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Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda de minimis destinades a les
indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà corresponent a la inversió
amb indicació de l’import per actuació.
Nom, data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de les ajudes de minimis
destinades a les indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà
Línia d’ajuda: SAND
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representat autoritzat
NIF
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable del beneficiari que:
El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat
subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
Totes les dades contingudes en el compte justificatiu són vertaderes
i correctes.
Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i
pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control
intern o extern de l’Administració.
Compromís a prestar la seva col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin
necessaris, per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Memòria de les actuacions realitzades i dels resultats obtenguts
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents
dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF
Import inversió aprovada (A)
Import ajuda concedida (C)
Data concessió
Data límit justificació (C1)
Identificació justificants:
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import amb indicació també del total
Data pagament
Costs justificats:
Import
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada [Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol)]
Entitat / Procedència dels fons
Quantia (€)
Indicació de:
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
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(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat
acceptat per l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en
la resolució de concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb l’establert en
la resolució de concessió de l’ajuda.
(C) L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge
d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir
amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C1)Data límit que d’acord amb la convocatòria té el beneficiari per presentar la justificació.
(D) És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
Data i signatura

—o—
Num. 28268
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de desembre de 2010 per
la qual es convoquen, per a l’any 2010, ajudes per actuacions en
medi rural en el marc del Pla pilot establert partint de la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural
Atesa la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural i un cop analitzat l’intens desenvolupament econòmic de la
nostra comunitat durant les darreres dècades, que ha donat lloc a un canvi significatiu en els nivells de renda i benestar dels ciutadans i ciutadanes, que es
concentren, de la mateixa manera que ha passat en altres territoris del nostre voltant, en el medi més urbà i en menor mesura a les zones més rurals. Aquest fenomen, propi del desenvolupament econòmic modern, es manifesta en la persistència d’un retard econòmic i social relatiu, en el medi rural, motivat per causes
econòmiques, socials i polítiques que són evitables.
La política rural ha d’intentar aconseguir una major integració territorial
de les zones rurals, facilitant una relació de complementarietat entre el medi
rural i l’urbà i fomentant en el medi rural un desenvolupament sostenible.
Per altra banda, la política agrària ha d’intentar la millora de la situació
socioeconòmica de la població de les zones rurals i l’accés a uns serveis públics
suficients i de qualitat. En particular, s’ha de concedir una atenció preferent a les
dones i a la joventut, dels quals en depèn en gran mesura el futur del medi rural.
Per aquest motiu s’ha subscrit, en data 15 de desembre de 2008, un
Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM), per al desenvolupament d’un programa pilot de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears.
L’experiència desenvolupada en la gestió de línies d’ajuts ha demostrat
que les actuacions en el territori són visibles quan el model de gestió es manté
en un període de temps raonable. Sense perjudici d’aquest fet s’implanta un Pla
pilot de durada anual, com a primera passa, i per tal de tenir una primera experiència en aquest tipus de programes.
En 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 d’aquesta Ordre assenyala que seran
objecte d’ajuda les mesures agroambientals i l’associacionisme agrari.
Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), que en el seu
article 2 a) assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment
i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la Política
Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer d’Orientació
de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajudes
prevists per la normativa de la Unió Europea.
Segons el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
23 de desembre de 2005, per la qual es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de
l’1 de gener de 2006.
Mitjançant el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes
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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
generals i entitats adscrites o integrades passen a estar adscrites o integrades en
la Conselleria de Presidència.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, així com
l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de
2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes, de l’exercici 2010, per actuacions
en medi rural en el marc del Pla pilot establert partint de la Llei 45/2007, de 13
de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, d’acord amb el
que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de
2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els
sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
43, de 17 de març de 2005.
2. L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és conservar el medi ambient, el
paisatge i el medi rural, preservar els recursos naturals i millorar el seu aprofitament, potenciar els processos productius de l’activitat agrària i diversificar les
activitats de les explotacions agràries.
3.

L’àmbit d’aplicació d’aquestes ajudes és l’illa de Mallorca.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de siscents setanta-set mil sis-cents setze euros (677.616,00€), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA per a l’exercici 2010, amb possibilitat d’ampliar la dotació
pressupostària.
2. Les actuacions objecte de la present convocatòria estan finançades
en un 50% pel MARM i en l’altre 50 % pel Govern de les Illes Balears, d’acord
amb allò que estableix el Conveni de 15 de desembre de 2008, per al desenvolupament de programes pilot de desenvolupament sostenible.
Tercer
Requisits dels beneficiaris i de les explotacions
1. Podran ser beneficiaris de les ajudes convocades mitjançant la present Resolució les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries
que compleixin, a la data d’acabament de presentació de sol·licituds, els
següents requisits:
a) Ésser agricultor professional.
Agricultor professional: persona física que és titular d’una explotació
agrària i almenys el 50% de la seva renda total l’obté d’activitats agràries o d’altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25% de la seva renda total i el
volum d’ocupació dedicat a activitats agràries o complementàries sigui igual o
superior a la meitat d’una Unitat de Treball Agrari (UTA).
A aquests efectes es consideren activitats complementàries la participació
i presència del titular, com a conseqüència d’elecció pública, en institucions de
caràcter representatiu, així com en òrgans de representació de caràcter sindical,
cooperatiu o professional, sempre que aquests es trobin vinculats al sector agrari, les de transformació dels productes de la seva explotació i les relacionades
amb la conservació de l’espai natural i protecció del medi ambient, igual que les
turístiques, cinegètiques i artesanals realitzades a la seva explotació.
En el cas que el beneficiari sigui una entitat jurídica es considerarà que
compleix amb aquest requisit quan almenys el 50% dels seus socis siguin agricultors professionals.
b) Que tenguin l’explotació inscrita a nom seu en el Registre general
d’explotacions agràries (RGEA).
c) Per a les línies d’ajut definides a l’apartat quart d’aquesta convocatòria: 1.2 Tancaments de tanques i finques, i 1.6 Abeuradors i passos de bestiar,
l’explotació ha d’estar inscrita en el Registre d’explotacions ramaderes
(REGA).
d) Les explotacions amb bestiar, que haurà d’estar en extensiu, i la
càrrega ramadera haurà de ser com a màxim d’1,5 UBM per hectàrea.
e) No cultivar organismes modificats genèticament.
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f) No tenir ni deixar restes de plàstic a l’explotació.
A aquests efectes no es considera un incompliment d’aquest requisit si,
com a norma de funcionament de l’explotació, es dipositen les restes a punts
adequats dins l’explotació, fins al seu trasllat al punt de recollida corresponent.
g) Assumir el compromís de compliment de les bones condicions agràries i mediambientals, d’acord amb el Reial decret 486/2009, de 3 d’abril.
h) L’explotació ha d’absorbir com a mínim 1 UTA, amb l’excepció de
les línies d’ajut definides a l’apartat quart d’aquesta convocatòria: 1.3 Cultius
tradicionals, 1.4 Oliverar i garroverar de muntanya, 1.5 Síquies i altres sistemes
de drenatge, 3.1 Control biològic de plagues i 3.2 Horticultura tradicional, que
serà només de 0,5 UTA.
2. La comprovació del requisits establerts en el punt 1 es farà d’ofici,
amb el càlcul de les UTA i la densitat ramadera de l’explotació, amb les dades
que figuren al RGEA i REGA a la data d’acabament del termini de sol·licituds,
amb les equivalències assenyalades en els annexos III i IV.
3. A més dels requisits prevists en el punt 1, 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, com també els establerts en el Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
4. Els requisits generals establerts en el punt 1 s’hauran de mantenir
durant un termini d’un any a comptar des de la data de la resolució de concessió de l’ajuda.
5. No podran ser beneficiàries de les subvencions previstes a la present
Resolució les persones, les entitats i les associacions sobre les quals concorri
alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre. La justificació de no estar sotmès a les prohibicions establertes es
farà de la manera indicada a l’apartat 6 de l’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 s’hagi 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, com també els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La
circumstància d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, haurà de quedar acreditada amb anterioritat a
dictar-se la proposta de resolució de concessió.
L’acreditació del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació dels certificats prevists a l’article 22 del Reial decret 887/2006. No
obstant això, la persona interessada podrà autoritzar el FOGAIBA i/o la
Conselleria de Presidència per a la comprovació d’ofici del compliment dels
requisits esmentats, i en aquest cas no serà necessària la presentació dels certificats corresponents.
Quan el sol·licitant de l’ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents a que es refereixen les obligacions anteriors, s’acreditarà el
seu compliment mitjançant una declaració responsable.
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 beneficiàries de les subvencions previstes a la present 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
1. Poden ser subvencionables les despeses realitzades i pagades pel
beneficiari des de la presentació de la sol·licitud i una vegada que s’hagi realitzat la visita d’inspecció prèvia de comprovació, en cas que sigui preceptiu, fins
a 30 de setembre de 2011, pels següents conceptes:
EIX 1: Medi ambient, paisatge i medi rural
Línia 1.1 Marges i parets
Són despeses elegibles les derivades de la:
Rehabilitació de parets i marges de pedra en sec.
L’ajuda es determina en funció dels metres quadrats rehabilitats.
Línia 1.2 Tancament de tanques i finques
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Són despeses elegibles les derivades del:
Tancament de tanques i finques mitjançant barres de fusta i filferro
ramader.
Instal·lació de barreres tradicionals de fusta.
En cas de barreres s’haurà de realitzar un mínim d’1 metre.
No són subvencionables els tancaments realitzats amb filferros que impedeixen el pas de la fauna (filferros no ramaders), i hauran d’estar d’acord amb
la normativa d’aplicació vigent a cada zona.
L’ajuda es determina en funció dels metres de tancament.
Per poder optar a aquesta línia d’ajuts s’haurà de comptar amb els permisos o sol·licituds de permisos administratius corresponents.
Línia 1.3 Cultius tradicionals
Són despeses elegibles les derivades del:
Manteniment en condicions òptimes de cultiu de plantacions d’albercoquer, codonyer, figuera, magraner, prunera, taperera, ametler i garrover.
L’ajuda es determina en funció de la superfície.
Per poder optar a aquesta línia d’ajuts s’haurà de comptar amb una densitat mínima de 30 u/ha i una superfície mínima subvencionable d’1,0ha.
Línia 1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya
Són despeses elegibles les derivades de la:
Neteja, per a la seva recuperació, poda i manteniment de les plantacions d’olivar i garroverar ocupades per pins i altres espècies de creixement
ràpid.
La superfície mínima objecte de manteniment haurà de ser de 0,5ha.
L’ajuda es determina en funció de la superfície recuperada.
Per poder optar a aquesta línia d’ajuts s’haurà de comptar amb els permisos o sol·licituds de permisos administratius corresponents.
Línia 1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge
Són despeses elegibles les derivades de la:
Neteja a mà o mitjançat maquinària lleugera de síquies, canalitzacions i albellons. En el cas de síquies de terra s’ha de deixar la vegetació, només
es pot desbrossar i netejar.
L’ajuda es determina en funció dels metres condicionats i unitats, en cas
d’albellons.
Línia 1.6 Abeuradors
Són despeses elegibles les derivades de la:
Adequació i/o construcció d’abeuradors, de manera que estiguin
integrats en el medi i siguin adequats també a la fauna autòctona.
L’ajuda es determina en funció de les unitats construïdes i/o adequades i
s’haurà de realitzar sobre un mínim de tres unitats.
Línia 1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines
Són despeses elegibles les derivades de la:
Neteja i el manteniment de zones amb vegetació autòctona, enclavades dins les àrees agrícoles.
L’ajuda es determina en funció de la superfície i s’haurà de realitzar sobre
una superfície mínima de 0,10ha.
Línia 1.8 Utilització de compost com a adob
Són despeses elegibles les derivades de la:
Realització de compost amb els restes vegetals de l’explotació, combinades o no amb fems animals, i la seva utilització com a adob orgànic.
L’ajuda es determina en funció de la superfície i de la despesa efectuada.
Per tenir dret a aquesta línia d’ajuts s’haurà de comptar amb l’existència
del compost en formació en condicions adequades i la disponibilitat de fems
animals de la pròpia explotació, segons l’annex V, i/o adquirits.
EIX 2: Recursos naturals i el seu aprofitament
Línia 2.1 Racionalització del regadiu
Són despeses elegibles les derivades de la:
Adequació de les instal·lacions de reg de l’explotació cap a la racionalització del regadiu. Són subvencionables les adquisicions de bombes, filtres
i comptadors.
L’ajuda es determina en funció de la despesa efectuada.
Per tenir dret a aquesta línia d’ajuts l’explotació haurà de comptar amb
una superfície mínima de 1,0ha de regadiu.
EIX 3: Processos productius de l’activitat agrària
Línia 3.1 Control biològic de plagues
Són despeses elegibles les derivades de la:
Compra de trampes o càrregues per a les trampes de confusió sexual
o captura massiva de cultius d’horta o fruiters.
L’ajuda es determina en funció de la despesa efectuada.
Per tenir dret a aquesta línia d’ajuts l’explotació haurà de comptar amb
una superfície mínima de 0,2 ha de cultius susceptibles al trampeig massiu.
Línia 3.2 Horticultura tradicional
Són despeses elegibles les derivades del:
Cultiu en la forma tradicional de: tomàtiga de ramellet, meló de secà,
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síndria de secà, ceba, alls i carxofa negra.
L’ajuda es determina en funció de la superfície cultivada i s’haurà de cultivar una superfície mínima de 0,20 ha.
EIX 4: Diversificació de les activitats a l’explotació
Línia 4.1 Venda directa
Són despeses elegibles les derivades de la:
Adquisició del material necessari per a la venda directa, ja sigui a la
pròpia explotació, a mercats o places o a grups de consum.
Són subvencionables elements com: caixes registradores, balances, bateries, expositors, para-sols, caixes reutilitzables (per a venda en caixa a domicili), així com els costos deguts a les tramitacions i permisos.
No són subvencionables les obres necessàries per condicionar el punt de
venta a l’explotació, el material fungible (tinta, paper, bosses, etc.), el material
d’embalatge, l’adquisició de vehicles, les taxes ni els imposts corresponents.
L’ajuda es determina en funció de la despesa efectuada i s’haurà de realitzar una despesa mínima de 715,00€.
En cas de venda directa a mercats o places, per poder optar a aquesta línia
d’ajuts s’haurà de comptar amb els permisos o sol·licituds de permisos administratius corresponents.
Línia 4.2 Apicultura per a pol·linització
Són despeses elegibles les derivades de la:
Utilització d’abelles per a la pol·linització de les espècies cultivades.
L’ajuda es determina en funció de les caseres d’abelles presents a l’explotació i s’haurà de tenir un mínim de 10 caseres.
L’ajuda és puntual i s’haurà de justificar mitjançant l’existència de les
caseres. En el cas que la localització de les caseres no sigui permanent, s’haurà
de justificar el seu moviment.
2. En tot cas, s’aplicaran les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors que
estableixen els articles 40, 41 i 42 del Text refós de la Llei de subvencions i l’article 83 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
3. No estaran subjectes a visita d’inspecció prèvia de comprovació les
actuacions corresponents a les línies 2.1, 3.1 i 4.1.
4. Per poder tenir la consideració de beneficiari, el sol·licitant de l’ajuda haurà d’haver sol·licitat i tenir dret a un mínim de tres actuacions de les definides en el punt 1 d’aquest apartat.
5. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
30.000,00 euros en cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en cas
de subministrament de béns d’equipament o prestació de serveis per empreses
de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació
del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan
per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en
el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o ofereixin.
L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se a la justificació, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
Aquest supòsit serà d’aplicació només en cas de justificació per compte
justificatiu.
6. En el supòsit d’adquisició de construcció, rehabilitació i millora de
béns inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s’haurà de fer constar en l’escriptura que el beneficiari haurà de destinar els béns a la
finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, durant un període de
cinc anys, així com l’import de la subvenció concedida, i aquests extrems hauran de ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent. A tals efectes,
serà preceptiu acreditar, previ al pagament, el compliment de tals extrems,
adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat novè de la present
Resolució.
Cinquè
Intensitat i límit de les subvencions
1. Les ajudes a les inversions objecte de la present convocatòria tendran la forma de subvenció de capital.
2. Per al càlcul de les ajudes s’estableixen els següents mòduls:
Línia 1.1 Marges i parets
Parets (doble cara): 20,00€/m2
Marges (menor o igual a 1,5 m d’altura): 20,00€/m2
Marges (major de 1,5 m d’altura): 25,00€/m2

BOIB

30-12-2010

Num. 190

Línia 1.2 Tancaments de tanques i finques
Tancament de tanques: 4,00€/m
Barreres: 200,00€/m
Línia 1.3 Cultius tradicionals
Albercoquer, codonyer, figuera, magraner, prunera, taperera, ametler
i garrover: 200,00€/ha
Línia 1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya
Superfície recuperada: 200,00€/ha
Línia 1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge
Albellons: 200,00€/u
Síquia de pedra: 6,00€/m
Síquia de terra: 3,00€/m
Línia 1.6 Abeuradors
Abeurador: 30,00€/u
Línia 1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines
Manteniment de zones de garriga: 0,60€/m2
Línia 1.8 Utilització de compost com a adob
200,00€/ha i/o 70% de la despesa
Línia 3.2 Horticultura tradicional
Superfície de cultiu de: tomàtiga de ramellet, meló de secà, síndria
de secà, ceba, alls o carxofa negra: 500,00€/ha
Línia 4.2 Apicultura per a pol·linització
10,00€/casera
3. S’estableix una ajuda del 70% de l’import de les inversions subvencionables per a les línies d’ajuda: 2.1 Racionalització del regadiu, 3.1 Control
biològic de plagues, i 4.1 Venda directa.
4. S’estableixen les següents limitacions d’ajuda per a cada línia i beneficiari:
Línia 1.1
Marges i parets: 2.000,00€
Línia 1.2
Tancaments de tanques i finques: 1.000,00€ per tancaments i 500,00€ per barreres.
Línia 1.3
Cultius tradicionals: 800,00€
Línia 1.4
Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de
muntanya: 3.000,00€
Línia 1.5
Síquies i altres sistemes de drenatge: 400,00€
Línia 1.6
Abeuradors: 120,00€
Línia 1.7
Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines: 600,00€
Línia 1.8
Utilització de compost com a adob: 800,00€
Línia 2.1
Racionalització del regadiu: 1.000,00€
Línia 3.1
Control biològic de plagues: 900,00€
Línia 3.2
Horticultura tradicional: 1.000,00€
Línia 4.1
Venda directa: 2.500,00€
Línia 4.2
Apicultura per a pol·linització: 300,00€
Amb independència d’aquests límits d’ajuda, s’estableix un màxim d’ajuda per beneficiari de 5.000,00€. En tot cas, per poder ser beneficiari d’aquestes
ajudes s’haurà d’obtenir, una vegada fets els càlculs corresponents, una quantia
mínima de subvenció de 1.000,00€.
5. El límit màxim assenyalat en el punt 4 es podrà incrementar amb un
5% per cada requisit següent, amb un màxim del 15%, en funció del següent:
Jove agricultor en la seva incorporació o menor de 40 anys.
Si l’explotació ocupa més de 2 UTA.
Si l’explotació està certificada com a ecològica pel C.B.A.E.
Si l’explotació està certificada com a de Producció integrada.
Si són beneficiaris de la línia d’ajuts 4.1 Venda directa.
Si l’explotació es troba majoritàriament dins zona desafavorida.
Si el beneficiari ha subscrit durant l’any 2010 una pòlissa d’assegurança agrària.
Si cultiva varietats locals.
Si cria races autòctones.
Sisè
Sol·licituds i documentació
1. El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de la publicació en el BOIB de la present convocatòria i acabarà dia 31 de
gener de 2011.
2. S’haurà de presentar una sola sol·licitud que contindrà totes les
actuacions a realitzar.
3. Les sol·licituds d’ajuda, que s’han d’ajustar al model de l’annex I
que podrà obtenir-se mitjançant la pàgina web http://www.caib.es, s’han d’adreçar al president del FOGAIBA i s’han de presentar en el registre del
FOGAIBA, de la Conselleria de Presidència o a qualsevol dels registres prevists
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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, amb la
següent documentació:
3.1 Documentació general:
a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant, si s’escau, i acreditació de la representació amb la qual es signa la sol·licitud.
c) Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
d) Permisos administratius corresponents o sol·licitud d’aquests, si
escau.
3.2 Documentació addicional per a persones jurídiques:
a) Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
b) Certificat del nombre de socis que formen l’entitat, amb identificació del nom, llinatges i DNI.
c) Identificació dels socis que compleixen el requisit d’agricultor professional i fotocòpia del DNI de cada un d’aquests socis.
d) IRPF de 2009 dels socis identificats que compleixen el requisit d’agricultor professional, o autorització al FOGAIBA per sol·licitar a l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària aquesta informació.
3.3 Documentació addicional per línies d’ajudes:
3.3.1-Línia d’ajuts: 1.1 Marges i parets, 1.2 Tancaments de tanques i finques i 1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge:
Croquis de la localització dels elements subvencionables amb identificació SIGPAC de la parcel·la.
3.3.2-Línia d’ajuts: 1.3 Cultius tradicionals, 1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya i 3.2 Horticultura tradicional:
Relació de recintes amb identificació SIGPAC i cultius pels quals es
sol·licita l’ajuda.
3.3.3-Línia d’ajuts: 1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines i
1.8 Utilització de compost com a adob:
Relació de recintes amb identificació SIGPAC pels quals es sol·licita l’ajuda.
3.3.4-Línia d’ajuts: 4.2 Apicultura per a pol·linització:
Identificació de les caseres utilitzades per a pol·linització
Justificació del moviment de les caseres si la seva localització no és
permanent.
4. De la mateixa manera i amb caràcter potestatiu, el sol·licitant podrà
aportar la documentació complementària que vulgui, amb l’objecte d’incrementar els límits, de conformitat amb el que estableix el punt 5 de l’apartat cinquè,
sempre que no sigui constatable d’ofici i que seran els següents:
Pòlissa d’assegurança agrària subscrita dins l’any 2010
Certificat del responsable de l’associació de varietats locals
Certificat del responsable de l’associació de cria de races autòctones
Certificat del C.B.A.E. que l’explotació està certificada com a ecològica
Certificat del Consell regulador de la Denominació Genèrica
d’Agricultura Integrada.
5. En cas de denegar l’autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria de
Presidència per a l’obtenció dels certificats d’estar al corrent de les obligacions
tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, de les dades de
l’IRPF de 2009, de l’acreditació de no cultivar organismes modificats genèticament, així com de la inscripció en el RGEA, s’hauran d’aportar els certificats i
documents corresponents. En cas que no s’estigui obligat a presentar les declaracions o documents a que es refereixen les obligacions anteriors, s’haurà de
presentar una declaració responsable del seu compliment.
6. En el supòsit que, amb ocasió de la tramitació d’altres expedients a
la Conselleria de Presidència o al FOGAIBA, ja s’hagi presentat algun dels
documents esmentats anteriorment, no serà necessari aportar-lo de bell nou,
sempre que es faci constar la data i l’òrgan o dependència en què va ser presentat o, en el seu cas, emès, i no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment al qual correspongui. Així mateix, no serà necessari
aportar-los novament si els documents exigits han estat incorporats a la base
documental del FOGAIBA, prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb
la comprovació prèvia de l’autenticitat del document. No obstant això, l’acreditació de facultats haurà de ser vigent en el moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan
competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, per defecte, l’acreditació per altres mitjans dels requisits als quals es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
7.

Si la sol·licitud té algun defecte o no adjunta tota la documentació
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esmentada en els punts anteriors, es requerirà la persona sol·licitant perquè
esmeni el defecte o aporti la documentació en el termini de deu dies hàbils, amb
la indicació que si transcorregut aquest termini no ha fet l’esmena, s’entendrà
com a desistida la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.

b) D’altra banda, la justificació es realitzarà mitjançant el compte justificatiu de la despesa efectuada pel que fa a les línies d’ajudes:
2.1 Racionalització del regadiu
3.1 Control biològic de plagues
4.1 Venda directa

8. Si en qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant
la tramitació de l’expedient es presenten ratllades o esmenes, serà considerat
com a no presentat, i es procedirà en aquest cas conforme indica l’article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament, que s’ha d’ajustar al model de l’annex II que
podrà obtenir-se mitjançant la pàgina web http://www.caib.es; aquesta sol·licitud de pagament s’ha d’adreçar al president del FOGAIBA, i s’haurà de presentar en el registre del FOGAIBA, en el registre de la Conselleria de
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.

9. La presentació de la sol·licitud d’ajuda suposa l’acceptació, per part
de la persona interessada, del que disposa 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.
Setè
Selecció dels beneficiaris
1. La selecció dels beneficiaris es realitzarà mitjançant el procediment
de concurrència no competitiva, en conseqüència seran seleccionats tots els
sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i
adjuntin la documentació necessària a la seva sol·licitud.
2. No obstant el que estableix el punt anterior, en el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret d’ajuda superi l’import que es destina a la present
convocatòria, es reduiran totes i cadascuna en el mateix percentatge unitari
resultant de l’ajustament pressupostari.
Vuitè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió
de les ajudes és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA.
2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del
FOGAIBA, a proposta del cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA, i
previ informe del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del FOGAIBA, en què 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 partir de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i s’ha
de notificar individualment. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
4. Contra la resolució anteriorment 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, segons el que estableix l’article
58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Novè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per a justificar la realització i pagament, en el seu cas, de
les actuacions objecte d’ajuda finalitza el 30 de setembre de 2011. Es consideren actuacions subvencionables les despeses realitzades i pagades des de la presentació de la sol·licitud o des de l’acta d’inspecció de no inici, en cas de ser preceptiva, fins al 30 de setembre de 2011.
2. Quant a la forma de justificació de la despesa realitzada i dels justificants de la despesa, serà d’aplicació el que disposa l’article 39 del Text refós
de la Llei de subvencions i de conformitat amb el següent:
a) Per a les línies següents la justificació es realitzarà mitjançant el sistema de mòduls, segons el que estableix l’article 78 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:
1.1 Marges i parets
1.2 Tancaments de tanques i finques
1.3 Cultius tradicionals
1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya
1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge
1.6 Abeuradors
1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines
1.8 Utilització de compost com a adob
3.2 Horticultura tradicional
4.2 Apicultura per a pol·linització

4. En cas que l’execució de les inversions es justifiqui pel sistema de
compte justificatiu de la despesa, a més, la sol·licitud anirà acompanyada de la
següent documentació:
a) Documentació justificativa de les despeses realitzades (originals o
fotocòpies acarades).
La justificació de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de factures pagades 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 justificants de pagament.
Podran ser considerats com a justificants de pagament els següents documents:
1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament realitzat,
mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del
destinatari.
2n. Factura que incorpori l’acreditació del cobrament per part del seu
emissor o persona responsable de l’empresa, amb capacitat de cobrament. A tals
efectes hauran de quedar consignades a la factura les següents dades: la data de
cobrament, la identificació amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant
del cobrament de la factura i segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que l’emissor sigui persona física.
3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del destinatari.
4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en
dret, mitjançant el qual s’acrediti la realització efectiva del pagament.
Aquesta documentació romandrà a disposició de l’Agència Tributària i de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, per a la realització de qualsevol control que hom consideri oportú efectuar.
b) Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
c) Tres ofertes de diferents proveïdors, en el cas d’allò que estableix
l’apartat 4.5 d’aquesta Resolució.
d) Memòria justificativa de l’elecció quan l’equip adquirit o el servei
contractat no correspongui a la millor oferta econòmica.
e) Si n’és el cas, documentació acreditativa del compliment del requisit previst en el punt 6 de l’apartat quart d’aquesta Resolució.
5. El fet de no presentar la documentació de la realització de l’activitat
objecte d’ajuda en el termini i en els termes establerts, així com la no-realització de l’activitat objecte d’ajuda, suposa un incompliment al qual és aplicable el
que estableix l’apartat desè d’aquesta Resolució.
6. El pagament de l’ajuda es farà, una vegada justificada l’actuació
objecte d’ajuda, i amb la verificació prèvia per control de camp de les actuacions objecte de subvenció, mitjançant transferència bancària al compte corrent
que hagi indicat la persona beneficiària de la sol·licitud, amb l’autorització prèvia de la directora gerent del FOGAIBA.
Desè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les següents:
a) Realitzar les actuacions per les quals han obtingut l’ajuda, en els
temes i terminis prevists en aquesta convocatòria.
b) Justificar les actuacions realitzades, com a màxim el 30 de setembre
de 2011.
c) Gestionar correctament els residus. En cas d’utilitzar plàstics biodegradables o fotodegradables s’hauran de retirar de les parcel·les.
d) Sotmetre’s al seguiment de l’avaluació dels compromisos adquirits.
e) Els beneficiaris de les línies d’ajuts: 1.1 Marges i parets i 1.5 Síquies
i altres sistemes de drenatge, han de mantenir la inversió en bon estat de conservació un mínim de 5 anys, des del pagament de l’ajuda.
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Complir els compromisos adquirits.

2. A més de les obligacions assenyalades en el punt anterior, constitueixen obligacions dels beneficiaris les que estableix l’article 11 del Text refós
de la Llei de subvencions i l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura
i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions en els sectors agrari i pesquer.
3. El règim jurídic aplicable per l’incompliment d’aquestes obligacions
és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament
de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.
Onzè
Compatibilitat de les ajudes
1. Les ajudes objecte de la present convocatòria seran incompatibles
amb qualsevol altra atorgada al beneficiari amb la mateixa finalitat i objecte per
part de qualsevol entitat pública o privada.
2. Sense perjudici de l’existència d’altres línies d’ajuda amb les quals
siguin incompatibles, s’haurà de tenir en compte la següent incompatibilitat amb
les mesures del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 20072013, com a continuació s’indica:
1.1 Marges i parets
Mesura 2.1.6
1.2 Tancaments de tanques i finques
Mesures 2.1.6 i 1.2.1
1.3 Cultius llenyosos tradicionals
Mesura 2.1.4.4
1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya
Mesura 2.1.4.2
2.1 Racionalització del regadiu
Mesura 1.2.1
4.1 Venda directa
Mesura 1.2.1
3. També s’haurà de tenir en compte la incompatibilitat de la mesura
1.3 relativa a Cultius Tradicionals amb l’ajuda, comunitària, nacional i/o autonòmica, establerta en el Reial decret 66/2010, de 29 de gener, pel que fa a les
ajudes als fruits de clovella.
Dotzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que estableix
el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions; 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; com també aquells preceptes que resultin
d’aplicació prevists a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a
la resta de normativa de vigent aplicació.
Tretzè
Publicació
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma 15 de desembre de 2010
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

CONSULTAR ANNEXOS I i II A LA PÀGINA WEB http://www.caib.es

ANNEX III
EQUIVALÈNCIA EN UBM
Bovins mascles i femelles de més de 24 mesos: 1 UBM.
Bovins mascles i femelles d’entre 6 i 24 mesos: 0,6 UBM.
Bovins mascles i femelles de fins a 6 mesos: 0,2 UBM.
Ovins: 0,15 UBM.
Caprins: 0,15 UBM.

Truja en cicle tancat, incloses les cries fins a acabar d’encebar: 1 UBM.
Truja amb garrins de 0 a 6 kg fins a deslletament: 0,25 UBM.
Truja amb garrins fins a 20 kg: 0,30 UBM.
Truja amb reposició: 0,14 UBM.
Garrins de 6 a 20 kg: 0,02 UBM.
Porc de 20 a 50 kg: 0,10 UBM.
Porc de 50 a 150 kg: 0,16 UBM.
Verros: 0,30 UBM.
Èquids majors de 6 mesos: 1 UBM.
Èquids menors de 6 mesos: 0,2 UBM.
Gallina (pollastre) major de 28 dies: 0,005 UBM.
Oca major de 61 dies: 0,01 UBM.
Indiot major de 35 dies: 0,01 UBM.
Ànec major de 33 dies: 0,005 UBM.

ANNEX 4
EQUIVALÈNCIA EN UTA
CULTIU
BLAT SECÀ
BLAT REGADIU
BLAT DE MORO REGADIU
ORDI SECÀ
ORDI REGADIU
SÈGOL
SORGO - Farratge
CIVADA
GIRASOL
TRITICALE
PALLA
PÈSSOLS en verd
FAVES en verd
FAVÓ
PROTEAGINOSES
CIURONS
LLENTÍES
ALFALS
VEÇA FARRATGERA
VEÇA - CIVADA
BLAT DE MORO FARRATGER
CEREALS - Farratge
CULTIUS FARRATGERS MONOFITS
TOMÀTIGA AIRE LLIURE
TOMÀTIGA AIRE LLIURE - Ramellet
TOMÀTIGA HIVERNACLE
ENCLOVA
ARRÒS
CACAUET
BLEDES
ALL
CARXOFA
APIT
ALBERGÍNIA
BRÒQUIL
CEBA
CARABASSÓ
COL
COLFLORI
ESCAROLA
ESPINACS
MONGETA GRA
MONGETA TENDRA
MELÓ REGADIU
MELÓ SECÀ
NAP
COGOMBRE HIVERNACLE
PEBRE
PORRO
PESTANAGA
LLETUGA
SÍNDRIA
HORTALISSES AIRE LLIURE
HORTALISSES AIRE LLIURE
HORTALISSES HIVERNACLE
FLORS - Tallada
HORNAMENTALS I FLORS - COSSIOL
PATATA EXTRAPRIMERENCA
PATATA MITJA ESTACIÓ
AROMÀTIQUES
OLIVAR SECÀ
OLIVAR REGADIU
OLIVAR MONTANYA
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UTA/Ud.
0,01
0,04
0,06
0,01
0,04
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,25
0,25
0,01
0,01
0,02
0,02
0,07
0,01
0,01
0,06
0,01
0,01
0,8
0,8
2,5
0,01
0,15
0,2
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,02
0,6
0,45
0,25
0,35
2,5
0,6
0,35
0,35
0,35
0,45
0,25
0,35
2,5
0
0
0,2
0,2
0,04
0,07
0,1
0,2
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VINYA VINIFICACIÓ SECÀ
VINYA VINIFICACIÓ REGADIU
VINYA TAULA SECÀ
VINYA TAULA REGADIU
AMETLLER SECÀ
AMETLLER REGADIU
FIGUERES
MELICOTONERS
NECTARINS
ALBARICOQUER SECÀ
ALBARICOQUER REGADIU
PERERA
POMERA
CIRERER
PRUNERA
NOGUER
ALTRES FRUITERS
GARROVER
TARONGER
LLIMONERA
ARANGERS
MANDARINA
CLEMENTINA
MADUIXA
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R
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R
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R
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0,2
0,2
0,45
0,6
0,08
0,1
0,08
0,35
0,35
0,14
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,1
0,3
0,08
0,35
0,4
0,35
0,35
0,35
1,6

BOVÍ LLET
Cap
BOVÍ CARN
Cap
BOVÍ VADELLS
Cap
PORQUÍ PRODUCCIÓ DE CRIES
Cap mare
PORQUÍ ENGREIX
Cap
OVÍ PRODUCCIÓ DE CRIES
Cap mare
OVÍ LLET
Cap
CAPRÍ LLET
Cap
CAPRÍ PRODUCCIO DE CRIES
Cap mare
EQUÍ PRODUCCIO DE POLTRES
Cap
GALLINES POSTA SISTEMA INTEGRAT
Cap
GALLINES POSTA
Cap
GALLINES ENGREIX SISTEMA INTEGRAT
Cap
CONILLS CARN
Cap
ABELLES EIXAM
Eixam
RATITES CARN
Trios
CARAGOLS
1000 m2

Litres
Kg
Cap
Cries
Kg
Cries
Litres
Litres/cap
Cries
Cap
Ous
Ous
Cap
Kg
Kg
Kg
Kg

0,06
0,03
0,02
0,03
0,017
0,006
0,006
0,006
0,005
0,08
0,0004
0,0004
0,0001
0,005
0,005
0,08
0,41

ANNEX V
EQUIVALÈNCIA FEMS ANIMALS
TIPUS D’ANIMAL

N
(Kg/plaça i any)

Vaques reproductores
Vaques reposició
Anyells
Vedells
Truges amb porcells de 0 a 6 Kg
Truges amb porcells de 7 a 20 Kg
Truges reposició
Porcells de 6 a 20
Porcells engreix de 20 a 100 Kg
Verros
Avicultura posta
Pollets de recria
Engreix pollastres
Engreix ànneres
Conills
Equí
Ovelles mares
Ovelles d’engreix
Ovelles reposició
Cabrum mares (Lletera o no)
Cabrum reposició
Cabrum engreix
Engreix indiots
Oques
Estruços adults
Estruços engreix
Aportació fems:
General
d’aus

60
42
36
18
15
18
8,5
1,19
7,25
18
0,5
0,08
0,22
0,24
4,3
63,8
9
3
4,5
7,2
3,6
2,4
0,46
0,24
1,72
0,94

4 (Kg N/Tn)
30 (Kg N/Tn)

Has /
auxiliables
animal
0,353
0,247
0,212
0,106
0,088
0,106
0,050
0,007
0,043
0,106
0,003
0,0005
0,001
0,001
0,025
0,375
0,053
0,018
0,026
0,042
0,021
0,014
0,003
0,001
0,010
0,006

Màx.
animals/ha
2,83
4,05
4,72
9,44
11,33
9,44
20,00
142,86
23,45
9,44
340,00
2125,00
772,73
708,33
39,53
2,66
18,89
56,67
37,78
23,61
47,22
70,83
369,57
708,33
98,84
180,85

42,5 Màx. Tn/ha
5,66 Màx. Tn/ha
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Num. 28578
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera

30-12-2010
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de desembre de 2010 per
la qual es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a
la comunitat autònoma de les Illes Balears

Les assegurances agràries combinades estan regulades per la Llei
87/1978, de 28 de desembre, d’assegurances agràries combinades i pel Reial
decret 2329/1979, de 14 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances agràries
combinades.
Anualment, el Consell de Ministres aprova el Pla d’assegurances agràries
combinades que es desenvolupa mitjançant diverses ordres ministerials que
regulen les subvencions del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí a
través de l’Entitat estatal d’assegurances agràries (ENESA). En data 4 de
novembre de 2010 l’entitat ENESA va aprovar el Pla anual d’assegurances agràries per a l’any 2011 i, en aquest moment, està pendent de la seva aprovació pel
Consell de Ministres.
La Conselleria d’Agricultura i Pesca des de 1991 ha anat col·laborant en
la promoció de les assegurances agràries, mitjançant una subvenció complementària a la concedida per l’Entitat estatal d’assegurances agràries (ENESA).
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’objecte de la qual inclou a l’article 1.2 e), la
contractació d’assegurances sobre béns agraris i pesquers.
Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2 a)
assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria
competent en matèria d’agricultura i pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la
política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres
règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
D’acord amb allò que estableix l’Ordre de la Consellera d’Agricultura i
Pesca, de 23 de desembre de 2005, que disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de
l’1 de gener de 2006.
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 Balear, i totes les seves direccions generals i
entitats adscrites o integrades passen a estar adscrites o integrades a la
Conselleria de Presidència.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l’article 3
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1.S’aprova, per segona vegada a l’any 2010, la convocatòria d’ajudes destinades a promoure la contractació de les assegurances agràries, d’acord amb el
que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de
2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els
sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
43, de 17 de març de 2005.
2.L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears, excepte per a les línies d’assegurança destinades a cobrir
despeses derivades de la destrucció d’animals bovins morts a l’explotació, l’àmbit d’aplicació del qual quedarà limitat a les explotacions de l’illa de Menorca.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament

