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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
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1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de tres cents mil
euros (300.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). Això no obstant, aquest crèdit podrà
modificar-se segons la transferència de crèdit que efectuï el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 1647
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de gener de 2011 per la
qual es convoquen, per a l’any 2011, les subvencions destinades
al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius
El Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions destinades al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius (BOE núm. 14, de 16
de gener de 2008), modificat per la Disposició final tercera del Reial decret
66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació per els anys 2010 i 2011 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia, pretén fomentar formes de producció ramadera lligades a la terra i a l’ús de races autòctones mitjançant l’establiment de subvencions a les explotacions que tenguin prou base territorial, subscriguin un compromís amb les administracions públiques que garanteixi la seva
reorientació cap a aquestes formes de producció i compleixin els requisits prevists en aquesta disposició.
L’article 8 d’aquest Reial decret atribueix als òrgans competents de les
comunitats autònomes la instrucció, la resolució i el pagament d’aquestes subvencions.
A efectes d’aplicar el Reial decret esmentat en aquesta comunitat autònoma, és necessari adaptar-lo a les particularitats organitzatives i procedimentals
que s’hi estableixen, de conformitat amb el que està previst a l’article 3.2 del
Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu article 2 a) estableix
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 d’altres règims d’ajudes
prevists per la normativa de la Unió Europea.
Així mateix, a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de 2005, 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
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 esmentat, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions
mitjançant una 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 i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria, per a l’any 2011, de les subvencions destinades al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims
extensius previstes en el Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de
sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius (BOE
núm. 14, de 16 de gener de 2008).
2. Les races objecte de subvenció seran les races autòctones de protecció
especial de les Illes Balears classificades com a tal, d’acord amb el Reial decret
2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de
conservació, millora i foment de les races ramaderes.
3. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes subvencions és la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament

2. L’esmentada convocatòria serà finançada en la seva totalitat pel
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), d’acord amb el que
estableix l’article 10 del Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre.
3. De conformitat amb el que disposa l’article 58 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 quantia prevista en el punt 1 anterior podrà ser incrementada amb la quantia addicional màxima de 500.000,00
euros, i queda condicionada l’efectivitat de l’esmentada quantia addicional a la
declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies
assenyalades a l’apartat a), del punt 2 de l’esmentat article 58, i amb l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària, si escau, amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.
Tercer
Requisits dels beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions ramaderes,
els requisits de les quals s’estableixen a l’apartat quart d’aquesta Resolució, que
a l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds o a la data que es
determini en el corresponent epígraf, compleixin els següents requisits:
a) Aplicar a les seves explotacions un sistema de gestió que contempli les
funcions productives, mediambientals i socials de la ramaderia, així com el
benestar dels animals, d’acord amb el que estableix l’annex II.
b) Complir les guies de pràctiques correctes d’higiene establertes per a
cada sector productor ramader a nivell comunitari, tal i com estableix el
Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments
d’origen animal. En absència d’aquestes, seran d’aplicació les guies de pràctiques correctes d’higiene nacionals fomentades pel Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí o, si no n’hi ha, les que existeixen a nivell autonòmic.
c) Presentar un pla d’explotació que ha d’incloure, com a mínim, el que
preveu el punt 2 g) i h) de l’apartat sisè, i que n’acrediti la viabilitat econòmica
d’acord al punt j) de l’apartat esmentat.
d) Comptar a títol de propietaris, com a màxim a 30 d’abril de 2011, i en
tot cas abans de dictar la proposta de resolució, amb bestiar reproductor que pertanyi a races autòctones establertes al punt 2 de l’apartat primer i disposar de
prou superfície ramadera territorial generadora dels recursos naturals necessaris
per a la producció ramadera a la qual es destina.
e) Comprometre’s formalment amb el FOGAIBA a complir els requisits
anteriorment esmentats, durant un període de cinc anys, segons el model que
figura a l’annex I.
f) Els beneficiaris hauran d’assistir a cursos específics de formació. No
obstant això, n’estaran exempts els que tenguin una titulació acadèmica en
matèria agrícola o ramadera. Aquests cursos hauran de versar sobre temes relacionats amb la consecució dels objectius prevists a l’activitat objecte d’ajuda,
aquest requisit s’haurà d’acreditar com a màxim el 15 de setembre de 2011, i,
en tot cas, abans de dictar la proposta de resolució.
2. A més dels requisits establerts en el punt anterior, hauran de complir els
requisits prevists a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, sempre amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds i amb la resta establerts en el Reial decret 1724/2007, de
21 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
destinades al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en
règims extensius (BOE núm. 14, de 16 de gener de 2008).
3. D’acord amb el que disposa l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com els articles 18 i 19 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, esmentat. 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 i al moment del pagament.
L’acreditació del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació de les certificacions previstes a l’article 22 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol. No obstant això, l’interessat podrà autoritzar el
FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, per a la comprovació d’ofici del
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compliment d’aquest requisit, 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.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes 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
Activitat subvencionable
1. Podran ser objecte de subvenció les explotacions ramaderes que compleixin els requisits establerts en el punt 3 del present apartat, que comptin amb
animals reproductors que pertanyin a races autòctones esmentades a l’apartat
primer, punt 2 de la present Resolució i que estiguin orientades a la consecució
d’una producció ramadera que:
a) Tendeixi a la conservació i millora del medi ambient i l’entorn natural.
b) Prevegi la conservació i millora de la raça ramadera autòctona explotada.
c) Es dugui a terme en condicions adequades d’higiene i benestar animal.
d) Garanteixi una sanitat animal adequada i una alimentació del bestiar
fonamentada en recursos naturals.
2. Les subvencions es concediran a activitats realitzades durant l’exercici
2011 i en cap cas serà subvencionable el compliment de la legislació bàsica en
matèria de medi ambient, sanitat, benestar i identificació animal.
3. Les explotacions ramaderes objecte de subvenció hauran de complir, en
acabar el termini de presentació de les sol·licituds o en la data que sigui determinada en el corresponent apartat, els següents requisits:
a) Les explotacions hauran d’estar registrades en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA) i les dades o censos renovats durant el 2010, amb tota
la informació prevista en el Reial decret 479/2004, de 26 de març, i la seva classificació ha de ser de producció i reproducció. La comprovació d’inscripció en
el Registre d’explotacions ramaderes (REGA) es realitzarà d’ofici, excepte
manifestació contrària del peticionari, ja que amb la presentació de la sol·licitud
d’ajuda s’entén atorgada aquesta autorització.
b) El sistema de producció haurà d’estar vinculat a l’existència i ús ramader d’una base territorial suficient.
c) L’explotació haurà de disposar i aplicar un programa higienicosanitari
supervisat pel veterinari responsable. En el cas que l’explotació es trobi a l’àmbit territorial d’una agrupació de defensa sanitària ramadera reconeguda oficialment i no hi pertanyi, haurà d’aplicar almenys el programa sanitari de l’agrupació.
d) L’explotació haurà de comptar amb un programa d’alimentació basat
en els recursos naturals.
e) L’activitat ramadera ha de tendir a la conservació del medi natural, amb
especial atenció a la gestió de residus i subproductes, del consum d’aigua i a la
gestió de l’ús eficient de l’energia.
f) L’activitat de l’explotació ramadera haurà de garantir:
- Gestió racional dels mitjans de producció.
- Conservació d’elements propis de la zona i d’acord amb el medi natural.
g) Complir la resta de requisits mínims exigibles per espècie establerts a
l’annex II.
h) L’explotació ha de ser viable econòmicament.
Cinquè
Quantia i límit de les subvencions
1. La quantia de les subvencions previstes a la present Resolució serà de
130,00 euros per Unitat de Bestiar Major (UBM) d’animal reproductor reconegut com a pertanyent a raça autòctona de protecció especial.
2. La quantia màxima de la subvenció que podrà rebre per explotació
ramadera és de 6.000,00 euros.
No obstant, si a més d’això, l’explotació ramadera està inclosa en un sistema de qualitat diferenciada agroalimentària, segons la definició prevista a l’article 2 c) de l’esmentat Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, es podran
incrementar fins en un 20% les quanties anteriors.
Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de febrer al 29
d’abril de 2011.
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2. Les sol·licituds de subvenció, d’acord amb el model de l’annex I, hauran d’anar adreçades al president del FOGAIBA i s’hauran de presentar en el
registre del FOGAIBA, de la Conselleria de Presidència o a qualsevol dels
registres que es preveuen a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquestes sol·licituds hauran d’adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant, si n’és el cas.
c) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada dels estatuts
socials correctament inscrits en el registre corresponent.
d) Acreditació de la representació amb la qual actua el sotasignant de la
sol·licitud, si n’és el cas.
e) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
f) Certificat de l’associació reconeguda oficialment per a la gestió del
Llibre genealògic de la raça, amb indicació del nombre d’animals reproductors
de la raça que hi figuren inscrits, o en cas que alguns o tots els animals, en compliment del padró racial, no reunissin totes les condicions necessàries per a la
seva inscripció en el Llibre genealògic, certificat de la mateixa entitat amb indicació del nombre d’animals reproductors reconeguts com a pertanyents al padró
racial.
g) Memòria descriptiva de l’explotació que inclogui relació de les instal·lacions, allotjaments ramaders, nombre i tipus d’animals i superfície disponible per als animals. Així mateix, s’especificaran els recursos humans dels
quals disposa l’explotació ramadera mitjançant la valoració en Unitat de Treball
Home (UTH), així com qualsevol altre aspecte a efectes de la seva valoració,
conforme els criteris de preferència establerts a l’apartat setè. Aquesta memòria
s’haurà de presentar en cas que no es puguin obtenir les dades del Registre d’explotacions ramaderes (REGA) i del Registre general d’explotacions agràries
(RGEA).
h) Programa de gestió de l’explotació, en el qual s’especifiquin els
següents àmbits, a efectes de verificació dels requisits:
1. Medi ambient.
2. Benestar dels animals.
3. Higiene de l’explotació, inclosa la gestió dels subproductes d’origen
animal no destinats al consum humà i els residus.
4. Alimentació dels animals.
5. Sanitat animal.
6. Producció i maneig, inclosa la cria i reproducció.
i) Estudi acreditatiu de la viabilitat econòmica de l’explotació. Aquest
estudi s’haurà de presentar en el cas que no es puguin obtenir les dades del
Registre d’explotacions ramaderes (REGA) i del Registre general d’explotacions agràries (RGEA).
j) En cas de no pertànyer a una Agrupació de Defensa Sanitària ramadera
reconeguda oficialment, certificat del veterinari responsable de l’explotació que
acrediti que l’explotació disposa i aplica un programa higienicosanitari.
k) Si s’escau, certificació de l’entitat corresponent acreditativa d’estar
inclosa en un sistema de qualitat diferenciada agroalimentària.
l) Si escau, certificació de pertinença a una agrupació de productors.
3. De la mateixa manera, i amb caràcter potestatiu, el sol·licitant podrà
aportar la documentació complementària (certificats emesos per l’òrgan competent) que vulgui, amb l’objecte d’acreditar el compliment d’alguns dels criteris
de selecció establerts a l’apartat següent.
4. En el supòsit que, amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA o a la Conselleria de Presidència, ja s’hagi presentat algun dels documents esmentats, no serà necessari aportar-lo de bell nou, sempre que es faci
constar la data i l’òrgan o dependència en què varen ser presentats o, en el seu
cas, emesos, i no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del
procediment al qual corresponguin. 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 les
facultats ha de ser vigent en el moment de la 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.
5. En el cas que no atorgui 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, i d’inscripció i obtenció de dades del Registre d’explotacions ramaderes (REGA) i del
Registre general d’explotacions agràries (RGEA), haurà d’aportar els certificats
i documents corresponents. Així mateix, en el cas que no s’estigui obligat a pre-
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sentar les declaracions o documents a que es refereixen les obligacions anteriors, s’haurà de presentar una declaració responsable del seu compliment
6. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la documentació esmentada, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de
deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que si no
ho fa, s’entendrà per desistida la sol·licitud i, prèvia resolució, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7. 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 s’indica a l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
8. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’interessat, del que conté la present convocatòria, les bases reguladores establertes
en el Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, esmentat i la resta de normativa d’aplicació.
Setè
Selecció dels beneficiaris i criteris objectius i de preferència
1. El procediment de concessió de les subvencions regulades per aquesta
Resolució es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
2. En el cas que les sol·licituds amb dret d’ajuda superin les quanties destinades a la present convocatòria, s’ordenaran segons la màxima puntuació
obtinguda aplicant els següents criteris objectius:
a. Explotacions amb animals reproductors pertanyents a races autòctones
de protecció especial, en percentatge igual o superior al 50% del total de reproductors de l’explotació: 4 punts.
b. Explotacions amb animals reproductors pertanyents a la resta de races
autòctones, en percentatge igual o superior al 50% del total de reproductors de
l’explotació: 3 punts.
c. Explotacions ramaderes amb menys de 50 UBM de bestiar per UTH: 3
punts.
d. Explotació inclosa en algun sistema de producció de qualitat diferenciada agroalimentària: 2 punts.
Són sistemes de qualitat diferenciada agroalimentària aquells aplicats per
les persones físiques o jurídiques, les formes de produir de les quals estiguin
definides en el Reglament (CE) núm. 509/2006 del Consell, de 20 de març de
2006, sobre especialitats tradicionals garantides dels productes agrícoles i alimentaris, en el Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de
2006, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i de les
denominacions d’origen protegides dels productes agrícoles i alimenticis, en el
Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre la
producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el
Reglament (CEE) núm. 2092/91 del Consell i les normatives sobre producció
ramadera integrada. També tendran aquesta consideració els sistemes d’etiquetatge facultatiu establerts per la legislació comunitària o nacional.
e. Explotacions on s’encebi els animals dins la pròpia explotació o en el
cas d’ovins i caprins, en centres de tipificació de l’associació de productors, en
un percentatge igual o superior al 50%: 2 punts.
f. Que tots els animals reproductors de l’explotació participin en un programa de conservació o millora de la raça autòctona oficialment aprovat: 1 punt.
g. Explotacions ramaderes adherides a una agrupació de productors: 1
punt.
h. Ostentar la condició d’agricultor a títol principal, segons la Llei
19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries: 1 punt.
Serà necessari aportar la darrera declaració de la Renda i el darrer rebut de la
Seguretat Social agrària, en cas que no es pugui comprovar d’ofici.
i. Explotacions incloses a zones desafavorides, segons el Reglament (CE)
núm. 1257/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l’ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola
(FEOGA) i pel qual es modifiquen i deroguen determinats reglaments: 1 punt.
Per tenir la consideració d’explotació ubicada a zones desafavorides haurà
de tenir la major part de les terres registrades en el RGEA dins aquests municipis.
j. Ostentar la condició d’agricultor jove, segons la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, de modernització de les explotacions agràries: 1 punt.
k. Que el titular o cotitular de l’explotació sigui dona o, si es tracta d’una
explotació associativa o societària, quan almenys el 50% dels socis que la integren siguin dones: 1 punt.
l. Explotacions ramaderes adherides a una Agrupació de Defensa
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Sanitària: 2 punts.
m. Explotacions ramaderes que tenguin les formes associatives de cooperativa o Societat Agrària de Transformació (SAT): 3 punts.
3. Els criteris de valoració anteriorment especificats s’hauran de complir
en el moment de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Aquests
criteris es comprovaran d’ofici, tret dels establerts en els epígrafs d), e) i g) del
punt 2 anterior, els quals s’hauran d’acreditar pel beneficiari.
Vuitè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora està integrada per:
- President: director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i
Pesca de la Conselleria de Presidència o persona en qui delegui.
- Vicepresident: directora gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) o persona en qui delegui.
- Vocals:
- Director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la
Conselleria de Presidència o persona en qui delegui.
- Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui delegui.
- Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
- Un representant del Consell Insular de Mallorca.
- Un representant del Consell Insular de Menorca.
- Un representant del Consell Insular d’Eivissa.
- Un representant del Consell Insular de Formentera.
- Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària un dels vocals de la Comissió
avaluadora.
- De la mateixa manera, podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, el cap
de Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del FOGAIBA.
2. La Comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar
les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració prevists a l’apartat
anterior i emetre’n un informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la
proposta de resolució.
3. Per a que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituïda, es
requerirà en primera convocatòria la presència del president i del secretari o, en
el seu cas, de qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus membres,
i en segona convocatòria, es requerirà la presència del president, del secretari o,
en el seu cas, de qui els substitueixin i de dos dels vocals.
Novè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de
les subvencions és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA.
2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes i previ informe de la
Comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la Comissió
avaluadora, pel cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, s’emetrà un informe en
el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.
En aquesta resolució s’ha de detallar el finançament de cadascuna de les
administracions que hi intervenen.
3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de sis
mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i
s’ha de notificar individualment a les persones interessades. Transcorregut
aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller de Presidència, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
de la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableix l’article 58.4 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Desè
Obligacions dels beneficiaris
1. Els beneficiaris tenen l’obligació de complir els requisits establerts a la
present Resolució durant un període de cinc anys.
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2. Si el beneficiari incomplís els requisits exigits per a la concessió de la
subvenció, amb independència d’altres responsabilitats a les quals hagués pogut
incórrer, perdrà el dret a la subvenció concedida, amb l’obligació de devolució,
si s’hagués abonat, de l’import rebut incrementat amb l’interès de demora legalment establert, des del moment del seu abonament.
3. L’incompliment de la legislació bàsica en matèria de medi ambient,
sanitat, benestar, alimentació o identificació animal durant els cinc anys compromesos comportarà la pèrdua del dret a la subvenció, amb l’obligació de
devolució, si aquesta s’hagués concedit, de l’import íntegre rebut incrementat
amb l’interès de demora legalment establert des del moment del seu abonament.
4. Aquestes obligacions s’entendran sense perjudici de l’obligació de
complir amb la resta que preveu l’esmentat Reial decret 1724/2007, de 21 de
desembre, i l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions esmentades serà el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, esmentada, amb
les especificitats procedimentals i organitzatives previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprendrà des del reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.
Onzè
Justificació i pagament de les subvencions
1. La mateixa resolució de concessió és prou justificativa per a l’acreditació del compliment dels requisits i compromisos que comporten la concessió de
l’ajuda, que s’han d’avaluar amb caràcter previ a la seva concessió.
2. El pagament de l’ajuda es farà mitjançant transferència bancària, quan
s’hagi dictat la resolució de concessió, amb l’autorització prèvia de la directora
gerent del FOGAIBA, ja que la justificació ha estat realitzada i acreditada amb
caràcter previ a la concessió de l’ajuda.
Dotzè
Compatibilitat de les subvencions
1. Les subvencions convocades a la present Resolució seran compatibles
amb aquelles altres que estableixi, amb el mateix objectiu, en el seu cas, qualsevol altra administració pública en els termes i amb les limitacions previstes a
l’article 6 de l’esmentat Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre.
2. En tot cas l’import total de les ajudes rebudes per aquest concepte no
podrà superar l’import de 200,00 euros per UBM.
Tretzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que estableix
el Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions destinades al foment de sistemes de producció
de races ramaderes autòctones en règims extensius; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, 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 la resta de normativa de vigent aplicació.
Catorzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 26 de gener de 2011
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila
ANNEX I
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ANNEX II

RACES RAMADERES AUTÒCTONES EN RÈGIMS EXTENSIUS
A. Requisits mínims exigibles a les explotacions de bestiar boví, oví i
caprí
1. La càrrega ramadera de l’explotació haurà de ser com a màxim d’1,5
Unitats de Bestiar Major (UBM) per hectàrea. Es farà servir la següent taula de
conversió:
a. Bovins mascles i femelles de més de 24 mesos: 1 UBM.
b. Bovins mascles i femelles d’entre 6 i 24 mesos: 0,6 UBM.
c. Bovins mascles i femelles de fins a 6 mesos: 0,2 UBM.
d. Ovins: 0,15 UBM.
e. Caprins: 0,15 UBM.
2. Almenys un 10% dels reproductors hauran d’estar inscrits en llibres
genealògics, gestionats per una entitat oficialment reconeguda o, si no n’hi ha,
reconeguts i certificats expressament per aquesta entitat com a pertanyents al
padró racial, com a màxim a 30 d’abril de 2011, i en tot cas abans de dictar la
proposta de resolució, amb el compromís d’arribar al 40% en acabar els cinc
anys.
3. Com a mínim un 60% dels animals de reposició procediran de la pròpia explotació, excepte en el cas que es tracti de reposició amb animals de races
autòctones inscrits en llibres genealògics. No obstant, aquest requisit no es
seguirà quan per motius veterinaris es produeixi un buidatge sanitari o per
desastres naturals reconeguts per les autoritats competents, la reposició sigui
obligatòriament externa.
4. A l’espècie bovina, excepte en aquelles produccions de qualitat diferenciada on hi hagi establert legalment un altre requisit, s’haurà de complir a
més, que:
a. L’edat mínima de les vedelles per al seu primer part haurà de ser de 24
mesos.
b. La venda dels animals no es podrà realitzar abans dels cinc mesos d’edat després del període de lactància materna.
5. A les espècies ovina i caprina, excepte en aquelles produccions de qualitat diferenciada on hi hagi establert legalment un altre requisit, s’haurà de complir a més, que:
a. L’edat mínima de les ovelles per al seu primer part haurà de ser de 12
mesos.
b. La venda dels animals no es podrà realitzar abans de dos mesos d’edat
després del període de lactància materna, excepte si van destinats al sacrifici.
B. Requisits mínims exigibles a les explotacions de bestiar porcí
1. La càrrega ramadera de l’explotació haurà de ser com a màxim d’1,5
Unitats de Bestiar Major (UBM) per hectàrea i, en el seu cas, durant els períodes de montanera, la càrrega ramadera corresponent a bestiar porcí serà igual o
inferior a 0,5 UBM per hectàrea. Es farà servir la següent taula de conversió:
a. Truja en cicle tancat, incloses les cries fins a acabar d’encebar: 1 UBM.
b. Truja amb garrins de 0 a 6 kg fins a deslletament: 0,25 UBM.
c. Truja amb garrins fins a 20 kg: 0,30 UBM.
d. Truja amb reposició: 0,14 UBM.
e. Garrins de 6 a 20 kg: 0,02 UBM.
f. Porc de 20 a 50 kg: 0,10 UBM.
g. Porc de 50 a 150 kg: 0,16 UBM.
h. Verros: 0,30 UBM.
2. Almenys un 10% dels reproductors hauran d’estar inscrits en llibres
genealògics, gestionats per una entitat oficialment reconeguda o, si no n’hi ha,
reconeguts i certificats expressament per aquesta entitat com a pertanyents al
padró racial, com a màxim a 30 d’abril de 2011, i en tot cas abans de dictar la
proposta de resolució, amb el compromís d’arribar al 40% en acabar els cinc
anys.
3. Almenys un 50% dels animals nascuts a l’explotació, que no s’hagin de
destinar a la reposició o venda com a reproductors, s’hauran d’encebar a la pròpia explotació.
C. Requisits mínims exigibles a les explotacions de bestiar equí
1. La càrrega ramadera de l’explotació haurà de ser com a màxim d’1,5
Unitats de Bestiar Major (UBM) per hectàrea. Es farà servir la següent conversió:
a. Èquids majors de 6 mesos: 1 UBM.
b. Èquids menors de 6 mesos: 0,2 UBM.
2. Almenys un 10% dels reproductors hauran d’estar inscrits en llibres
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genealògics, gestionats per una entitat oficialment reconeguda o, si no n’hi ha,
reconeguts i certificats expressament per aquesta entitat com a pertanyents al
padró racial, com a màxim a 30 d’abril de 2011, i en tot cas abans de dictar la
proposta de resolució, amb el compromís d’arribar al 20% en acabar els cinc
anys.
3. Com a mínim un 60% dels animals destinats a la reposició anual com a
futurs reproductors procediran de la pròpia explotació, excepte en el cas que es
tracti de reposició amb animals de races autòctones inscrits en llibres genealògics. No obstant, aquest requisit no es seguirà quan, per motius veterinaris es
produeixi un buidatge sanitari o per desastres naturals reconeguts per les autoritats competents, la reposició sigui obligatòriament externa.
4. L’edat mínima de les èquids per al seu primer part haurà de ser de 36
mesos.
5. La venda dels animals no es podrà realitzar abans dels 6 mesos després
del període de lactància materna.
D. Requisits exigibles a les explotacions avícoles de carn
1. La densitat de producció serà segons l’espècie, sempre inferior a:
a. Gallines (pollastres), endiots i ànecs: 25 kg de pes viu/m2.
b. Oques: 15 kg de pes viu/m2.
2. L’explotació estarà classificada per:
a. Criteris zootècnics: almenys com a de multiplicació i de producció,
segons el que disposa l’article 3.1 d) del Reial decret 1084/2005, de 16 de
setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.
b. Criteris de sostenibilitat: la seva forma de cria serà una de les establertes en els apartats 3 a i 4 de l’article 3 del Reial decret 1084/2005, de 16 de
setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.
3. Almenys un 10% dels reproductors hauran d’estar inscrits en llibres
genealògics, gestionats per una entitat oficialment reconeguda o, si no n’hi ha,
reconeguts i certificats expressament per aquesta entitat com a pertanyents al
padró racial, com a màxim a 30 d’abril de 2011, i en tot cas abans de dictar la
proposta de resolució, amb el compromís d’arribar al 20% en acabar els cinc
anys.
4. L’edat mínima de sacrifici dels animals serà de:
a. 56 dies, en el cas de gallines (pollastres).
b. 112 dies, en el cas d’oques.
c. 70 dies en el cas d’endiots.
d. 65 dies en el cas d’ànecs.
5. De cara a l’avaluació de la càrrega ramadera present a l’explotació, es
farà servir la següent correspondència segons l’espècie:
a. Gallina (pollastre) major de 28 dies: 0,005 UBM.
b. Oca major de 61 dies: 0,01 UBM.
c. Endiot major de 35 dies: 0,01 UBM.
d. Ànec major de 33 dies: 0,005 UBM.
E. Requisits exigibles a les explotacions avícoles de posta
1. La densitat de producció serà sempre inferior a 9 gallines ponedores/m2
de superfície útil. Per a l’avaluació de la càrrega ramadera present a l’explotació, es farà servir la correspondència d’una gallina reproductora que equival a
0,01 UBM.
2. L’explotació estarà classificada per:
a. Criteris zootècnics: estarà registrada com a forma de cria campera, cria
a terra o producció ecològica segons el que estableix el Reial decret 372/2003,
de 28 de març, pel qual s’estableix i regula el registre general d’establiments de
gallines ponedores.
b. Criteris de sostenibilitat: en el cas de cria campera de gallines disposaran d’accés a l’aire lliure durant tot el dia, excepte quan existeixin restriccions
veterinàries temporals per motius de sanitat animal, amb una densitat màxima
de 2.500 gallines per hectàrea de terreny. En el cas de la producció ecològica,
els mínims seran els establerts en el Reglament (CE) núm. 834/2007 del
Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91.
3. Almenys un 10% dels reproductors hauran d’estar inscrits en llibres
genealògics, gestionats per una entitat oficialment reconeguda o, si no n’hi ha,
reconeguts i certificats expressament per aquesta entitat com a pertanyents al
padró racial, com a màxim a 30 d’abril de 2011, i en tot cas abans de dictar la
proposta de resolució, amb el compromís d’arribar al 20% en acabar els cinc
anys.
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Num. 1648
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 25 de gener de 2011 de convocatòria per a l’any 2011, de determinades ajudes comunitàries
directes a l’agricultura i a la ramaderia
El Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel
qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa
als agricultors en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE)
núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007 i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1782/2003, materialitza les modificacions aprovades en
el marc de la reforma a mig termini de la Política Agrícola Comuna denominada col·loquialment ‘Revisió mèdica’.
L’aplicació a Espanya de la ‘Revisió mèdica’ va ser aprovada per acord en
Conferència sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural el 20 d’abril de
2009. Mitjançant aquest acord es va arribar a un consens entre el Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí i les comunitats autònomes quant a aspectes
en què el Reglament (CE) núm. 73/2009, de 19 de gener de 2009, deixa cert
marge de discrecionalitat als estats membres.
Per altra part, i pel que fa a determinats elements de nova integració i de
simplificació del règim de pagament únic es va publicar el Reial decret
1680/2009, de 13 de novembre (BOE núm. 275, de 14 de novembre de 2009),
sobre l’aplicació del règim de pagament únic a l’agricultura i la integració de
determinades ajudes agrícoles a partir de l’any 2010.
El Reglament (CE) núm. 1120/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre de
2009, estableix disposicions d’aplicació del règim de pagament únic previst en
el Títol III del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors
en el marc de al Política Agrícola Comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors.
El Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre de
2009, estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 73/2009
del Consell, respecte als règims d’ajuda als agricultors prevists en els seus Títols
IV i V.
El Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió, de 30 de novembre
de 2009, estableix, entre d’altres, normes de desenvolupament del Reglament
(CE) núm. 73/2009 del Consell, pel que fa a la condicionalitat, la modulació i el
sistema integrat de gestió i control en els règims d’ajuda directa als agricultors
establerts en aquest Reglament.
Per altra part, el Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de
juny de 2005, sobre el finançament de la Política Agrícola Comuna, crea, entre
d’altres, el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), destinat a finançar les
mesures de mercat i altres mesures.
L’Administració General de l’Estat, a iniciativa del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí, d’ara endavant MARM, ha desenvolupat el
Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, mitjançant
el Reial decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, i en dicta aquesta disposició
amb caràcter de normativa bàsica.
Des de l’aprovació del Reial decret es va veure la necessitat de modificarne certs aspectes amb la finalitat d’aconseguir una millor comprensió de la
norma i l’ajust als objectius cercats per la qual cosa, va ser modificat pel Reial
decret 1597/2010, de 26 de novembre.
No obstant la directa i immediata aplicació dels Reglaments comunitaris,
així com del Reial decret esmentat, s’ha considerat convenient transcriure certs
preceptes per tal de facilitar la seva comprensió, realitzant mitjançant aquesta
Resolució la convocatòria de les ajudes esmentades a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, adaptada a les especificitats organitzatives i procedimentals,
d’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
De la mateixa manera, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 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.
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de
2005, 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 de les Illes Balears, i totes les seves direccions
generals i entitats adscrites o integrades passen a estar adscrites o integrades en

