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Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de juny de 2010
per la qual es convoquen, per a l’any 2010, ajudes per a la reutilització i el manteniment de les instal·lacions ramaderes, en el
marc del Pla pilot establert en base a la Llei 45/2007, de 13 de
desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural
Els municipis de Campos i ses Salines han estat tradicionalment una zona
on hi han predominat les explotacions ramaderes de boví lleter de Mallorca. La
importància del sector ramader va ser reconeguda ja en els anys 80 i es va potenciar amb la declaració d’interès nacional de la transformació en regadiu amb
aigües residuals depurades i subterrànies de la zona Campos - ses Salines per
Reial decret 2399/1983, de 28 de juliol, publicat en el BOE de 10 de setembre
de 1983. El pla de transformació de la zona va ser aprovat per Reial decret
1907/1984, de 17 d’octubre, publicat en el BOE de dia 27.
La crisi que les darreres dècades ha afectat el sector ramader mallorquí en
general i al subsector lacti de Campos - ses Salines en concret, s’ha agreujat
durant els darrers anys i ha suposat l’abandonament continuat d’un gran nombre d’aquestes explotacions per la pèrdua de rendibilitat.
Cal destacar que a la dècada dels 80 hi havia a la zona de Campos i ses
Salines més de 400 petites explotacions lleteres. Aquest nombre ha anat decreixent gradualment, com demostra el fet que des del període lacti 03/04 al 08/09,
han estat abandonades un total de 17 vaqueries a Campos i cinc a ses Salines.
Actualment hi romanen actives 16 vaqueries a Campos i cap a ses Salines.
Una altra dada que pot il·lustrar el context de la situació és el descens de
més del 33% de la quota lletera a Mallorca durant la darrera dècada, que ha passat de 36.437t a 24.406t.
L’abandonament progressiu de les explotacions ramaderes de la zona,
deixa sense ús o, en el millor dels casos, infrautilitzats, molts recursos i inversions públiques realitzades, com també terres de cultiu, instal·lacions ramaderes
i maquinària, entre d’altres.
Tot i que es tracta d’un sector en crisi, la seva supervivència té un component que va més enllà de la part estrictament econòmica. Es tracta d’evitar,
fonamentalment, la desintegració de l’entramat social i econòmic tradicional de
la comarca, i el manteniment de la reserva productiva, amb la implicació en els
sectors dependents del subsector ramader de llet, i de nodrisses, com són el sector dels farratges, engreixos de vedells, fàbriques de pinso, escorxadors i, també,
evitar l’abandonament de les terres de cultiu.
La Llei de desenvolupament sostenible del medi rural té com a objectius
el suport a l’agricultura territorial, el foment de l’activitat econòmica en el medi
rural, la creació i manteniment de l’ocupació, les energies renovables i la conservació i gestió dels recursos naturals, per a la consecució d’aquests objectius
i vista la situació actual descrita, es proposa la implantació d’un Pla pilot per a
la recuperació i el manteniment amb criteris de sostenibilitat, de les explotacions
ramaderes i instal·lacions ramaderes abandonades a la zona de Campos i ses
Salines.
Per tal de conservar tant la terra de cultiu com les instal·lacions ramaderes i assolir els objectius esmentats es preveuen dues actuacions: una que tendeix a mantenir les explotacions existents fomentant la implantació d’equips
informàtics i la instal·lació d’energies renovables i, una altra, que tendeix a la
reutilització de les instal·lacions ramaderes existents.
Amb la recuperació de l’activitat agrícola i ramadera de la zona, s’aconsegueix un doble resultat: en primer lloc, es recuperen terrenys agrícoles que en
aquests moments tenen tendència a quedar-se erms ja que romanen sumits en un
procés d’abandonament gradual o en el pitjor dels casos s’assolirà el seu manteniment agrícola; i, en segon lloc, s’aprofiten instal·lacions d’ús agrari existents
evitant la seva ruïna i possibilitant que no es perdin les inversions que es van
realitzar amb anterioritat, tant privades com públiques.
Per altra banda, l’impacte d’aquesta iniciativa no és només mediambiental i agrari, sinó que també contribueix a la fixació de la població amb el manteniment o possible creació de llocs de feina a la zona i la potenciació d’activitats alternatives relacionades amb el paisatge i l’ús dels productes que puguin
produir aquestes explotacions.
Des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i en el marc del Pla de desenvolupament rural sostenible, s’han quantificat les necessitats financeres per tal
de cobrir els objectius i actuacions d’aquest Pla pilot per a la recuperació d’explotacions agràries ramaderes abandonades a la zona de Campos i ses Salines.
Aquestes actuacions s’emmarquen a la Llei 45/2007, de 13 de desembre,
per al desenvolupament sostenible del medi rural, que identifica en el seu article 2 com a objectius generals de la Llei, el manteniment i l’ampliació de la base
econòmica del medi rural, el manteniment i millora del nivell de població del
medi rural i la conservació i recuperació del patrimoni i els recursos naturals i
culturals del medi rural. Per aconseguir aquests objectius les polítiques de desenvolupament rural sostenible de les Administracions públiques que deriven
d’aquesta Llei s’hauran d’orientar cap al foment d’una activitat econòmica continuada i diversificada en el medi rural, mantenint un sector agrícola, ramader,
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forestal, i a aconseguir un alt nivell de qualitat ambiental en el medi rural, prevenint el deteriorament del patrimoni natural i de la biodiversitat o facilitant-ne
la seva recuperació, mitjançant l’ordenació integrada de l’ús del territori per a
diferents activitats, la millora de la planificació i de la gestió dels recursos naturals i la reducció de la contaminació a les zones rurals.
Aquesta Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural preveu en
el seu article 16 la promoció del manteniment i la millora de l’activitat ramadera i forestal, suficient i compatible amb un desenvolupament sostenible del medi
rural, en particular a les zones rurals desafavorides.
Per aquest motiu s’ha subscrit, amb data de 9 de desembre de 2009, un
Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM), per al desenvolupament de programes pilot de desenvolupament sostenible a zones de les Illes Balears, per a la recuperació amb criteris de desenvolupament sostenible d’explotacions agràries ramaderes a la zona de Campos
- ses Salines.
Amb data de 21 d’abril de 2010 va tenir lloc una segona reunió de la
Comissió de Seguiment on es va acordar l’aprovació de la convocatòria amb el
contingut mínim.
Amb data de 17 de març de 2005, es va publicar 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, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer.
Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), que en el seu
article 2 a) assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar 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, 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.
Segons el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
23 de desembre de 2005, per la qual es disposa 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 partir de
l’1 de gener de 2006.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvenciones, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, com també
l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de
2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA i del director
general de Desenvolupament Rural, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les subvencions i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria pública de subvencions, corresponent a
l’any 2010, per a fomentar la recuperació i el manteniment, amb criteris de desenvolupament sostenible, de les instal·lacions de les explotacions agràries ramaderes a la zona de Campos - ses Salines per a la seva adequació i reutilització
per a usos ramaders, d’acord amb 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’àmbit territorial d’aplicació de les subvencions són els municipis
de Campos i ses Salines.
3. Per a complir aquests objectius es promouen les actuacions següents:
a) LÍNIA 1.
La instal·lació d’energies renovables i/o l’adquisició d’equips informàtics per a ús agrari (tant software com hardware) a explotacions
ramaderes en actiu.
b) LÍNIA 2.
L’adequació i reutilització de les instal·lacions ramaderes
de boví existents en desús, per a la seva realització com a instal·lacions d’activitats ramaderes extensives.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim d’un milió
d’euros (1.000.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l’any 2010.
2. D’aquest import se’n destinen tres-cents cinquanta mil euros a la
Línia 1 i sis-cents cinquanta mil euros a la Línia 2. En el cas que existeixi un
romanent a la Línia 1 passarà aquesta quantitat a la Línia 2, de la mateixa manera que si existeix romanent a la Línia 2, aquest passarà a incrementar la Línia 1.
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3. Les subvencions esmentades seran cofinançades per l’Administració
General de l’Estat en un 50% i per la comunitat autònoma de les Illes Balears
en un altre 50%.
Tercer
Requisits dels beneficiaris i de les explotacions
1. LÍNIA 1:
Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes a la lletra a del punt 3 de
l’apartat primer, les persones físiques o jurídiques, o les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, que a la data d’acabament de presentació de sol·licituds
siguin titulars d’explotacions ramaderes de les Illes Balears, com també els que
apareguin com a parcers, d’aquestes explotacions i disposin de l’autorització
dels seus titulars, les explotacions dels quals compleixin a la data d’acabament
de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) L’explotació haurà d’estar inscrita en el Registre d’explotacions
ramaderes (REGA).
b) L’explotació haurà d’estar inscrita en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears (RGEA), aprovat per Decret 53/2006, de 16
de juny.
c) Que les instal·lacions ramaderes de l’explotació estiguin ubicades en
els termes municipals de Campos i de ses Salines.
LÍNIA 2:
Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes a la lletra b del punt 3 de
l’apartat primer, les persones físiques o jurídiques, o les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, que a la data d’acabament de presentació de sol·licituds, siguin propietaris o estiguin en possessió legal dels terrenys i de les instal·lacions ramaderes de boví en desús, on es projecta la inversió i estiguin ubicades en els termes municipals de Campos i de ses Salines.
Es consideraran instal·lacions ramaderes de boví en desús aquelles que,
des de l’1 de gener de 2010, no tenguin animals de boví inscrits en el REGA.
Aquestes instal·lacions, a partir de la data citada, tampoc no podran haver estat
destinades a una altra espècie.
En cas de no ser-ne propietari s’haurà d’acreditar l’autorització per a dur
a terme les inversions.
2. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’hauran de fer constar expressament, tant a la
sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que
assumeix cada membre de l’agrupació com també l’import de la subvenció que
s’ha d’aplicar per a cadascun d’ells, que tenen igualment la consideració de
beneficiaris. La sol·licitud la podrà presentar l’agrupació o bé un dels seus integrants, amb el consentiment manifest de la resta.
En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveu l’article 22 del Text refós de
la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat per
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, com també els articles 57 i 60 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions.
3. En qualsevol cas, no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta Resolució les persones, les entitats i les associacions que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l’article 10
del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre. La justificació de no estar sotmès a les prohibicions establertes
es farà de la manera que estableix l’apartat 6 de l’article 10 esmentat.
4. 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 es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui
el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament 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 haurà de quedar acreditada amb anterioritat a
dictar-se la proposta de resolució de concessió.
L’acreditació del compliment d’aquests requisits es realitzarà mitjançant
la presentació dels certificats prevists a l’article 22 del Reial decret 887/2006.
No obstant això, la persona interessada podrà autoritzar el FOGAIBA i/o la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, per a la comprovació d’ofici del compliment
dels requisits esmentats, i en aquest cas no serà necessària la presentació dels
certificats corresponents.
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5. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta Resolució, les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial ferma per
discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol altre tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Actuacions subvencionables
1. Poden ser subvencionables les despeses realitzades i pagades pel
beneficiari des de la presentació de la sol·licitud o des de l’acta de no inici, en
cas que sigui preceptiu, fins a sis mesos, comptats des de la notificació de la
resolució de la concessió de l’ajuda:
LÍNIA 1: La instal·lació d’energies renovables i/o l’adquisició d’equip
informàtics per a ús agrari (tant software com hardware) a explotacions ramaderes.
Són despeses elegibles les següents:
L’adquisició de generadors fotovoltaics, generadors eòlics, generadors de biomassa, inversors, comptadors, centres de controls, la seva instal·lació
i els projectes tècnics per a la instal·lació i les obres auxiliars necessàries per a
la seva posada en funcionament.
Els generadors fotovoltaics s’han d’instal·lar a les cobertes de les
instal·lacions ja existents.
L’adquisició i posada en funcionament d’equips informàtics per a ús
de l’explotació (tant software com hardware).
LÍNIA 2: L’adequació i reutilització de les instal·lacions ramaderes de
boví existents per a la seva reutilització con a instal·lacions d’activitats ramaderes extensives, i com a despeses elegibles les següents: les tasques de neteja,
desenrunat, construcció de fàbriques i envans interiors, reparació i reconstrucció de forjats, cobertes, tancaments i tanques, destinats i adequats per a la reutilització de les instal·lacions ramaderes existents a una activitat ramadera extensiva.
2. En qualsevol cas, l’obra civil no podrà suposar un creixement ni en
superfície, ni volum, ni altura de l’edificació existent.
3. No podran ser subvencionades les següents despeses:
a) L’IVA, sota cap concepte o supòsit.
b) Les despeses de lloguer d’equips i les inversions finançades mitjançant arrendament financer (leasing).
c) Les inversions de reposició o simple substitució d’equips i maquinària, excepte quan la nova adquisició correspon a equips o maquinària distints als
anteriors per la tecnologia emprada o pel seu rendiment.
d) En general, les inversions de simple substitució.
e) Totes les que no derivin de les actuacions o inversions previstes a les
lletres a i b del punt 3 de l’apartat primer.
f) Totes aquelles que no tenguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent.
4. 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 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 per Reial decret 887/2006.
5. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
30.000,00 euros en cas de cost per execució d’obra o de 12.000,00 euros en cas
de subministrament de béns d’equip, 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
per les característiques especials 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 justificació, es realitzarà conforme criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui a la proposta econòmica més
avantatjosa.
6. En el supòsit de rehabilitació, millora i adequació de béns inscriptibles en un registre públic, s’haurà d’inscriure en el registre de la propietat que
el beneficiari haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual va se
concedida la subvenció durant un període de cinc anys, com també l’import de
la subvenció concedida, i hauran de ser objecte aquests extrems d’inscripció en
el registre públic corresponent.
Els generadors fotovoltaics, generadors eòlics i/o generadors de biomassa
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s’hauran d’inscriure en el ROMA amb la indicació de l’ajuda rebuda i la impossibilitat de vendre l’equipament durant un període de cinc anys.
Cinquè
Intensitat i límit de les subvencions
1. Les ajudes a les inversions objecte de la present convocatòria tendran la forma de subvenció de capital.
2. El màxim de l’ajuda serà del 60% de l’import de les inversions subvencionables, amb les següents limitacions:
Límit màxim de vint mil euros (20.000,00€) per explotació.
Límit màxim de dos mil cinc-cents euros (2.500,00€) per cada Unitat
de Bestiar Major que es calcularà segons el que preveu l’annex III. Per a aquest
càlcul s’haurà de tenir en compte això:
Per a la Línia 1, els animals inscrits en el REGA a la data d’acabament de presentació de sol·licituds.
Per a la Línia 2, el nombre d’animals que el peticionari pretén incorporar a l’explotació.
En tot cas, aquest import podrà ser disminuït en funció de la justificació
presentada, i s’haurà de procedir al pagament de l’ajuda en funció del càlcul
resultant en virtut de les dades esmentades.
3. En cap cas l’import de l’ajuda no podrà superar el cost de l’activitat
a realitzar.
Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des del
dia següent de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB i acabarà
dia 6 d’agost de 2010.
2. Les persones interessades que compleixin els requisits prevists en
aquesta convocatòria hauran de presentar les sol·licituds d’ajuda, que s’han d’ajustar al contingut mínim que figura a l’annex I, adreçades a la presidenta del
FOGAIBA, en el registre del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
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. El model d’aquestes sol·licituds es pot obtenir a la
pàgina web http://www.caib.es.
3.

Aquestes sol·licituds han d’adjuntar la següent documentació:

3.1. PERSONES FÍSIQUES
a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) En el cas d’inversions que comportin obra civil, a la Línia 2, s’haurà d’adjuntar fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la titularitat de
la parcel·la on es realitzarà l’obra, amb indicació del municipi, número de polígon i número de parcel·la. En el cas d’arrendaments o cessions temporals, han
de ser per un període no inferior a cinc anys.
Si no és propietari de la parcel·la, s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret, l’autorització del propietari per a dur a terme les inversions objecte d’ajuda, sempre que això no es desprengui de la naturalesa del títol
aportat.
c) Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal, si escau, i
document que acrediti aquesta representació.
d) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
e) Projecte tècnic i/o pressuposts o factures proforma de les inversions
objecte d’ajuda. S’hauran de presentar els tres pressuposts en el cas del que estableix aquesta Resolució.
f) Plànols o croquis de les inversions immobles i la seva ubicació a
l’explotació.
g) Indicació de la referència cadastral de l’explotació.
3.2. PERSONES JURÍDIQUES
a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal i document
que acrediti aquesta representació.
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent.
d) En el cas d’inversions que comportin obra civil, a la Línia 2, s’haurà d’aportar fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la titularitat de
la parcel·la amb indicació del municipi, número de polígon i de parcel·la. En el
cas d’arrendaments o cessions temporals han de ser per un període no inferior a
cinc anys.
Si no és propietari de la parcel·la, s’acreditarà, mitjançant qualsevol mitjà
vàlid en dret, que no existeix objecció per a portar a terme les inversions objec-
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te d’ajuda, sempre que això no es desprengui de la naturalesa del títol aportat.
e) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
f) Projecte tècnic i/o pressuposts o factures proforma de les inversions
objecte d’ajuda. S’hauran de presentar els tres pressuposts en el cas del que estableix aquesta Resolució.
g) Plànols o croquis de les inversions immobles i la seva ubicació a
l’explotació.
h) Indicació de la referència cadastral de l’explotació.
3.3. AGRUPACIONS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA
En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica pròpia s’ha d’aportar,
a més:
Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de
funcionament que han subscrit tots els membres.
Fotocòpia compulsada del DNI i/o NIF de les persones associades i
del NIF de l’agrupació, en cas de disposar-ne. En cas que algun dels associats
sigui una persona jurídica, ha d’aportar a més, fotocòpia compulsada del DNI
del representant, així com el document acreditatiu de la seva representació.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què constin expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun d’ells.
Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen
a l’agrupació.
Compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es
faci constar la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut
el termini de prescripció que preveu l’article 22 del Text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvenciones, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari de cadascun dels membres.
4. De la mateixa manera i amb caràcter potestatiu, el sol·licitant podrà
aportar la documentació complementària que vulgui, amb l’objecte d’acreditar
el compliment d’algun dels criteris de selecció establerts a l’apartat següent.
5. En el supòsit que, amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en
el FOGAIBA, ja s’hagi presentat algun dels documents esmentats, 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
corresponen. Així mateix, no serà necessari aportar-lo novament si el document
exigit ha estat incorporat a la base de dades documental del FOGAIBA, prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació prèvia de l’autenticitat del document. No obstant això, l’acreditació de facultats haurà de ser
vigent en el moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan
competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, per defecte, l’acreditació per altres mitjans dels requisits als quals fa referència el document, amb
anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
6. En el cas que es vulgui denegar expressament l’autorització al
FOGAIBA i/o a la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’obtenció dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i
amb la Seguretat Social, o d’inscripció i d’obtenció de dades del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, així com de la condició d’explotació agrària de les Illes Balears, i també de la condició d’explotació agrària
prioritària, s’haurà d’aportar un document de denegació i els certificats corresponents.
7. Si la sol·licitud té algun defecte o no adjunta tota la documentació
assenyalada, es requerirà la persona sol·licitant per tal que, en el termini de deu
dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no ho
fa, s’entendrà per desistida la sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà
l’expedient sense cap altre tràmit.
8. Si qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient presenta 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.
9. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la
persona interessada, del que conté la present convocatòria, les bases reguladores establertes a 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
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sectors agrari i pesquer, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 43 de 17 de març de 2005, i la resta de normativa d’aplicació.
Setè
Selecció dels beneficiaris
1. Per a la Línia 1, la selecció dels beneficiaris de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva i el sistema de prioritat serà el següent:
1.1. En primer lloc, s’atendran les sol·licituds destinades a les explotacions de bestiar boví. En el supòsit que el conjunt de peticions d’explotacions
de bestiar boví superi la dotació pressupostària prevista, es prorratejarà l’import
disponible entre els sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i adjuntin a la seva sol·licitud la documentació necessària.
1.2. En segon lloc, i si un cop aplicat el que s’ha disposat anteriorment,
existís sobrant de crèdit, s’atendrà la resta de peticions d’explotacions de bestiar
distintes de les de boví. En el supòsit que aquest no resulti suficient per atendre
totes les sol·licituds presentades, es prorratejarà l’import disponible entre els
sol·licitants d’explotacions de bestiar distintes de les de boví que compleixin els
requisits establerts en aquesta convocatòria i adjuntin a la seva sol·licitud la
documentació necessària.
2. Per a la Línia 2, la selecció dels beneficiaris de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. En el supòsit
que les sol·licituds amb dret superin les quanties per a la Línia 2, s’hauran de
reduir totes i cadascuna en el mateix percentatge unitari resultant de l’ajustament pressupostari dins els imports destinats a la línia esmentada.
Vuitè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora estarà integrada per:
President: director general de Desenvolupament Rural o persona en
qui delegui.
Vicepresident: directora gerent del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), que podrà anar acompanyada d’un
tècnic.
Vocals:
Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
Un representant del MARM.
Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària un dels vocals de la
Comissió avaluadora.
De la mateixa manera podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, el
cap del Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat de FOGAIBA.
2. La Comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració prevists a l’apartat setè de la present Resolució i emetre un informe que ha de servir de base per
a l’elaboració de la proposta de resolució.
3. Per tal que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituïda, es requerirà en primera convocatòria la presència del president i del secretari o, en el seu cas, de qui els substitueixin, i de la meitat dels seus membres; i,
en segona convocatòria, es requerirà la presència del president, del secretari o,
en el seu cas, de qui els substitueixin i de dos dels vocals.
Novè
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 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 i previ informe de
la Comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la
Comissió avaluadora, pel cap del Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat del FOGAIBA, s’emetrà informe en què s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de
l’ajuda i el seu import. A la resolució de concessió de l’ajuda hi haurà de constar el finançament per part de les distintes administracions.
3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de
sis mesos a partir de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i s’ha
de notificar individualment a les persones interessades. Transcorregut aquest
termini sense haver-se notificar la resolució expressa, la persona interessada
podrà entendre com a desestimada la seva sol·licitud.
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4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant
la consellera d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes a partir del dia següent
de la seva notificació, 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.
Desè
Obligacions dels beneficiaris
1. Tots els beneficiaris hauran de complir:
1.1 Obligacions generals:
Executar les inversions en el període establert.
Exercir l’activitat agrària a l’explotació objecte de l’ajuda i mantenir
les inversions realitzades durant al menys cinc anys comptats des de la data de
concessió de l’ajuda, com també mantenir els requisits i les condicions exigibles
respecte a les condicions de l’explotació i beneficiari durant aquest període.
Instal·lar abans de la justificació de l’ajuda, en el cas d’obra civil,
una placa de 297x210mm, segons el model de l’annex IV, en un lloc visible de
les instal·lacions ramaderes.
Sotmetre’s als controls que dugui a terme l’Administració, necessaris per a comprovar la correcta concessió de l’ajuda i el posterior manteniment
dels compromisos.
Aconseguir en un màxim d’un any, des del moment de la resolució
de concessió, com a mínim quatre hectàrees de cultiu.
1.2 Obligacions específiques de la Línia 2
A més de les obligacions generals, en el cas de la Línia 2 hauran de:
Inscriure’s abans de la justificació de la concessió de l’ajuda en el
Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears.
Destinar les instal·lacions, reformades, millorades o adequades,
durant un període mínim de cinc anys a activitats ramaderes, comptats des de la
data de concessió de l’ajuda.
Posseir abans de la justificació de la realització de l’activitat i durant
un període de cinc anys, a partir d’aquesta data, una càrrega ramadera de com a
mínim 0,9 UBM (60% d’1,5 UBM) i com a màxim 1,5 Unitats de Bestiar Major
(UBM) per hectàrea.
2. A fi d’acreditar el compliment de les obligacions imposades, el
FOGAIBA comprovarà la inscripció en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears i inspeccionarà les parcel·les cultivades i l’ús de les instal·lacions subvencionades.
3. Aquestes obligacions s’entendran sense perjudici de l’obligació de
complir-ne la resta que preveu 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’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,
que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de
març de 2005, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària d’aplicació.
4. 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.
Onzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per a notificar i justificar la realització de les inversions
concedides a la resolució és de sis mesos, a comptar des del dia següent de la
data de notificació de la resolució de concessió de l’ajuda.
Aquest termini podrà ser ampliat a petició de la persona interessada, sempre que no superi la meitat del termini previst anteriorment ni sigui posterior a
l’1 de juny de 2011 establert en el Pla pilot.
No obstant això, tant la petició de les persones interessades com la decisió sobre l’ampliació s’ha de resoldre, en tot cas, abans del venciment del termini esmentat anteriorment. En cap cas podrà ser objecte d’ampliació un termini ja vençut.
2. L’actuació subvencionada haurà de ser realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la presentació de la sol·licitud de l’ajuda o,
en el cas d’inversions que comportin la realització d’obra civil, de la realització
de la visita de comprovació prèvia de no inici d’inversions i el termini previst
en el punt anterior, que serà també especificat a la resolució de concessió.
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3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris hauran de
presentar la sol·licitud de pagament que ha d’incloure el compte justificatiu
corresponent, que s’ha d’ajustar al contingut mínim que figura en el model de
l’annex II, adreçada a la presidenta del FOGAIBA. Aquestes sol·licituds, el
model de les quals es pot obtenir a la pàgina web http://www.caib.es, hauran
d’adjuntar la documentació següent:
a) Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de factures
pagades 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 2003) i
justificants de pagament.
Podran ser considerats com a justificants de pagament els següents documents:
1r. Extracte bancari en què s’identifiqui 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 hauran de quedar consignades a la factura les següents dades: data de
cobrament, identificació amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant
del cobrament de la factura i segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que l’emissor sigui persona física.
3r. Comprovant de transferència bancària en què 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 es pugui acreditar la realització efectiva del pagament.
Aquesta informació romandrà a disposició de l’Agència Tributària i de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, per a la realització de qualsevol
control que hom consideri oportú efectuar.
b) En el seu cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
c) En el seu cas, els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 40 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari, com també la memòria
justificativa de l’elecció, si s’escau.
4. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària, un cop justificat el compliment de la finalitat i de l’aplicació de la subvenció, com també la comprovació del compliment de les obligacions i amb l’autorització prèvia de la directora gerent del FOGAIBA.
5. El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la
inversió objecte de l’ajuda en el termini assenyalat i en els termes establerts
suposa un incompliment al qual és aplicable allò que estableix el punt 4 de l’apartat desè d’aquesta Resolució.
6. No obstant això, en els casos en què es produeixin desviacions entre
la inversió realitzada i l’aprovada, s’haurà d’ajustar l’ajuda total concedida a
l’import de la inversió realitzada, sempre que les inversions realitzades corresponguin a inversions unitàries completes previstes en el pla i sempre que amb
això s’acosti de manera significativa al compliment dels objectius prevists.
Dotzè
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 excepte les del PDR,
sempre que no se superi el 90% de l’import de la inversió realitzada.
Tretzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que s’estableix a
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, com també els preceptes que siguin d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 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.
Catorzè
Publicació
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 3 de juny de 2010

10-06-2010

53

La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per a la reutilització i manteniment de les instal·lacions ramaderes
Línia d’ajuda - RIM/10
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i non o Raó social
NIF
Adreça
Província
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
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 que voluntàriament es faciliten, s’incorporin a un fitxer, 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 i Pesca 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, 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 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 i a l’article 27 de la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona.
5. Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, per comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions
tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar els certificats corresponents.
6. Que s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció i la
obtenció de dades del Registre general d’explotacions agràries (RGEA) i al
Registre d’explotacions ramaderes (REGA).
7. Que totes les dades contingudes en la sol·licitud, incloses totes les
seves parts, són vertaderes.
8. 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 a sol·licitar l’ajuda.
9. 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
___________________€
Compromís de:
-Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el
terreny, que l’autoritat consideri necessaris per a verificar que es compleixen les
condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
-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.
Relació de documentació que s’adjunta
Indicació de la que documentació està vigent i l’expedient on consta
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda
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Nom, DNI, data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament per a la reutilització i manteniment de les instal·lacions ramaderes
Línia d’ajuda - RIM/10
Dades identificadores del sol·licitant
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
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.
Compromís a prestar-ne 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______€
A)S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat acceptat per l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B)S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb allò establert en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C)L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el
reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
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(C1)Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justificació.
(D)És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(I)L’import elegible serà determinat pel Servei Tècnic gestor de l’ajuda, després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament, presentats pel beneficiari en el compte justificatiu. Només es considerarà despesa subvencionada la pagada abans que finalitzi el termini de justificació establert al punt (C1).
(F)L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant,
de l’obligació reconeguda.
Lloc, data i signatura

ANNEX III
Taula d’equivalències de UBM
Espècie
Boví
Oví / Caprí
Porcell fins a 20 Kg.
Porc fins a 150 Kg.
Truja / Verro
Èquids
Estruç
Aus / Conills

Unitat Bestiar Major
1,00
0,15
0,02
0,16
0,30
1,00
0,50
0,01

ANNEX IV

Annex IV
Pla pilot per a la recuperació i manteniment del sòl agrícola amb criteris de
sostenibilitat, de les explotacions i de les instal·lacions ramaderes en desús a la
zona de Campos i ses Salines
Expedient:
Beneficiari:
Import Inversió:
Import Ajuda:

—o—

