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compte del FOMIT administrat financerament per l’ICO.
2. La Comissió està integrada pels següents membres:
Setzè. Altres actes administratius
a) El director general de Turisme, que actuarà com a president.
b) El cap del Departament Jurídic.
c) La cap del Departament d’Ordenació i Planificació Turística.
d) El cap del Departament de Transport Aeri i Marítim.
e) El cap del Servei Tècnic.
f) Un/a funcionari/a adscrit a la Secretaria General que actuarà com a
secretari/a.

Els recursos que procedeixin; els actes sobre reintegraments que, si s’escau, siguin procedents per incompliments d’obligacions; el termini per realitzar
i justificar els projectes objecte dels ajuts de préstecs; i qualssevol altres actes
administratius no regulats en aquesta Resolució seran els establerts en el Reial
decret 937/2010 i en el Decret legislatiu 2/2005.
Dissetè. Efectivitat

3. Les reunions de la Comissió les convoca el president, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició motivada de dos dels seus membres.
La Comissió de Valoració acomodarà el seu funcionament al règim previst per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquesta Resolució produirà efectes l’endemà de la publicació en el BOIB.
Disposició final
Es faculta el conseller de Turisme i Esports per realitzar les actuacions que
requereixi l’execució del que preveu aquesta Resolució.

4. Seran funcions de la Comissió:
Palma, 16 d’abril de 2012
a) Avaluar i formular una proposta de resolució de concessió o denegació
de les sol·licituds de préstecs bonificats amb càrrec al FOMIT.
b) Formular iniciatives, propostes i suggeriments en relació amb els criteris de valoració de les sol·licituds de préstecs.
c) Totes les altres tasques d’assessorament tècnic que li siguin encomanades.

El conseller de Turisme i Esports
Carlos Delgado Truyols
(Ver anexos en la versión castellana)

—o—
5. L’activitat de la Comissió no suposa cap increment de la despesa pública i serà atesa amb els mitjans materials i de personal de la Conselleria de
Turisme i Esports.
Dotzè. Resolució de concessió i notificació
1. Correspon al titular de la Conselleria de Turisme i Esports dictar la
resolució definitiva de concessió o denegació de les sol·licituds de préstecs
bonificats que es presentin en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, una vegada que la Secretaria d’Estat de Turisme hagi realitzat la
proposta de disposició de fons. Aquesta resolució, que haurà de ser motivada,
determinarà la quantia atorgada i el projecte o projectes objecte de finançament,
i posarà fi a la via administrativa.
2. La resolució de concessió o denegació dels préstecs serà comunicada
als interessats i a la Secretaria d’Estat de Turisme, òrgan competent per acordar
la disposició dels fons que comprèn el FOMIT.
Tretzè. Termini màxim de formalització dels préstecs
L’ICO, un cop rebuda l’autorització de disposició de fons emesa per la
Secretaria d’Estat de Turisme, comunicarà l’autorització a l’entitat de crèdit
mediadora, perquè en el termini màxim de dos mesos, ampliable a petició
expressa i raonada del beneficiari o de l’entitat de crèdit, a un mes addicional,
formalitzi l’operació de finançament. En qualsevol cas, el termini màxim de formalització dels préstecs és el 24 de desembre de 2012.
Catorzè. Termini d’execució
El termini màxim d’execució de les actuacions finançades serà de quatre
anys, comptat a partir de la data de formalització de l’operació de finançament.
Quinzè. Reintegrament per incompliment
1. L’incompliment de l’obligació de destinar el finançament obtingut a les
actuacions per a les quals es va sol·licitar, donarà lloc al reintegrament anticipat
de l’import del préstec concedit que no hagi estat amortitzat, i a l’exigència de
l’interès de demora corresponent per l’import íntegre del préstec, des del
moment de la subscripció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
2. El procediment de reintegrament es regirà per les disposicions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’acord
amb el que preveu l’article 43 i següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
3. La Conselleria de Turisme i Esports informarà a la Secretaria d’Estat de
Turisme de la resolució dels procediments de reintegrament que hagi tramitat.
4. Els fons, el reintegrament dels quals s’acordi, hauran de ser retornats a
l’entitat financera amb la qual s’hagi formalitzat el préstec, i s’integraran en el

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 9397
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de maig de 2012 per la qual
es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes
agrícoles de qualitat, corresponents a l’any 2012
La qualitat dels aliments, entesa com a qualitat més elevada que l’exigida
sota normes obligatòries, pot incrementar el valor afegit en productes agrícoles
primaris i augmentar les oportunitats de mercat per als productors.
Es considera fonamental donar suport als consells reguladors de les distintes marques de qualitat, amb l’objectiu de potenciar l’elaboració d’uns productes amb característiques diferenciades amb alts nivells de qualitat, basats en
uns controls i subjectes a unes regles de producció i elaboració més estrictes que
permeten l’adequació de l’oferta a la creixent demanda d’aquests productes.
El 17 de març de 2005 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 43 l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
mitjançant la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els
sectors agrari i pesquer, que inclouen entre els seus objectius, a l’article 1.2 i),
l’associacionisme agrari i pesquer.
Les ajudes incloses en aquesta convocatòria s’emmarquen entre les previstes a l’article 14 del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15
de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOCE
de 16 de desembre de 2006).
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu article 2 a) estableix
que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent
en matèria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment
i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la Política
Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer d’Orientació
de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajudes
prevists per la normativa de la Unió Europea.
Així mateix, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de la política de millora i
foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, estableix a l’article 1 que el FOGAIBA assumeix
l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a par-
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tir de l’1 de gener de 2006.

17-05-2012

del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual queda derogat el Reglament (CEE) núm. 2092/91.

Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es fixa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu, en el seu annex, la adscripció en aquesta conselleria de determinades empreses públiques, entre les
quals hi figura el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 3
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en els
sectors agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes
mitjançant una resolució.
Per tot això, i d’acord amb el que estableix l’article 6.1 g) del Decret
64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les subvencions i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria de subvencions, corresponent a l’any 2012,
per fomentar els productes agrícoles de qualitat, d’acord amb el que estableix
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17
de març de 2005.
2. L’objecte d’aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l’elaboració
de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d’augmentar la competitivitat i la qualitat de la producció agrària.
3. Les ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el
Reglament (CE) núm. 70/2001, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea
de 16 de desembre de 2006.
4. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
A la present convocatòria s’hi destina un import màxim de tres-cents mil
euros (300.000,00 €), per a l’anualitat 2012, amb la possibilitat d’ampliar-ne els
crèdits destinats, a càrrec dels pressuposts del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Tercer
Beneficiaris
1. Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes a la present convocatòria
els consells reguladors, el règim jurídic i econòmic dels quals s’estableix en el
Decret 49/2004, de 28 de maig, que reuneixin, en el moment de presentació de
la sol·licitud d’ajuda, els següents requisits:
a) Que gestionin sense ànim de lucre alguna de les següents marques de
qualitat de productes agrícoles destinats al consum humà:
- Les denominacions d’origen i específiques o indicacions geogràfiques
protegides segons el Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març
de 2006.
- Vins amb denominació d’origen emparats pel Reglament (CE) núm.
1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per
a determinats productes agrícoles.
- La producció integrada emparada pel Reial decret 1201/2002, de 20 de
novembre, el Decret 66/1998, de 26 de juny, i el Decret 131/1997, de 24 d’octubre.
- La producció ecològica emparada pel Reglament (CE) núm. 834/2007

b) Que estiguin integrats per productors agraris que compleixin els requisits per tal de ser considerats com a PIMES, dedicades a la producció primària
de productes agrícoles, segons la definició que estableix l’annex I del
Reglament (CE) núm. 70/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu
a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses.
En qualsevol cas, tendran la consideració de beneficiaris finals d’aquestes
ajudes els productors que s’indiquen en el punt 1 b) del present apartat i en tendran els consells reguladors la condició de prestataris dels serveis subvencionats.
2. Les persones, entitats i associacions en qui concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, no poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta
Resolució. Cal justificar que no s’està sotmès a aquests prohibicions de la manera establerta a l’apartat 6 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, abans esmentat.
3. D’acord amb el que disposa l’article 10.1 e del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es comprovi el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, com també els articles 18 i 19 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d’estar
al corrent de les obligacions tributàries -estatals i autonòmiques- i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar abans que es dicti la proposta de resolució per
la qual es concedeix l’ajuda.
L’acreditació del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació de les certificacions previstes a l’article 22 del Reial decret
887/2006. La presentació de la sol·licitud implica que s’autoritza l’òrgan gestor
per demanar els certificats que ha d’emetre l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, sense perjudici que la
persona sol·licitant pugui denegar expressament aquest consentiment i presentar
els certificats esmentats. L’interessat podrà també autoritzar el FOGAIBA i/o la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per a la comprovació d’ofici del compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries autonòmiques, i en aquest cas no serà necessària la presentació dels certificats corresponents.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Activitat subvencionable
1. Podran ser subvencionables les següents despeses per a la gestió de les
marques de qualitat previstes a l’apartat tercer de la present Resolució, sempre
que tenguin relació amb el foment de la producció primària de productes agrícoles de qualitat:
a) Despeses derivades de la implantació de mètodes de garantia de la qualitat, sistemes basats en anàlisi de riscs i punts de control crítics, sistemes de traçabilitat, sistemes per garantir el respecte de l’autenticitat i les normes de
comercialització o sistemes d’auditoria mediambiental.
b) Despeses derivades de la formació de personal per a l’aplicació dels
mètodes i sistemes esmentats a la lletra a).
c) Despeses de les taxes percebudes per organismes certificadors reconeguts per la certificació de sistemes de garantia i similars.
d) Despeses de les mesures de control obligatòries adoptades per les autoritats competents o en el seu nom, d’acord a la legislació comunitària o nacional, tret que la legislació exigeixi que les empreses assumeixin aquests costos.
En tot cas, l’afiliació a aquestes agrupacions o organitzacions no serà condició per tenir accés al servei. Tota contribució als costos administratius de l’agrupació o l’organització que es tracti per part de persones que no estiguin afiliades haurà de limitar-se al cost proporcional de la prestació del servei.
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2. Únicament seran subvencionables les despeses realitzades i pagades pel
beneficiari des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre
de 2012, ambdós inclosos, excepte el darrer mes de Seguretat Social i darrer trimestre d’IRPF que podrà pagar-se fins al dia 31 de gener de 2013.
3. En qualsevol cas, no podran ser subvencionats:
- Qualsevol despesa que no estigui directament relacionada amb la gestió
de les marques de qualitat, incloses les despeses per a activitats d’informació i
promoció.
- L’impost del valor afegit (IVA), excepte l’IVA no recuperable quan s’hagi pagat de forma efectiva i definitiva pel beneficiari.
- Els interessos deutors dels comptes bancaris.
- Les despeses relacionades amb inversions.
- L’adquisició de béns de segona mà.
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
- Les despeses de procediments judicials.
- Les despeses en aquells casos en què la legislació comunitària disposi
que el cost del control ha de córrer a compte dels productors, sense especificar
la quantia real de les despeses.
4. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
12.000,00 euros en cas de subministrament de béns d’equipament o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ
a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del
bé, excepte quan a causa de les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o prestin.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar a la sol·licitud de la subvenció, es durà a terme conforme a criteris d’eficiència i economia,
amb la justificació expressa en una memòria de l’elecció quan no recaigui en la
proposta econòmica més avantatjosa.
5. En qualsevol cas, s’aplicaran les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors
que estableixen els articles 40, 41 i 42 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’article 83
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Cinquè
Intensitat i límit de les subvencions
1. L’import de les ajudes serà fins al 70% de les despeses derivades de les
actuacions subvencionables. En tot cas, el límit màxim de subvenció per beneficiari serà de 50.000,00 euros.
2. En cap cas l’import de l’ajuda podrà superar el cost de l’actuació subvencionada.
Sisè
Sol·licituds
1. Cada interessat només podrà presentar una única sol·licitud d’ajuda a la
qual hi ha d’incloure totes les actuacions realitzades durant el període elegible.
2. El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir
de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB i acabarà el 15 de juny
de 2012.
3. Les sol·licituds d’ajuda, les quals s’ajustaran al contingut mínim que
figura a l’annex I, hauran d’anar adreçades al president del FOGAIBA i s’han
de presentar en el registre del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori o a qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquestes sol·licituds, el model de
les quals es podrà obtenir mitjançant la pàgina web http://www.caib.es, hauran
d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant que signa la sol·licitud
i documentació que acrediti aquesta representació.
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts socials, correctament inscrits en el
registre corresponent, o del reglament intern de funcionament.
d) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
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e) Certificat de l’agència estatal de l’Administració Tributària, en cas
d’estar exempt de presentar liquidació de l’IVA.
f) Certificat detallat dels productors que participen en el programa a realitzar, que ha d’incloure: titular (amb cognoms, nom i NIF) i municipi de l’explotació.
g) Declaració responsable en què es faci constar que tots els productors
integrats en el programa d’aplicació dels serveis subvencionats compleixen els
requisits de PIME prevists a l’annex I del Reglament (CE) núm. 70/2001 de la
Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
Tractat CE a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses.
Aquesta declaració s’haurà d’aportar sense perjudici de la resta de documentació que podrà ser requerida per part del FOGAIBA dins del pla de control
d’acreditació del compliment d’aquest requisit, que serà realitzat sobre un
mínim de l’1% de les explotacions.
h) Pla d’actuacions a desenvolupar, que haurà d’incloure una descripció
de les actuacions a realitzar i de la seva valoració econòmica, adjuntant còpia
dels contractes laborals corresponents o de les darreres nòmines.
i) Els tres pressuposts en el cas d’allò que estableix el punt 4 de l’apartat
quart d’aquesta Resolució.
4. En cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA ja s’hagi presentat algun dels documents esmentats anteriorment, no
serà necessari aportar-lo de bell nou, sempre que es faci constar la data i l’òrgan
o dependència en què varen ser presentats o, en el seu cas emesos, i no hagin
transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment al qual
corresponguin. Així mateix, no serà necessari aportar-lo novament si els documents exigits han estat incorporats a la base documental del FOGAIBA, prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació prèvia de l’autenticitat del document.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan
competent podrà requerir del sol·licitant la presentació o, per defecte, l’acreditació per altres mitjans dels requisits als qual es refereix el document, abans de
la formulació de la proposta de resolució.
5. En cas que els beneficiaris vulguin denegar expressament l’autorització
al FOGAIBA i/o a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a
l’obtenció dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, s’haurà d’aportar un document
de denegació i els certificats corresponents.
6. Si la sol·licitud té algun defecte o no adjunta tota la documentació
esmentada en els punts anteriors, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en
el termini de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no ho fa així, s’entendrà com a desistida la seva sol·licitud i, amb
la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7. Quan qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient presenti ratllades o esmenes, serà considerat com a no
presentat, i es procedirà en aquest cas conforme indica l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
8. La presentació de la sol·licitud d’ajuda suposa l’acceptació, per part de
la persona interessada, del que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de
2005 i la resta de normativa d’aplicació.
Setè
Selecció dels beneficiaris
1. La selecció de beneficiaris es realitzarà mitjançant el procediment de
concurrència no competitiva i, en aquest cas, seran seleccionats tots els sol·licitants que compleixin els requisits de la present convocatòria i adjuntin a la seva
sol·licitud la documentació corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
2. En el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret a l’ajuda superi
l’import que es destina a la present convocatòria, s’hauran de reduir totes i
cadascuna de les sol·licituds en el mateix percentatge unitari resultant de l’ajustament pressupostari.
Vuitè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de
les ajudes és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan durà a
terme, d’ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement
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i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució.
2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA. Amb anterioritat a l’emissió de la proposta, el Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural
emetrà informe en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.
3. El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos,
comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i
aquesta resolució s’ha de notificar als sol·licitants. Un cop hagi transcorregut
aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, el sol·licitant podrà
entendre desestimada la seva sol·licitud.
4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini d’un mes, comptat des del dia següent de la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableix l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 114 i 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Novè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris, a més de les que estableix l’article 11
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions i l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura
i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, les següents:
- Mantenir els requisits obligatoris prevists a l’apartat tercer de la present
Resolució durant un període mínim d’un any a partir de la sol·licitud d’ajuda.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control indicades per part
de les administracions autonòmiques, estatal o comunitària, Intervenció
General, Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control intern o extern, així
com facilitar tota la informació que requereixin aquests organismes en relació a
les ajudes concedides.
2. El règim jurídic aplicable per l’incompliment d’aquestes obligacions és
el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les sancions
corresponents.
Desè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini màxim per notificar i justificar la realització de les despeses
proposades a la present Resolució serà el 28 de febrer de 2013.
2. Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’haver realitzat i pagat
per part del beneficiari entre la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda i fins
al 31 de desembre de 2012, excepte la Seguretat Social i l’IRPF que podran
pagar-se fins el dia 31 de gener de 2013.
En tot cas s’haurà de tenir en compte per computar l’inici del període de
subvencionabilitat el que estableix el punt 2 de l’apartat quart de la present resolució.
3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris hauran de
presentar les corresponents sol·licituds de pagament, les quals han d’incloure el
contingut mínim previst a l’annex II. Aquestes sol·licituds, els models de les
quals podran obtenir-se mitjançant la pàgina web http://www.caib.es, aniran
adreçades al president del FOGAIBA i es presentaran a les oficines dels òrgans
competents, acompanyades dels documents justificatius següents:
a) Memòria de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, que
inclourà la relació dels productors als quals s’ha prestat el servei, amb detall dels
productors que són afiliats i dels que no ho són. Si n’és el cas, s’hauran d’indicar els costos assumits per les persones que no estiguin afiliades.
b) Documentació justificativa de les despeses realitzades:
La justificació de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de:
- Factures que reuneixin els requisits i formalitats prevists en el Reial
decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre de
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2003), i justificants de pagament.
- Nòmines dels treballadors i justificants de pagament dels sous.
- Documents TC1 i TC2, juntament amb una llista en què hi figurin de
forma detallada, per mes i treballador, els imports corresponents al total meritat
a la nòmina, i justificants de pagament.
- Document IRPF i justificant de pagament.
Podran ser considerats com a justificants de pagament els següents documents:
1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament realitzat, mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del
destinatari.
2n. Factura que incorpori l’acreditació del cobrament per part del seu
emissor o persona responsable de l’empresa, amb capacitat de cobrament. A tals
efectes haurà de quedar consignada a la factura la data de cobrament, la identificació, amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant del cobrament de
la factura i el segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que
l’emissor sigui una persona física.
3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació de l’import i la identificació del
pagador i del destinatari.
4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret,
mitjançant el qual s’acrediti la realització efectiva del pagament.
Aquesta documentació romandrà a disposició de l’Agència Tributària i de
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per a la
realització de qualsevol control que hom consideri oportú efectuar.
4. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà mitjançant transferència bancària, un cop justificat el compliment de la finalitat i de l’aplicació de la subvenció, i amb l’autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA.
5. El fet de no presentar la documentació justificativa o de no executar les
actuacions objecte de l’ajuda, en el termini i els termes assenyalats per a la
correcta justificació, suposa un incompliment al qual és aplicable el que disposa l’apartat novè, punt 2 de la present Resolució.
6. A petició del beneficiari es podrà fer un pagament parcial de les actuacions subvencionables realitzades sempre i quan es justifiqui més d’un 50% de
l’import de les actuacions aprovades. Per al pagament parcial de les actuacions
realitzades, el beneficiari que el vulgui sol·licitar, ho haurà de fer mitjançant la
sol·licitud de pagament i la documentació prevista en el punt 3 d’aquest apartat,
adreçada al president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears.
El pagament s’efectuarà quan s’hagi comprovat la realització i la justificació de les inversions corresponents.
Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n derivin no
eximeixen el beneficiari de l’ajuda de l’obligació de justificar la realització
completa del projecte aprovat.
7. En els casos en què es produeixin desviacions substancials entre la
inversió realitzada i l’aprovada, s’ajustarà l’ajuda total concedida a la de la
inversió realitzada, sempre que les actuacions realitzades corresponguin a actuacions unitàries completes previstes en el projecte i s’acostin de manera significativa al compliment total dels objectius prevists, de conformitat amb el que
estableix l’article 18 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agrari i pesquer.
Onzè
Compatibilitat i incompatibilitat de les subvencions
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb les ajudes que per a la mateixa finalitat pugui rebre el beneficiari de qualsevol administració pública o d’una altra entitat pública o privada, sempre i quan l’import
total de les ajudes no superi el cost de l’actuació subvencionable realitzada.
Dotzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que preveu
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions en l’àmbit de les Illes Balears; així com els
preceptes que resultin d’aplicació, prevists a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa de vigent aplicació.
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ANNEX II

Tretzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 8 de maig de 2012
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

Continguts mínims de la sol·licitud de pagament per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, corresponent a l’any 2012
Línia d’ajuda - FPQ12
Dades identificadores del sol·licitant
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI/NIF
Sol·licitud expressa de pagament parcial o final de l’ajuda corresponent

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per fomentar la producció de
productes agrícoles de qualitat, corresponent a l’any 2012
Línia d’ajuda - FPQ12
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Adreça a efectes de notificacions
Correu electrònic
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI/NIF
Declaració responsable a la qual es faci constar:
1. Que es coneixen les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que es demanen.
2. Que s’autoritza, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que les dades de caràcter personal que voluntàriament
es faciliten, s’incorporin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes. Que
s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de
gestió de les línies d’ajudes, a cedir les seves dades a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori de les Illes Balears. Que es té coneixement del dret a accedir, rectificar,
oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. C/ Foners 10. 07006 Palma
de Mallorca. Illes Balears.
3. Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008, per la qual es regula la base de
dades documental creada pel Decret 53/2006, de 16 de juny, del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears per obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
4. Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la
subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes ens els apartats 1 i 2 de l’article 10 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona.
5. Que s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici davant la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori el compliment dels requisits prevists a la convocatòria.
6. Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
per comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries,
estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social.
7. Que, si n’és el cas, es tenen sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat___________________________ i quantia
___________________€
8. Que totes les dades contingudes en la sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
9. Que, en el seu cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual
es representa o que es té poder suficient per sol·licitar l’ajuda.
Compromís de:
-Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
-Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat
consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la
concessió de les ajudes.

Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable on es faci consta que:
1. El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté
la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
2. Totes les dades contingudes en el compte justificatiu són vertaderes i correctes.
3. Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
4. Els justificants estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
5. Si n’és el cas que, als efectes del que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’autoritza el Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gestió i pagament d’aquesta línia
d’ajuda, a cedir les seves dades personals a l’entitat financera amb la qual el FOGAIBA
subscrigui un contracte de gestió de pagaments, per tal de que aquesta entitat financera
pugui oferir-li, com a beneficiari de l’ajuda, la possibilitat d’anticipar el pagament de l’ajuda concedida. En cas de denegar aquesta autorització s’haurà de indicar expressament.
Compromís a prestar tota la col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació
que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris, per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF
Import inversió aprovada (A)
Data concessió
Import ajuda concedida (C)
Data límit justificació (C1)
Exercici pressupostari
Identificació justificants
Costs justificats
Cost elegible
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import
Data pagament
Import
Import elegible
% ajuda
Ajuda
Observacions
Total
Total (D) (I) (B) (F)
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada
[Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21
de juliol)]
Entitat / Procedència dels fons
Quantia (€)
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
Import elegible (I)_______€
Import d’ajuda final auxiliable (F) = (I) x (B)______€
Import no justificat______€

Relació de la documentació que s’adjunta
Indicació de la documentació que està vigent i l’expedient on consta

Declaració del beneficiari on es faci constar que el compte justificatiu correspon al cost
total definitiu de l’ajuda ja indicada, els justificants dels quals s’adjunten annexos a la
relació.

Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, corresponent a l’any 2012, amb indicació de la quantia i les actuacions
sol·licitades.

Data i signatura

Nom, DNI, data i signatura

—o—

