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41507538 MARQUEZ PIRIS, Mª BELEN
53053128 NAVARRETE CANO, MARIA
41506538 JORDI PETRUS, BARBARA
41738663 ALLES KEGLER, SILVIA
41506016 PONS CARDONA, URSULA MARTINA
41511999 PRATS TUDURI, ROSA
41734694 CAYMARIS PONS, MIGUEL ANGEL
41509692 XABUCH CARDONA, SERGI
29192469 MORENETE MARI, MARCEL
53094697 PIVIDAL SILLA, ISABEL
18042668 TORRES SUBIAS, BLANCA
41511217 TUDURI PRIETO, SILVIA
41503706 SINTES SANS, JOSE ANGEL
41507010 MARTINEZ CAMACHO, SONIA
20428858 ESTEVE MARTINEZ, ADORACION
41508239 HUGUET MERCADAL, ANTONI
X9804311D PECORONE , LAURA
46330460 RODRIGUEZ ANGLADA, MARIA ISABEL
41732391 MARQUES PONS, RAFAELA
41505726 HOMS TALTAVULL, LAURA
43158569 SERRA SERRA, IRENE
77915746 BELLAPART CALABUS, ANNA
41500357 TUTZO SANS, MIGUEL
44018015 SALADRIGAS SITJA, ROGER
78305927 MIR SAURA, FRANCISCA
43077000 FERRER AMICH, FAUSTO
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0,197
0,185
0,125
0,1
0,016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 16265
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 6 de juliol de 2010 per la qual
s’incrementa el crèdit de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 23 de gener de 2009 per la qual es convoquen, per
a l’any 2009, les subvencions destinades al foment de sistemes de
producció de races ramaderes autòctones en règims extensius
En data 31 de gener de 2009, es va publicar en el BOIB núm. 16 la
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 23 de gener de 2009 per la qual es convoquen, per a
l’any 2009, les subvencions destinades al foment de sistemes de producció de
races ramaderes autòctones en règims extensius. Posteriorment, aquesta
Resolució va ser modificada mitjançant Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 31 de març de 2009, publicada en el BOIB núm. 52, de 9 d’abril de 2009.
Aquesta línia hi destina al seu finançament un import màxim de quatrecents cinquanta mil euros (450.000,00€), amb càrrec als pressuposts del
FOGAIBA.
Considerant que aquesta línia està encara en tramitació, tenint en compte
que la demanda d’ajudes s’ha incrementat respecte el que estava previst inicialment, especialment quant a animals que sense estar inscrits al llibre genealògic
pertanyen al patró racial, s’estima procedent incrementar la quantia destinada a
aquesta convocatòria.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
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Num. 16267
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de juliol de 2010 per la qual
s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis, per al foment
de la recria del bestiar porcí, a les explotacions de les Illes
Balears, per a l’any 2010

El subsector porcí és, en termes econòmics i socials, important dins el sector agrari, tant per l’efecte sobre altres subsectors agraris i per l’efecte sobre els
sectors agroindustrials (escorxadors, indústries de elaboració de productes),
com per l’efecte conservador del teixit social en el món rural de les nostres illes.
El foment de les explotacions de porc negre lligades a la garriga, i la reposició amb porcastres de races pures o híbrides i de mascles destinats a la reproducció procedents d’explotacions amb un elevat estatus sanitari davant la malaltia d’Aujeszky, que hagin deixat d’aplicar la vacuna contra aquesta malaltia i,
per tant, estiguin lliures del virus productor, ha de ser una actuació prioritària de
la Conselleria de Presidència, ja que constitueix una condició necessària per
assegurar la pervivència del corresponent subsector agroindustrial i la fixació de
la població agrària i conduirà al nostre territori a obtenir l’estatus de territori
lliure de la malaltia d’Aujeszky.
L’objectiu lligat a l’efecte conservador del teixit social aconsella que, en
un règim de concurrència competitiva, s’atorgui una major puntuació a aquelles
explotacions que, sense ser reduïdes, disposin d’un cens de femelles al voltant
de la mitjana d’aquest cens a les explotacions de porcí de les Illes Balears, cosa
que farà arribar la mesura al major nombre de ramaders possible.
El foment de la reposició propiciarà llevar de les explotacions els animals
de més edat i, amb aquesta mesura, aconseguir una cabanya més sana i productiva.
A més, la reposició amb animals amb un elevat estatus sanitari contribueix
d’una banda, a augmentar els beneficis derivats de la comercialització, i per l’altra, a estimular la recria d’animals.
La Conselleria de Presidència n’és conscient de la importància del foment
del bestiar porcí a les Illes Balears i, per tant, considera necessari establir una
sèrie d’ajudes per a les explotacions de les Illes Balears que efectuïn la reposició amb porcastres i de mascles destinats a la reproducció procedents de les
explotacions de porc negre mallorquí i amb porcastres i de mascles destinats a
la reproducció de races pures o híbrides procedents d’explotacions amb un elevat estatus sanitari davant la malaltia d’Aujeszky.
El Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre
de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, introdueix una
norma de minimis que fixa el total de l’ajuda per empresa, a efectes de considerar inaplicable l’apartat primer de l’article 87.
Amb data 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. L’article 1.2 lletra j) d’aquesta Ordre assenyala
que seran objecte d’ajudes les activitats relacionades amb la sanitat i la producció ramadera.

RESOLUCIÓ
Primer
Incrementar el crèdit destinat a la convocatòria 2009 de subvencions destinades al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en
règims extensius, convocada per Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 23 de gener de 2009 (BOIB
núm. 16, de 31 de gener de 2009), en cinc-cents cinquanta mil euros
(550.000,00€) i en queda destinat un crèdit final d’un milió d’euros
(1.000.000,00€), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA.
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 6 de juliol de 2010
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

—o—

El Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears, modificat pel Decret 7/2009, de 6 de febrer,
determina en l’article 2 a) 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 altres
règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de
2005, per la qual es disposa la assumpció de la execució 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 (FOGAIBA), estableix en 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 partir de l’1 de gener de 2006.
Mitjançant el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes
Balears (BOIB núm. 84, de 5 de juny de 2010) queda extingida la Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, i totes les seves direccions
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generals i entitats adscrites o integrades en la mateixa passen a estar adscrites o
integrades en la Conselleria de Presidència.

de la sol·licitud d’ajuda s’entén atorgada aquesta autorització davant la Direcció
General d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, així com 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 les subvencions en els sectors
agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant
resolució.

2.A més dels requisits establerts en el punt anterior, hauran de complir els
requisits prevists 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, així com els establerts en el Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Per tot això, en virtut del que s’estableix en 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 de la directora gerent del FOGAIBA, dict la
següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1.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, s’aprova la convocatòria
d’ajudes, per l’any 2010, destinades a les explotacions porcines de les Illes
Balears que efectuïn la seva reposició amb porcastres o amb mascles destinats a
la reproducció de producció pròpia o amb porcastres o mascles destinats a la
reproducció procedents d’explotacions oficialment indemnes de la malaltia
d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació, o d’explotacions de
porc negre mallorquí inscrites a l’Associació del porc negre mallorquí amb animals inscrits al Llibre genealògic.
2.Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007, sobre l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.
3.L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és atendre les activitats previstes a
l’apartat quart de la present convocatòria, que es duguin a terme a les explotacions de porcí de les Illes Balears.
4.L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
Per a la present convocatòria es destina un import màxim de dos-cents
vint-i-cinc mil euros (225.000,00€), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA
de l’any 2010, amb possibilitat d’ampliar-ne els crèdits que s’hi destinen.
Tercer
Beneficiaris i requisits
1.Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta Resolució els
titulars de les explotacions porquines de les Illes Balears, així com els que apareguin com a amitgers d’aquestes explotacions i disposin de l’autorització dels
seus titulars, que realitzin les actuacions previstes a l’apartat quart de la present
resolució, i sempre que, en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda, compleixin els requisits següents:
a)L’explotació haurà d’estar inscrita al Registre d’explotacions ramaderes
(REGA).
b)Els animals de l’explotació, hauran d’estar correctament identificats
conformement amb l’article 7 del Reial decret 205/1996, d’acord amb els articles 8 i 77 de la Llei 8/2003, de sanitat animal. El sol·licitant haurà d’aportar
declaració jurada de la identificació dels animals.
c)L’explotació haurà de pertànyer a una agrupació de defensa sanitària
ramadera, reconeguda oficialment.
d)L’explotació haurà de disposar d’un cens igual o superior a 6 femelles
reproductores.
e)L’explotació ha de complir el que s’estableix en la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal, sobre prevenció, lluita, control i eradicació de les
malalties dels animals, i en particular, el programa de lluita, control i eradicació
de la malaltia d’Aujeszky.
f)Haurà d’haver comunicat el cens ramader al Registre d’explotacions
ramaderes de les Illes Balears abans de l’1 de març de 2010, de conformitat amb
el Reial decret 479/2004, de 26 de març.
La comprovació de la inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes
(REGA) i del compliment dels requisits prevists en aquest apartat, es realitzarà
d’ofici, excepte manifestació contrària del peticionari, ja que amb la presentació

3.Els requisits establerts al punt 1 anterior hauran de mantenir-se durant
un termini no inferior a un any a comptar des de la data de la resolució de concessió de l’ajuda.
4.D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20
de desembre de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a
les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agraris no
podran ser beneficiaris les empreses en crisi en el sentit de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en
crisi.
5.No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes a la present
Resolució les persones, les entitats o les associacions sobre les quals 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. La justificació de no incórrer en aquestes prohibicions
s’efectuarà en la forma prevista a l’apartat 6 de l’esmentat article 10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
6.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 quedi verificat 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, així com 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’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació de les certificacions previstes a l’article 22 del Reial decret
887/2006. No obstant això, l’interessat podrà autoritzar el FOGAIBA i/o la
Conselleria de Presidència, per a la comprovació d’ofici del compliment del
requisit esmentat, i en aquest cas no serà necessària la presentació del certificats
corresponents.
7.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 fermes per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per
raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables seran les següents:
1.La incorporació a l’explotació, a partir d’1 de juliol de 2009 i abans de
l’1 de juliol de 2010 de porcastres de 30 a 120 Kg de pes, o bé , de 4 a 8 mesos
d’edat, fins a un nombre equivalent al 30%, ajustat a la unitat, de les reproductores de que disposa l’explotació i que figurin a la base de dades del REGA sota
l’epígraf ‘cerdas’ en el moment de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds de l’ajuda.
Únicament serà subvencionable la reposició amb porcastres de producció
pròpia, o procedents d’explotacions oficialment indemnes de la malaltia
d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació, o d’explotacions de
porc negre mallorquí inscrites a l’Associació del porc negre mallorquí amb animals registrats al Llibre genealògic. A més, s’hauran de complir les condicions
següents:
a)Quan la reposició s’efectuï mitjançant l’adquisició de porcastres a
explotacions de porc negre mallorquí, aquestes hauran de disposar de femelles
reproductores, participar al programa de millora genètica de la associació
corresponent, pertànyer a una ADS i ser indemnes de la malaltia d’Aujeszky.
b)Quan la reposició s’efectuï mitjançant l’adquisició de porcastres (de
races pures o híbrides) a explotacions oficialment indemnes de la malaltia
d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació, aquestes explotacions
hauran de disposar de femelles reproductores i pertànyer a una ADS.
c)Quan la reposició s’efectuï amb porcastres de producció pròpia, haurà

10

BOIB

Num. 108

de constar, en la darrera declaració de cens, el mateix nombre de porcastres, als
epígrafs ‘recría/transición’ i/o ‘reposición’ de la base de dades REGA, que les
que figuren a la sol·licitud d’ajuda.
2.La incorporació a partir d’1 de juliol de 2009 i abans de l’1 de juliol de
2010 de, com a màxim, un mascle destinat a la reproducció, amb una edat mínima de 6 mesos, per cada 30 femelles reproductores existents en la explotació,
que figurin a la base de dades del REGA sota l’epígraf ‘cerdas’ quan aquesta
tengui, com a mínim, 15 femelles en explotacions de porc negre i 30 femelles
en explotacions de porc blanc. A més, s’hauran de complir les condicions
següents:
a)Quan la incorporació s’efectuï mitjançant l’adquisició de mascles a
explotacions de porc negre mallorquí, aquestes hauran de disposar de mascles,
participar al programa de millora genètica de la associació corresponent, pertànyer a una ADS i ser indemnes de la malaltia d’Aujeszky.
b)Quan la incorporació s’efectuï mitjançant l’adquisició de mascles (de
races pures o híbrides) a explotacions oficialment indemnes de la malaltia
d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació, aquestes explotacions
hauran de disposar de mascles i pertànyer a una ADS.
Cinquè
Quantia de les ajudes
1.La quantia de l’ajuda serà de:
a)125,00€ per porcastra adquirida de raça porc negre mallorquí inscrita al
Llibre genealògic. El sol·licitant haurà de presentar les factures adients i el certificat de moviment acreditatiu de la procedència a més del justificant d’inscripció al Llibre genealògic corresponent.
b)100,00€ per porcastra de raça pura o híbrida adquirida a explotacions
oficialment indemnes de la malaltia d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta
qualificació. El sol·licitant haurà de presentar les factures de compra, el certificat de moviment acreditatiu de la procedència i el certificat sanitari acreditatiu
de la procedència dels animals d’una explotació oficialment indemne de la
malaltia d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació.
c)En cas de reposició pròpia: 75,00€ per porcastra. En aquest cas, les porcastres pròpies amb les quals s’efectuï la reposició hauran de figurar al REGA
sota un dels següents epígrafs: ‘recría-transición’ i/o ‘reposición’.
d)150,00€ per l’adquisició de cada mascle destinat a la reproducció. Si
són adquirits de la raça porc negre mallorquí inscrita al llibre genealògic, el
sol·licitant haurà de presentar les factures adients i el certificat de moviment
acreditatiu de la procedència a més del justificant d’inscripció al llibre genealògic corresponent; si són de raça pura o híbrida adquirit a explotacions oficialment indemnes de la malaltia d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació, el sol·licitant haurà de presentar les factures de compra, el certificat de
moviment acreditatiu de la procedència i el certificat sanitari acreditatiu de la
procedència dels animals d’una explotació oficialment indemne de la malaltia
d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació.
2.Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l’article
tercer del Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre
de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, la quantia total d’ajudes de minimis no podrà excedir de 7.500,00€ per beneficiari en un període
de tres exercicis fiscals.
3.En cap cas, l’import de l’ajuda podrà superar el cost de l’activitat que el
beneficiari ha de realitzar.
Sisè
Pèrdua del dret a percebre l’ajuda
Sense perjudici de l’establert a l’apartat onzè d’aquesta resolució, l’incompliment del que s’estableix en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, sobre prevenció, lluita, control i eradicació de les malalties dels animals, i
en particular l’incompliment de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 18 de gener de 2007, per la qual s’estableixen el Programa de lluita, control
i eradicació de la malaltia d’Aujeszky a les Illes Balears i els barems d’indemnització pel sacrifici obligatori dels animals positius a les proves de detecció,
per part del sol·licitant donarà lloc a la pèrdua del seu dret a percebre l’ajuda.
Setè
Sol·licituds i documentació
1.El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la
publicació de la present Resolució fins el 3 de setembre de 2010.
2.Les sol·licituds d’ajuda, les quals s’ajustaran al contingut mínim que
figura a l’annex I, s’han d’adreçar al president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears i s’han de presentar, correctament emplenades, en
el registre d’entrada del FOGAIBA, en el registre de la Conselleria de
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Presidència o a qualsevol dels registres prevists a 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, han d’adjuntar la documentació següent:
a)Fotocòpia compulsada del NIF o DNI del sol·licitant.
b)Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal, si n’és el cas.
c)Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, si n’és el
cas.
d)Si n’és el cas, documentació acreditativa de la representació amb la qual
es signa la sol·licitud.
e)En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, a més s’ha
d’aportar:
-Document en el qual es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que han subscrit tots els membres.
-Fotocòpia compulsada del DNI i/o del NIF de les persones associades i
del NIF de l’agrupació, en cas que n’hi hagi. 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 el qual 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 a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.
-Compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es faci
constar la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut el
termini de prescripció que està previst a l’article 22 del Text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
f)Document de domiciliació bancària (imprès TG002) degudament complimentat o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
g)Declaració jurada de la identificació dels animals.
-Per les ajudes a l’adquisició de porcastres i mascles destinats a la reproducció de la raça porc negre mallorquí inscrits al Llibre genealògic:
h)Les factures de compra adients o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, 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)Certificat de moviment acreditatiu de la procedència dels animals.
j)Justificant d’inscripció al llibre genealògic corresponent.
k)Certificat sanitari acreditatiu de la procedència dels animals d’una
explotació indemne de la malaltia d’Aujeszky.
-Per les ajudes a l’adquisició de porcastres i mascles destinats a la reproducció procedents d’explotacions oficialment indemnes de la malaltia
d’Aujeszky o en vies d’obtenció d’aquesta qualificació:
l)Les factures de compra adients o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, 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).
m)Certificat de moviment i certificat sanitari acreditatiu de la procedència
dels animals d’una explotació oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky o
en vies d’obtenció d’aquesta qualificació.
3.En cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el FOGAIBA i/o a la Conselleria de Presidència ja s’hagi presentat algun d’aquests documents, no serà necessari aportar-lo de bell nou, i n’hi haurà prou que s’esmenti
l’expedient en què consta o, si n’és el cas, que la informació figuri a la base de
dades documental prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny. Això no obstant,
l’acreditació de facultats ha de ser vigent en la data que es presenta la sol·licitud.
4.En cas que l’interessat no autoritzi expressament la Conselleria de
Presidència i/o el FOGAIBA per a l’obtenció dels certificats d’estar al corrent
de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social,
així com dels certificats del Registre d’explotacions ramaderes (REGA) i de la
Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, haurà d’aportar els
certificats i la documentació corresponents.
5.A més, abans de la concessió de l’ajuda, el FOGAIBA haurà d’obtenir
del beneficiari una declaració relativa a la resta d’ajudes de minimis rebudes
durant l’exercici fiscal en curs i els exercicis precedents i haurà de comprovar
que la nova ajuda no excedeixi dels umbrals aplicables.
6.Si la sol·licitud té algun defecte o no s’acompanya de tota la documentació esmentada, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de
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deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no
ho fa, s’entendrà com a desistida la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia,
s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7.Quan en qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant
la tramitació de l’expedient es presentin ratllades o esmenes, serà considerat
com a no presentat, i es procedirà en aquest cas conforme s’indica a 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 suposa l’acceptació, per part de l’interessat, 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, esmentada i la resta de normativa d’aplicació.
Vuitè
Selecció de beneficiaris
1.La selecció dels beneficiaris es farà per estricte ordre d’entrada i fins
que els fons destinats a la convocatòria ho permetin. A aquest efecte es considerarà presentada la sol·licitud quan estigui correctament emplenada i s’adjunti
tota la documentació requerida.
2.Les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, a mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent, encara que no hagi acabat el
termini de presentació, d’acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 17 del Text refós de la Llei de subvencions.
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 portarà 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, sobre la base de l’informe previ del cap de Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat en el qual s’acreditarà,
en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.
3.El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de sis
mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i
s’ha de notificar individualment a les persones interessades. Transcorregut
aquest termini sense notificar-se resolució expressa, s’entendrà desestimada la
sol·licitud. A la resolució de concessió de l’ajuda es farà constar expressament
el caràcter de minimis de l’ajuda.
4.Contra la resolució esmentada es podrà interposar recurs d’alçada
davant el conseller de Presidència en el termini d’un mes, comptat des 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
Pagament de les ajudes
El pagament de l’ajuda es farà mitjançant transferència bancària, quan
s’hagi dictat la resolució de concessió, ja que la justificació ha estat realitzada i
acreditada amb caràcter previ a la concessió de l’ajuda. Aquest pagament s’efectuarà amb l’autorització prèvia de la directora gerent del FOGAIBA.
Onzè
Obligacions dels beneficiaris
1.Són obligacions dels beneficiaris les establertes a 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 a 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.
2.El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions assenyalades serà 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 comprendrà des del reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de
les sancions corresponents.
Dotzè
Incompatibilitats
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Les ajudes objecte de la present convocatòria són incompatibles 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, sense que en cap
cas, l’import rebut, aïlladament o conjuntament, superi el valor de les despeses
originades per la realització de les activitats.
Tretzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà 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; 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 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,
i altra normativa d’aplicació.
Catorzè
Controls
Per part del FOGAIBA es realitzaran els controls administratius i sobre el
terreny que es considerin necessaris per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió i el pagament de l’ajuda.
Quinzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 8 de juliol de 2010
EL president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila
ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per al foment de la recria del bestiar porcí, a les explotacions de les Illes Balears, per l’any 2010
Línia d’ajuda - REP/10
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom/Raó social
NIF
Adreça
Correu-e
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 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 dades a la Conselleria de Presidència 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 la legislació
vigent per rebre la subvenció, ni en cap 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 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 de Presidència, 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 cer-
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tificats corresponents.
6.Que s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció i la
obtenció de dades del Registre d’explotacions ramaderes (REGA), així com els
requisits prevists a l’apartat tercer i quart, de la convocatòria.
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.
Memòria d’actuació
Memòria econòmica justificativa
Núm. reposicions
Tipus
Preu unitari
Total
Indicació de si s’han rebut durant els tres darrers anys ajudes de minimis
i el seu import, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió,
de 20 de desembre de 2007, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE
a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.

20-07-2010
Num. 16049
Notificació del requeriment realitzat d’acord amb allò que estableix l’article 144.2 de la Llei 16/87, de 30/07, d’ordenació dels
transports terrestres, en relació a l’expedient sancionador núm.
293/10 tramitat per infracció a la normativa de transport terrestre.

Atès que s’ha intentat sense efecte la notificació de l’escrit de requeriment, als efectes que TRANSPORTES TOLO SAMPOL, SL, domiciliat en C/
CA’N ARBÓS, 33, CP 07190 de ESPORLES, acrediti l’esmena de la deficiència constitutiva de la infracció a la normativa de transport terrestre, consistent
en ‘Circular desde Porreres en dirección a Esporlas, sin haber realizado la revisión tècnica periódica obligatoria del tacógrafo en el plazo reglamentario. La
última revisión caducó el 18/01/2010).’ i, una vegada tornada la carta certificada amb justificant de recepció, és per això, segons el que preveu l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26/11, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, segons la redacció que li va donar la Llei
4/1999, de 13/01, se notifica a TRANSPORTES TOLO SAMPOL, SL, que disposa d’un termini d’un mes comptat a partir del següent al de la publicació d’aquesta notificació, als efectes que acrediti l’esmentada esmena.
Se li comunica, així mateix, que la manca d’esmena d’aquesta deficiència
implicarà la incoació d’un nou expedient sancionador, que es tramitarà independentment del procediment iniciat amb el núm. 293/10.
Palma, 6 de juliol de 2010
El director general de Mobilitat
Antoni J. Verger Martínez

—o—

Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda
Relació de documentació que s’adjunta
Indicació de que la documentació està vigent i l’expedient on consta
Nom, DNI, data i signatura

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 16048
Notificació del requeriment realitzat d’acord amb allò que estableix l’article 144.2 de la Llei 16/87, de 30/07, d’ordenació dels
transports terrestres, en relació a l’expedient sancionador núm.
182/10 tramitat per infracció a la normativa de transport terrestre.
Atès que s’ha intentat sense efecte la notificació de l’escrit de requeriment, als efectes que GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL, domiciliat en C/
GRAN VIA, 14, CP 30430 CEHEGIN- MURCIA, acrediti l’esmena de la deficiència constitutiva de la infracció a la normativa de transport terrestre, consistent en ‘Circular des de el Port de Palma en direcció al Polígon de Son Noguera,
sense haver realitzat la revisió periòdica obligatòria del tacógraf en el termini
reglamentari (darrera revisió 02/12/07)’ i, una vegada tornada la carta certificada amb justificant de recepció, és per això, segons el que preveu l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26/11, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, segons la redacció que li va donar la Llei
4/1999, de 13/01, se notifica a GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL, que disposa d’un termini d’un mes comptat a partir del següent al de la publicació d’aquesta notificació, als efectes que acrediti l’esmentada esmena.
Se li comunica, així mateix, que la manca d’esmena d’aquesta deficiència
implicarà la incoació d’un nou expedient sancionador, que es tramitarà independentment del procediment iniciat amb el núm. 182/10.
Palma, 6 de juliol de 2010
El director general de Mobilitat
Antoni J. Verger Martínez

—o—

Num. 16051
Notificació del requeriment realitzat d’acord amb allò que estableix l’article 144.2 de la Llei 16/87, de 30/07, d’ordenació dels
transports terrestres, en relació a l’expedient sancionador núm.
246/10 tramitat per infracció a la normativa de transport terrestre.
Atès que s’ha intentat sense efecte la notificació de l’escrit de requeriment, als efectes que DRESE CONSULTING SL., domiciliat en C/ Camí Son
Toells, 34, 5 dreta, CP 07015 de Palma, acrediti l’esmena de la deficiència constitutiva de la infracció a la normativa de transport terrestre, consistent en
‘Circular en direcció a Consell, sense haver realitzat la revisió periòdica obligatòria del tacògraf en el termini reglamentari (darrera revisió 11/03/2008)’ i, una
vegada tornada la carta certificada amb justificant de recepció, és per això,
segons el que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26/11, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
segons la redacció que li va donar la Llei 4/1999, de 13/01, se notifica a DRESE
CONSULTING SL, que disposa d’un termini d’un mes comptat a partir del
següent al de la publicació d’aquesta notificació, als efectes que acrediti l’esmentada esmena.
Se li comunica, així mateix, que la manca d’esmena d’aquesta deficiència
implicarà la incoació d’un nou expedient sancionador, que es tramitarà independentment del procediment iniciat amb el núm. 246/10.
Palma, 6 de juliol de 2010
El director general de Mobilitat
Antoni J. Verger Martínez

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 16036
Notificació de Resolucions per les quals s’incoen els procediments per cancel·lar registres sanitaris tramitades per la
Direcció General de Salut Pública i Participació.
No havent estat possible notificació alguna a les empreses que a continuació es relacionen, d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica mitjançant el present edicte, fent saber a les

