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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 17940
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 26
de juliol de 2010, per la qual es corregeix l’error detectat en la
Resolució de 5 de juliol de 2010 per la qual es creen la borsa
específica preferent i les borses ordinàries de personal funcionari interí de diverses escales i especialitats dels cossos facultatiu
superior i facultatiu tècnic de l’Administració especial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 22
de juliol)

17-08-2010

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 26 de juliol de 2010

Antecedents
1.En el BOIB núm. 109, de 22 de juliol de 2010 va publicar-se la
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 5 de juliol, per la
qual es creen la borsa específica preferent i les borses ordinàries de personal
funcionari interí de diverses escales i especialitats dels cossos facultatiu superior i facultatiu tècnic de l’Administració especial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponents a les proves selectives convocades per les resolucions de 5 de febrer de 2009 i de 17 d’abril de 2009 (BOIB núm. 29, de 24 de
febrer i BOIB núm. 68, de 9 de maig).
2.S’ha detectat un error en l’Annex 1 de la Resolució esmentada pel que
fa a la aprovació de la constitució de la borsa específica preferent derivada de
l’execució del pla d’estabilitat laboral, corresponent al cos facultatiu superior,
escala sanitària, especialitat metge, de l’Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, atès que la persona aspirant inclosa no reuneix
un dels requisits legalment exigits per formar-ne part, pel que fa a la seva relació laboral.
Fonaments de dret
1.L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, segons el qual ‘les administracions
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes’.
2.L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que disposa que
la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics o de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.
3.La Disposició Addicional Divuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.
4.La Instrucció 2/2006, de 10 de novembre, per la qual es fixen els criteris que s’han de seguir en l’adjudicació de llocs de treball corresponents a les
places d’estabilitat laboral i als efectes que se’n deriven.
Per tot això, dict la següent,
Resolució
1.Ordenar la rectificació de l’error detectat i que ha de consistir en la
supressió de l’Annex 1 (‘Borsa PEL preferent. Cos facultatiu superior, escala
sanitària, especialitat Metge’) de la Resolució de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, de 5 de juliol de 2010, per la qual es creen la borsa específica preferent i les borses ordinàries de personal funcionari interí de diverses escales i especialitats dels cossos facultatiu superior i facultatiu tècnic de
l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a les proves selectives convocades per les resolucions de 5 de febrer de
2009 i de 17 d’abril de 2009 (BOIB núm. 29, de 24 de febrer i BOIB núm. 68,
de 9 de maig).

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 17943
Resolució del director general de Coordinació i Traspassos
d’Agricultura i Pesca de 2 d’agost de 2010 per la qual s’aprova
la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts per a l’aplicació d’un
programa pilot de desenvolupament sostenible amb l’objectiu de
substituir l’ús d’aigües subterrànies per a reg per l’ús exclusiu
d’aigües regenerades
La principal font d’abastament d’aigua a les Illes Balears és l’extracció de
l’aigua acumulada als aqüífers. L’explotació dels aqüífers i fonamentalment la
dels més pròxims a la mar provoca un risc de salinitat per intrusió d’aigua marina, risc que s’ha convertit en realitat en alguns dels aqüífers de Balears, com ara
l’aqüífer de Campos - ses Salines i l’aqüífer del Pla de Sant Jordi, que actualment està totalment recuperat quant a salinitat i a la contaminació de l’aeroport.
En els darrers anys a la zona de l’aqüífer de Campos - ses Salines, a la
zona sud de l’illa de Mallorca, s’ha fet un esforç considerable de racionalització
de les explotacions ramaderes i agràries que s’han vist perjudicades per la sobreexplotació i salinització de l’aqüífer, a fi de conservar-ne la rendibilitat i mantenir l’explotació. Si bé es tracta d’un sector en crisi, la seva supervivència té un
component que va més enllà de factors estrictament econòmics. Es tracta, fonamentalment, d’evitar la desintegració de l’entramat social i tradicional de la
comarca i de mantenir la reserva productiva, amb la implicació dels sectors
dependents del subsector ramader de llet, i de vaques alletants, com són els sector dels farratges, engreix de vedells, fabriques de pinsos, escorxadors, etc.
L’aqüífer que nodreix aquestes explotacions ha sofert una important salinització que es transfereix al terreny de cultiu i obliga a reduir el ventall de possibilitats del cultiu de farratge i a incrementar els cabals de reg per provocar rentatges, amb la qual cosa s’ha generat una espiral destructiva tant medi ambiental com econòmica.
D’altra banda, el Pla de Sant Jordi, ubicat en el terme municipal de Palma,
és una zona de reg situada sobre una antiga llacuna costanera, dessecada a mitjan segle XIX, amb una vocació inicialment agrícola d’hortalisses que va derivar a meitat del segle XX en vocació ramadera de producció de llet. Inicialment
el reg es feia mitjançant l’aflorament de l’aigua de l’aqüífer subjacent mitjançant molins de vent, i posteriorment mitjançant grups elèctrics motobomba.
Durant els anys setanta es va iniciar un procés de salinització de l’aqüífer
a causa del notable augment de la potència d’extracció de l’aigua. L’any 1974,
mitjançant el Decret 1234/1974, de 4 d’abril, es va declarar zona de reg d’interès nacional mitjançant aigües regenerades, i d’acord amb aquesta declaració es
van fer dues xarxes col·lectives de reg que distribueixen l’aigua regenerada de
les dues EDAR de Palma fins a les parcel·les de reg.

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

Palma compte amb dues depuradores —Palma I i Palma II—, que estan
dotades de processos terciaris amb producció d’aigües regenerades per a una
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reutilització posterior. El Departament de Depuració, amb l’ànim d’assegurar la
qualitat del servei, evoluciona d’acord amb el sistema de gestió de la qualitat
UNE-EN ISO 9001:2000.

del conseller de Presidència de 14 de juny de 2010 de delegació de competències i de firma en determinats òrgans directius de la Conselleria de Presidència
i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria, dict la següent

Actualment l’aqüífer del Pla de Sant Jordi està totalment recuperat quant
a salinitat, i la contaminació de l’aeroport que hi havia en el passat ha desaparegut. Aquesta circumstància, si bé és positiva, ha comportat que els agricultors
abandonin l’ús d’aigua regenerada i la substitueixin per aigua de pou, de cost
molt inferior. Els índexs de reutilització d’aigua regenerada són actualment del
40% aproximadament, tot i que el potencial és superior al 90%. Per això és
necessari fomentar l’ús de l’aigua regenerada tant pels beneficis agraris com
medi ambientals.

RESOLUCIÓ

La situació descrita als aqüífers de Campos - ses Salines i del Pla de Sant
Jordi es repeteix en termes similars en altres aqüífers de les Illes Balears.
D’altra banda, aquesta convocatòria també preveu subvencionar les actuacions agroambientals dirigides a millorar l’alimentació del bestiar lleter. La utilització d’alfals deshidratat produeix una millora en l’alimentació del bestiar lleter, i per tant una millora en la qualitat de la llet. Per aquest motiu l’objectiu és
proporcionar alfals deshidratat a les ramaderies per fer barreges de racions integrals úniques (unifeed), que exigeixen l’elaboració de racions nutritives en els
actuals sistemes de producció. La introducció de sistemes d’alimentació també
està considerada una millora de l’alimentació del bestiar lleter i de la qualitat de
la llet.
Aquesta convocatòria persegueix la protecció mediambiental dels aqüífers de Mallorca en general i dels de Campos (ses Salines) i del Pla de Sant Jordi
en particular, mitjançant els compromisos mediambientals que adquireixin els
ramaders i agricultors. Els objectius són substituir el reg de l’alfals amb aigua
de l’aqüífer per reg amb aigües regenerades i mantenir en actiu les explotacions
que actualment utilitzen l’aigua regenerada.
Aquestes actuacions s’emmarquen en la Llei 45/2007, de 13 de desembre,
per al desenvolupament sostenible del medi rural, que identifica en l’article 2
com a objectius generals de la Llei, el manteniment i l’ampliació de la base econòmica del medi rural, el manteniment i la millora del nivell de població del
medi rural i la conservació i la 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 derivin d’aquesta Llei s’han d’orientar a fomentar una activitat econòmica continuada i
diversificada en el medi rural, mantenint un sector agrícola, ramader i 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 recuperació, mitjançant l’ordenació integrada de l’ús del territori per a diverses activitats, la millora de la planificació i de la gestió dels recursos naturals i la reducció de la contaminació a les zones rurals.
En el marc de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears van
subscriure un conveni de col·laboració per al desenvolupament de programes
pilot de desenvolupament sostenible. Entre les actuacions específiques que es
preveuen a l’annex II del Conveni figura el programa pilot d’’actuacions estructurals per passar d’emprar aigües subterrànies a aprofitar exclusivament aigües
regenerades’ (a totes les zones), que preveu actuacions per a l’ús de l’aigua regenerada per al reg de cultius en substitució d’aigües subterrànies i actuacions per
a la reducció del consum d’aigües subterrànies de reg de farratges d’alta demanda hídrica per a alimentació del bestiar.
Les actuacions objecte de la present convocatòria estan finançades en un
50% pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i l’altre 50%
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), d’acord amb el que
estableix el Conveni de dia 9 de desembre de 2009 per al desenvolupament de
programes pilot de desenvolupament sostenible.
Aquest programa pretén aconseguir la gestió sostenible dels recursos
naturals, especialment l’aigua, mitjançant la substitució de regadius amb aigües
subterrànies per regadius amb aigües regenerades, amb l’objectiu de preservar
de la salinització els aqüífers del Pla de Sant Jordi i Campos – ses Salines, de
conformitat amb l’article 21 b de la Llei 45/2007, de 13 de desembre.
Per tot això, havent vist els informes preceptius, de conformitat amb l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005
(BOIB número 43, de 17 de març de 2005) per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions als sectors agrari i pesquer i l’article 15 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions, fent ús de les facultats que m’atribueixen la Resolució

1. Objecte
1. S’aprova la convocatòria pública d’ajudes de l’exercici 2010, per substituir, en la producció i l’ús de farratges, les aigües de reg subterrànies dels aqüífers situats a les zones tradicionals ramaderes per aigües regenerades mitjançant
l’aplicació d’un programa pilot de desenvolupament sostenible, a fi de complir
la Directiva marc de l’aigua pel que fa a l’objectiu de mantenir els cursos d’aigua el més semblant possible a la seva condició natural, permetre’n la recuperació i evitar la intrusió marina.
2. Per complir aquest objectiu es promouen les actuacions següents:
a. Foment de l’ús de l’aigua regenerada per al reg de cultius d’alta demanda hídrica, i en concret de l’alfals per a dessecació (línia 1).
b. Reducció del consum d’aigües subterrànies en el reg de farratges d’alta demanda hídrica, fet que es dóna especialment en les explotacions de bestiar
lleter (línia 2).
2. Finançament
1. L’import màxim d’aquesta convocatòria és de 800.000,00 euros. Les
subvencions s’han de concedir amb càrrec als pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, concretament al centre de cost 20401, partida
pressupostària G/714B01/77000/00 FF 20247 o G/714 B01/78000/00 FF
20247, en funció de la naturalesa dels beneficiaris.
2. Les actuacions objecte de la present convocatòria estan finançades
en un 50%
pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM) i l’altre 50% per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(CAIB), d’acord amb el que
estableix el Conveni de dia 9 de desembre de
2009 per al desenvolupament de programes pilot de desenvolupament sostenible.
3. La gestió dels expedients es transfereix a l’empresa pública Serveis
de Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA), com a entitat col·laboradora de la
Conselleria de
Presidència, d’acord amb l’article 12 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 als sectors agrari i pesquer
i el punt 6 d’aquesta convocatòria i d’acord amb els articles 26 i següents del
Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de
Subvencions.
3. Requisits i selecció dels beneficiaris
1. Requisits per línia d’ajuda
Línia 1.1. Ajuda per fomentar l’autoconsum de farratges d’alta demanda
hídrica obtinguts amb aigües regenerades.
Poden accedir a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars
d’una explotació ramadera de les Illes Balears dedicada al bestiar lleter o a
vaques alletants, localitzades en l’àmbit territorial de les illes de Mallorca i
Eivissa, que dediquin a l’autoconsum la producció de farratges d’alta demanda
hídrica obtinguts amb aigües regenerades i compleixen els requisits següents:
a. Presentar la sol·licitud d’acord amb l’annex I.
b. Estar sotmesos al control lleter, en el cas que es dediquin al bestiar lleter
d. Tenir autorització per a l’ús d’aigua regenerada.
e. Haver fet constar, en la declaració de sol·licitud única, cultius d’alta
demanda hídrica (blat de moro, alfals, sorgo) en les parcel·les en què s’usa aigua
regenerada.
Línia 1.2. Ajuda per fomentar la producció de farratges d’alta demanda
hídrica (en concret alfals) destinats a la deshidratació artificial en planta deshidratadora.
Poden accedir a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars
d’una explotació agrària que cultivin alfals amb destinació a planta deshidratadora de farratges, reguin les parcel·les amb aigües regenerades i compleixen els
requisits següents:

6

BOIB

Num. 120

17-08-2010

es lliuri a una planta deshidratadora.
a. Presentar la sol·licitud d’acord amb l’annex II
b. Tenir firmat un contracte amb una planta deshidratadora per al lliurament de la producció d’alfals.
Línia 2. Ajuda per reduir el consum d’aigües subterrànies en el reg de
farratges d’alta demanda hídrica.
Poden accedir a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars
d’una explotació agrària dedicada al bestiar lleter o de vaques alletants que estiguin inscrites en el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes
Balears, hagin abandonat cultius d’alta demanda hídrica (blat de moro, sorgo,
alfals) regats amb aigües subterrànies, i compleixin els requisits següents:
a. Presentar la sol·licitud d’acord amb l’annex III, en el cas de sol·licitar
alfals deshidratat per a vaques, ovelles i cabres lleteres, o d’acord amb l’annex
IV, en el cas de sol·licitar alfals deshidratat per a vaques alletants.
b. Estar sotmès al control lleter, en el cas que es dediquin al bestiar lleter.

Línia 2
La quantia màxima de la subvenció prevista per a l’adquisició d’alfals
deshidratat és de 137 €/tona d’alfals deshidratat, amb els límits següents:
( ) Fins a 4,5 quilograms per dia i per vaca en control lleter, segons el
cens del dia 31-12-2009.
( ) Fins a 1,2 quilograms per dia i per ovella o cabra en control lleter,
segons el cens del dia 31-12-2009.
( ) Fins a 2,0 quilograms per dia i per vaca alletant, segons la sol·licitud
d’ajudes directes.
2. Si la quantia de la subvenció prevista en el punt 2 de l’apartat 1 d’aquesta Resolució és insuficient per pagar a cada beneficiari l’import que li
correspon, l’import màxim destinat a la convocatòria s’ha de prorratejar entre
els beneficiaris.
5. Sol·licituds i documentació

2. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’ha de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix
cada membre de l’agrupació i també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar
a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris. 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. Així mateix, l’agrupació no s’entén dissolta fins que no hagi
transcorregut el període de prescripció que preveuen 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.
3. No poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones, les entitats i les associacions sobre les quals incorri
alguna de les prohibicions que estableixen 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 estar sotmesos a aquestes prohibicions s’ha d’ajustar a l’apartat 6 de l’article 10 esmentat.
4. De conformitat amb l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre,
per a la dona, tampoc no poden 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, persecució moral o qualsevol altre tipus per raó de sexe, en l’àmbit de
les relacions laborals.
5. Els beneficiaris dels ajuts s’han de seleccionar mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, atès que la comparació i la prelació de
totes les sol·licituds entre si no són necessàries. En conseqüència, s’han de
seleccionar tots els sol·licitants que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria i presentin la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent.
6. Malgrat el que estableix el punt anterior, en el supòsit que el conjunt de
sol·licituds amb dret a ajuda superi l’import que es destina a aquesta convocatòria, s’han de reduir totes les ajudes en el mateix percentatge unitari que resulti de l’ajust pressupostari.
4. Quantia de les ajudes, actuacions subvencionables i compatibilitat
1.

Quantia per línies d’ajuda

Línia 1
La quantia màxima de les subvencions previstes en la lletra a del punt 2
de l’apartat 1 d’aquesta Resolució és la següent:
a. Per al foment de l’autoconsum en explotacions que reguen amb aigües
regenerades, 315,00 euros per hectàrea, amb els límits següents:
( ) Fins a un màxim d’1,0 hectàrea per vaca en control lleter, segons el
cens del dia 31-12-2009.
( ) Fins a un màxim de 0,1 hectàrees per ovella o cabra en control lleter, segons el cens del dia 31-12-2009.
( ) Fins a un màxim de 0,25 hectàrees per vaca alletant segons la
sol·licitud d’ajudes directes.
b. Per al foment de la deshidratació: 60,50 €/tona d’alfals referenciat al 12
% d’humitat que tingui l’origen en parcel·les regades amb aigües regenerades i

1. Les sol·licituds d’ajuda s’han d’ajustar al model corresponent de l’annex I, II, III o IV, i s’han d’adreçar a la Conselleria de Presidència i presentar al
Registre d’aquesta Conselleria o a qualsevol dels llocs 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, acompanyades de la documentació següent:
a. Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
b. Fotocòpia del DNI del representant, si n’és el cas.
c. Fotocòpia dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de
l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació de la
representació amb la qual se signa la sol·licitud, si n’és el cas.
d. A més, en el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar:
— Document en el qual constin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.
— Fotocòpia del DNI o CIF de les persones associades i del CIF de l’agrupació, si en té. En el supòsit que algun dels associats sigui una persona jurídica, s’ha d’aportar la fotocòpia del DNI del representant i el document acreditatiu d’aquesta 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
poders suficients per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com
a beneficiària.
— Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci
constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el
termini de prescripció que es preveu en 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 en 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.
e. Declaració sobre si s’ha sol·licitat una altra subvenció pel mateix concepte i import, si n’és el cas.
f. Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas d’agrupacions de persones
físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar aquest
document de cadascun dels membres.
En el cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients ja s’hagi presentat algun d’aquest documents a la Conselleria de Presidència, no és 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 figura 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 en què es presenta la sol·licitud.
Només s’admet una sol·licitud per beneficiari.
2. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les prescripcions
que conté aquesta convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor
del procediment perquè, si escau, obtingui de forma directa les dades relatives a
l’acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
En el supòsit que el sol·licitant denegui expressament l’autorització a què
es refereix el paràgraf anterior, ha d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de
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l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social.
3. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la documentació prescriptiva, s’ha de requerir la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que si no ho fa, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i, haventne dictat una resolució prèvia en els termes que estableix l’article 42 de la
mateixa Llei, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
4. Quan en algun dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient hi hagi rectificacions o ratllades, es considerarà com a
no presentat i s’actuarà d’acord amb el que 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.
5. La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització expressa del peticionari per sol·licitar o accedir a la informació que sigui necessària per a la gestió i comprovació de les dades necessàries per a la tramitació d’aquestes ajudes
en qualsevol de les seves fases.
6. Entitat col·laboradora
D’acord amb l’article 12 de l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de 10 de març de 2005 per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions als sectors agrari i pesquer i els articles 26 i següents del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, es designa l’empresa pública de la Conselleria de Presidència,
Serveis de Millora Agrària, SA, (SEMILLA, SA) entitat col·laboradora als efectes de gestió dels expedients. Per això, s’ha de formalitzar el Conveni de
col·laboració corresponent en els termes que estableix l’article 27 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
7.
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regar exclusivament amb aigua regenerada.
b. Línia 1.2. Els beneficiaris dedicats a la producció d’alfals per destinarlo a la deshidratació adquireixen el compromís de lliurar a la planta deshidratadora l’alfals produït i regat amb aigües regenerades.
c. Línia 2. Els beneficiaris del consum d’alfals deshidratat adquireixen els
compromisos següents:
( ) Haver deixat o deixar de produir cultius d’alta demanda hídrica (blat
de moro, sorgo, alfals) regats amb aigües subterrànies.
( ) En el cas que mantinguin cultius d’alta demanda hídrica en l’explotació, regar-los exclusivament amb aigües regenerades i disposar de l’autorització administrativa pertinent
9.

Competència i resolució

1. El director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural ha d’elevar
al conseller de Presidència la proposta de resolució, la qual s’ha de notificar a
les persones interessades perquè puguin al·legar allò que considerin oportú en el
termini màxim de 10 dies.
2. La resolució expressa del conseller de Presidència , que exhaureix el
procediment de concessió de la subvenció, ha de ser motivada i ha de fixar, amb
caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida.
3. Així mateix, la resolució ha d’especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l’activitat que se subvenciona; quantia; partida pressupostària a què s’aplica; justificació de les activitats objecte de l’ajuda, i terminis per presentar justificants, si n’és el cas.
D’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, la resolució s’ha de dictar i notificar a les persones interessades
en el termini de 30 dies comptadors des de l’acabament del termini per presentar sol·licituds. Si transcorre aquest termini sense que se n’hagi notificat una
resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada. En qualsevol cas, la resolució de concessió de la subvenció s’ha de dictar abans del dia 30 de desembre
de 2010.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
8.
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Obligacions i compromisos dels beneficiaris

1. D’acord amb l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 10 de març de 2005 i l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, els beneficiaris d’aquest tipus d’ajuda queden obligats a:
a. Comunicar a la Conselleria de Presidència l’acceptació de la proposta
de resolució en els termes que estableix aquesta convocatòria.
b. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que efectuïn els
òrgans competents i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
c. Complir la resta d’obligacions que estableix l’article 11 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
En el supòsit que els beneficiaris siguin entitats associatives, els integrants
n’han d’assumir les obligacions.
D’acord amb l’article 30 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 llista dels beneficiaris d’aquesta convocatòria s’ha de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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.
Els beneficiaris, en funció de la línia que els sigui d’aplicació, adquireixen els compromisos següents:
a. Línia 1.1. Els beneficiaris que autoconsumeixin farratges d’alta demanda hídrica obtinguts amb aigües regenerades adquireixen els compromisos de no
utilitzar les aigües subterrànies per a reg de cultius d’alta demanda hídrica i de

4. L’empresa pública Serveis de Millora Agrària, SA, com a entitat
col·laboradora de la Conselleria de Presidència, d’acord amb l’article 12 de
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 i el punt 6
d’aquesta convocatòria, és l’òrgan competent per tramitar els expedients i ha de
dur a terme d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar,
conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la
Comissió Avaluadora. Per això, els serveis tècnics de SEMILLA, SA, han d’elaborar un informe que, en el cas de ser favorable, acrediti la legalitat i l’import
de l’ajuda i es pronunciï, en funció de la línia d’ajuda, sobre les circumstàncies
següents:
a. Línia 1.1. El nombre màxim d’animals d’acord amb el control lleter o
amb la declaració de sol·licitud única en el cas de vaques alletants, com també
el nombre d’hectàrees amb cultius d’alta demanda hídrica (alfals, sorgo i blat de
les Índies) regats amb aigües regenerades a la sol·licitud d’ajudes única.
b. Línia 1.2. La quantitat lliurada a planta deshidratadora, i que aquesta
prové de parcel·les que utilitzen aigua regenerada.
c. Línia 2. El nombre màxim d’animals d’acord amb el control lleter i l’abandonament de cultius d’alta demanda hídrica regats amb aigua subterrània.
Així mateix, Serveis de Millora Agrària, SA, ha d’emetre un informe tècnic motivat, en el qual s’analitzin les variables tècniques, econòmiques i financeres que s’han tingut en compte per a la determinació del mòdul, com també el
càlcul dels valors mitjans de mercat estimats per a la realització de l’activitat o
del servei objecte de la subvenció.
5. La resolució del conseller de Presidència que concedeix o denega l’ajuda sol·licitada exhaureix la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot
interposar un recurs de reposició davant el conseller de Presidència , en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la notificació de la resolució,
d’acord amb el que estableixen l’article 57 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 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la notificació.
10. Comissió Avaluadora
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1. De conformitat amb l’article 19 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, es constitueix
la Comissió Avaluadora per examinar les sol·licituds presentades i emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.
2. La Comissió Avaluadora està integrada pels membres següents:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

El director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca, que n’és el president
El director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Un vocal designat pel MARM
Un tècnic del Departament Juridicoeconòmic de la Direcció General de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca
Un tècnic de Serveis de Millora Agrària, SA, que actuarà com a secretari

3. D’acord amb l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2005, les comissions avaluadores s’han de constituir, preceptivament, en els procediments de concurs
sempre que l’import global dels fons públics previstos en la convocatòria sigui superior a 50.000 euros o l’import individual màxim de la subvenció sigui superior
a 7.000 euros.
4. Perquè la Comissió Avaluadora s’entengui vàlidament constituïda, es requereix, en primera convocatòria, la presència del president i del secretari o, si n’és
el cas, de les persones que els substitueixin i de la meitat, almenys, dels membres, i en segona convocatòria, la presència del president, del secretari o, si n’és el
cas, de les persones que els substitueixin.
11. Justificació i pagament de l’ajuda
La mateixa resolució de concessió de l’ajuda és justificació suficient de l’acreditació del compliment dels requisits i de les circumstàncies que comporten l’atorgament de l’ajuda, atès que s’han avaluat amb caràcter previ a la concessió. La resolució de concessió de l’ajuda ho és també d’autorització i disposició de la
despesa i de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament.
12. Seguiment i control dels ajuts
1. Serveis de Millora Agrària, SA, ha d’inspeccionar les activitats subvencionades, sense perjudici de les competències que una altra normativa atorgui a altres
organismes o institucions.
2. S’han d’inspeccionar com a mínim el 5% dels beneficiaris de cada línia que representin com a mínim el 5% de la quantia d’aquesta convocatòria per a
cada una de les línies, i s’han de comprovar les circumstàncies següents:
a. Línia 1.1. Que les parcel·les que s’han declarat de cultius d’alta demanda hídrica es dediquen a aquests cultius i disposen de dotació d’aigua regenerada.
b. Línia 1.2. Que les parcel·les que s’han declarat amb contracte amb planta deshidratadora es dediquen al cultiu d’alfals destinat a la deshidratació i disposen de boca de reg d’aigües regenerades.
c. Línia 2. La correspondència de la cabana amb la declarada en el control lleter i l’abandonament dels cultius d’alta demanda hídrica regats amb aigua subterrània.
13. Compatibilitat de les ajudes
1.
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altra actuació de les que preveu el Conveni de dia 9 de desembre de 2009
entre el MARM i la CAIB.
2. Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb les ajudes
que per a la mateixa finalitat pugui percebre el beneficiari de qualsevol
administració pública o d’una altra entitat pública o privada, tret dels ajuts, directes o indirectes, del Programa de desenvolupament rural per al mateix
objecte o les mateixes accions.
3. En qualsevol cas, l’import de les subvencions no pot superar, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts d’altres administracions
públiques o ens públics o privats nacionals o internacionals amb la mateixa finalitat, el 100% del valor o cost de l’activitat que ha de dur a terme el
beneficiari, ni qualsevol altre límit legalment establert.
14. Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el següent:
( ) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
( ) Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
( ) Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
( ) 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 als sectors agrari i pesquer.
15. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’agost de 2010
El director general de Coordinació i
Traspassos d’Agricultura i Pesca
Fernando Pozuelo Mayordomo
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ANNEX I
SOL.LICITUD D’AJUDA PER A LA PRODUCCIÓ DE FARRATGES D’ALTA DEMANDA HÍDRICA AMB AIGÜES REGENERADES PER DEDICAR A
L’AUTOCONSUM.

SOL.LICITANT
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Província:
Municipi:
Localitat:
Nom i llinatges del representant:
DNI/CIF:
Adreça:
Municipi:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, especialment de
l’article 10 (‘el responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional
pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’)
EXPÒS:
1.
Que conec les condicions que estableix la Resolució de ________ per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts per a l’aplicació d’un
programa pilot de desenvolupament sostenible amb l’objectiu de substituir, l’ús d’aigües subterrànies per a reg per l’ús exclusiu d’aigües regenerades.
2.
Que som titular d’una explotació ramadera dedicada al bestiar lleter o a vaques dides.
3.
Que el bestiar lleter de l’explotació està sotmès al control lleter.
4.
Que disposo d’autorització per a l’ús d’aigua regenerada.
5.
Que he fet constar, en la declaració de sol·licitud única, cultius d’alta demanda hídrica (blat de moro, alfals, sorgo) en les parcel·les en que s’usa aigua
regenerada.
6.
Que si n’és el cas, estic autoritzat per l’òrgan competent de l’entitat a la qual represento o que tinc poder suficient per sol·licitat l’ajuda.
7.
Que estic conforme que les dades personals d’aquesta sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el previst a la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament
que la desplega.
8.
Que segons la legislació vigent, no incorro en cap incompatibilitat per rebre l’ajuda ni en cap de les prohibicions que estableix l’article 10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, ni en l’article 27 de la llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona.
9.
Que autoritzo a l’òrgan gestor, per a comprovar d’ofici que estic al corrent de les obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, en el cas que
no presenti el certificat que ho justifica.
10.
Que, si n’és el cas, he sol·licitat o m’han concedit les ajudes següents relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat __________________________________ quantitat ___________________ €

que em COMPROMET A:
Aportar els justificants necessaris per comprovar les dades incloses en la sol·licitud.
Complir els compromisos que estableix la convocatòria i facilitar i acceptar els controls administratius i les inspeccions que l’autoritat competent consideri necessaris per comprovar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, amb l’interès legal
aplicable.

SOL.lICIT
Acollir-me a la línia d’ajuda per a la producció de farratges d’alta demanda hídrica amb aigües regenerades per dedicar a l’autoconsum.

DOCUMENTs adjunts:
( )
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
( )
Fotocòpia del DNI del representant, si n’és el cas.
( )
Fotocòpia dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació
de la representació amb què se signa la sol·licitud.
( )
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiquin el compliment de les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’és el cas.
( )
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) correctament emplenat o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

_____________, _____ d ________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:
DESTINATARI CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
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ANNEX II
SOL.LICITUD D’AJUDA PER A LA PRODUCCIÓ DE FARRATGES DESTINATS A LA DESHIDRATACIÓ ARTIFICIAL EN PLANTA DESHIDRATADORA OBTINGUTS EN ORÍGEN A PARTIR D’AIGÜES REGENERADES.

SOL.LICITANT
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Província:
Municipi:
Localitat:
Nom i llinatges del representant:
DNI/CIF:
Adreça:
Municipi:
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, especialment de
l’article 10 (‘el responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional
pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’)
EXPÒS:
1.
Que conec les condicions que estableix la Resolució de ______ per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts per a l’aplicació d’un
programa pilot de desenvolupament sostenible amb l’objectiu de substituir, l’ús d’aigües subterrànies per a reg per l’ús exclusiu d’aigües regenerades.
2.
Que som titular d’una explotació agrària dedicada entre d’altres a produïr alfals amb destinació a planta deshidratadora.
3.
Que la matèria primera s’obté a partir d’aigües regenerades.
4.
Que si n’és el cas, estic autoritzat per l’òrgan competent de l’entitat a la qual represento o que tinc poder suficient per sol·licitat l’ajuda.
5.
Que estic conforme que les dades personals d’aquesta sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el previst a la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament
que la desplega.
6.
Que segons la legislació vigent, no incorro en cap incompatibilitat per rebre l’ajuda ni en cap de les prohibicions que estableix l’article 10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, ni en l’article 27 de la llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona.
7.
Que autoritzo a l’òrgan gestor, per a comprovar d’ofici que estic al corrent de les obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, en el cas que
no presenti el certificat que ho justifica.
8.
Que, si n’és el cas, he sol·licitat o m’han concedit les ajudes següents relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat __________________________________ quantitat ___________________ €

que em COMPROMET A:
Aportar els justificants necessaris per comprovar les dades incloses en la sol·licitud.
Complir els compromisos que estableix la convocatòria i facilitar i acceptar els controls administratius i les inspeccions que l’autoritat competent consideri necessaris per comprovar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, amb l’interès legal
aplicable.

SOL.LICIT
Acollir-me a la línia d’ajuda per a la producció de farratges destinats a la deshidratació artificial en planta deshidratadora obtinguts en l’origen a partir d’aigües
regenerades.

DOCUMENTs adjunts:
( )
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
( )
Fotocòpia del DNI del representant, si n’és el cas.
( )
Fotocòpia dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació
de la representació amb què se signa la sol·licitud.
( )
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiquin el compliment de les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’és el cas.
( )
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) correctament emplenat o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

_____________, _____ d _______________________ de ______
Signatura

Nom:
DNI:
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ANNEX III
SOL.LICITUD D’AJUDA PER A PARTICULAR PER A L’ADQUISICIÓ D’ALFALS DESHIDRATAT PER A L’ALIMENTACIÓ DE BESTIAR LLETER.
SOL.LICITANT
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Província:
Municipi:
Localitat:
Nom i llinatges del representant:
DNI/CIF:
Adreça:
Municipi:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, especialment de
l’article 10 (‘el responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional
pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’)
EXPÒS:
1.
Que conec les condicions que estableix la Resolució de _____ per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts per a l’aplicació d’un
programa pilot de desenvolupament sostenible amb l’objectiu de substituir, l’ús d’aigües subterrànies per a reg per l’ús exclusiu d’aigües regenerades.
2.
Que som titular d’una explotació ramadera dedicada al bestiar lleter.
3.
Que el bestiar lleter de l’explotació està sotmès al control lleter.
4.
Que no corró espècies d’alta demanda hídrica (blat de moro, sorgo, alfals) o que he abandonat el cultiu d’aquestes espècies regats amb aigües subterrànies.
5.
Que si n’és el cas, estic autoritzat per l’òrgan competent de l’entitat a la qual represento o que tinc poder suficient per sol·licitat l’ajuda.
6.
Que estic conforme que les dades personals d’aquesta sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el previst a la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament
que la desplega.
7.
Que segons la legislació vigent, no incorro en cap incompatibilitat per rebre l’ajuda ni en cap de les prohibicions que estableix l’article 10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, ni en l’article 27 de la llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona.
8.
Que autoritzo a l’òrgan gestor, per a comprovar d’ofici que estic al corrent de les obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, en el cas que
no presenti el certificat que ho justifica.
9.
Que, si n’és el cas, he sol·licitat o m’han concedit les ajudes següents relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat __________________________________ quantitat ___________________ €

que em COMPROMET A:
Aportar els justificants necessaris per comprovar les dades incloses en la sol·licitud.
Complir els compromisos que estableix la convocatòria i facilitar i acceptar els controls administratius i les inspeccions que l’autoritat competent consideri necessaris per comprovar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, amb l’interès legal
aplicable.

SOL.lICIT
Acollir-me a la línia d’ajuda per a l’adquisició d’alfals deshidratat per a l’alimentació del bestiar lleter de la meva explotació, amb codi
______________________, d’acord amb el nombre d’animals en control lleter el dia 31/12/2009:

DOCUMENTs adjunts:
( )
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
( )
Fotocòpia del DNI del representant, si n’és el cas.
( )
Fotocòpia dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació
de la representació amb què se signa la sol·licitud.
( )
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiquin el compliment de les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’és el cas.
( )
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) correctament emplenat o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

_____________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:
DESTINATARI CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
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ANNEX IV
SOL.LICITUD D’AJUDA PER A L’ADQUISICIÓ D’ALFALS DESHIDRATAT PER A L’ALIMENTACIÓ DE VAQUES DIDES.

SOL.LICITANT
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Província:
Municipi:
Localitat:
Nom i llinatges del representant:
DNI/CIF:
Adreça:
Municipi:
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, especialment de
l’article 10 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional
pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’)
EXPÒS:
1.
Que conec les condicions que estableix la Resolució de ______ per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts per a l’aplicació d’un
programa pilot de desenvolupament sostenible amb l’objectiu de substituir, l’ús d’aigües subterrànies per a reg per l’ús exclusiu d’aigües regenerades.
2.
Que som titular d’una explotació ramadera dedicada a les vaques dides.
3.
Que no corró espècies d’alta demanda hídrica (blat de moro, sorgo, alfals) o que he abandonat el cultiu d’aquestes espècies regats amb aigües subterrànies.
4.
Que si n’és el cas, estic autoritzat per l’òrgan competent de l’entitat a la qual represento o que tinc poder suficient per sol·licitat l’ajuda.
5.
Que estic conforme que les dades personals d’aquesta sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el previst a la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament
que la desplega.
6.
Que segons la legislació vigent, no incorro en cap incompatibilitat per rebre l’ajuda ni en cap de les prohibicions que estableix l’article 10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, ni en l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona.
7.
Que autoritzo a l’òrgan gestor, per a comprovar d’ofici que estic al corrent de les obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, en el cas que
no presenti el certificat que ho justifica.
8.
Que, si n’és el cas, he sol·licitat o m’han concedit les ajudes següents relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat __________________________________ quantitat ___________________ €

que em COMPROMET A:
Aportar els justificants necessaris per comprovar les dades incloses en la sol·licitud.
Complir els compromisos que estableix la convocatòria i facilitar i acceptar els controls administratius i les inspeccions que l’autoritat competent consideri necessaris per comprovar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, amb l’interès legal
aplicable.

SOL.lICIT
Acollir-me a la línia d’ajuda per a l’adquisició d’alfals deshidratat per a l’alimentació de les vaques dides de la meva explotació, amb codi
______________________, d’acord amb el nombre d’animals.

_____________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:

DOCUMENTs adjunts:
( )
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
( )
Fotocòpia del DNI del representant, si n’és el cas.
( )
Fotocòpia dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació
de la representació amb què se signa la sol·licitud.
( )
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiquin el compliment de les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’és el cas.
( )
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) correctament emplenat o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
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