ANNEX I

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A LA REUTILITZACIÓ I

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS RAMADERES
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

LÍNIA D’AJUDA RIM/10

Núm. expedient

R

I

M

/

1

0

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom o Raó social:

NIF:

Adreça:

Província:

Municipi:

Localitat:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

Codi postal:

Telèfon:
NIF:

A) DECLAR:
1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que deman.
2. Que autoritz, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de
caràcter personal, que les dades que voluntàriament facilit, 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 autoritz 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 meves dades a la Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes
Balears. Que tenc coneixement del meu 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,
autoritz el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per obtenir els documents necessaris
existents a la base documental.
4. Que no incor 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 autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per a 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 autoritz el FOGAIBA per a comprovar d’ofici la inscripció i la obtenció de dades del Registre general
d’explotacions agràries (RGEA) i al el Registre d’explotacions ramaderes (REGA).
7. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
8. Que, en el seu cas, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual represent o que
tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
9. Que, si n’és el cas, tenc 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 ___________________ €

B) EM COMPROMET A:
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.
C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
Documentació comuna a tots els beneficiaris
 Fotocòpia compulsada del DNI o NIF del sol·licitant.
 Si escau, fotocòpia compulsada del DNI del representant.
 Si escau, acreditació de la representació amb la qual es signa la sol·licitud.
 Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del
compte bancari.
 Projecte tècnic i/o pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d’ajuda.
 Plànols o croquis de les inversions immobles i la seva ubicació a l’explotació.
 Indicació de la referència cadastral de l’explotació.
 Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’associació,
correctament inscrits en el registre corresponent.
Per a inversions en obra civil de la línia 2, a més s’ha de presentar:
 Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la titularitat de la parcel·la on es realitzarà l’obra,
amb indicació del municipi, polígon i parcel·la.
 Si no és propietari de la parcel·la, s’acreditarà, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret, que no
existeix objecció per a dur a terme les inversions objecte d’ajuda, sempre que això no es desprengui de
la naturalesa del títol aportat.
Agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, a mes han de presentar:
 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 el cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, s’ha d’aportar, a més,
fotocòpia compulsada del DNI del representant, com també el document acreditatiu de la seva
representació.
 Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es facin constar expressament els
compromisos d’execució que assumeix cadascun.
 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 no
dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l’article 22 del
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i 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.
 Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del
compte bancari de cadascun dels membres.
La documentació senyalada (*), està vigent i ja s’ha aportat a l’exp._________/200_ :
D) SOL·LICIT:
Que, previs els tràmits necessaris, em sigui concedida l’ajuda:
(__) 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.
(__) 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.
_________________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:
SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

