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ments necessaris existents a la base documental.
4. Que no incor en cap causa d’incompatibilitat segons els apartats 1 i
2 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona.
5. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència , per
comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries,
estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar els certificats corresponents.
6. Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció i la
obtenció de dades del Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA),
així com els requisits prevists a l’apartat quart, punt 1 de la convocatòria.
7. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes
les seves parts, són vertaderes.
8. Que, en el seu cas, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de
l’entitat a la qual represent o que tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
9. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat_____________________________ i quantia
____________ €
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Nom:
DNI:
SRA. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA

SOL·LICITUD D’AJUDES PER ALS TITULARS D’EXPLOTACIONS
DE BESTIAR BOVÍ LLETER PER PÈRDUES A CAUSA DE CONDICIONS CLIMÀTIQUES ADVERSES
LÍNIA D’AJUDA PROA/11

Núm. Expedient

P R O A - - - /11

Llinatges i nom:
NIF:

D) MEMÒRIA D’ACTUACIÓ
−El nombre de femelles reproductores d’aptitud lletera majors de 24 mesos o
que han parit abans de l’1 de gener de 2011 a la meva explotació es de: ____ .
−He sofert pèrdues ocasionades a l’explotació amb motiu de les repercussions
produïdes per les situacions climàtiques adverses durant l’any 2010

b) EM COMPROMET A:
Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el
terreny, que l’autoritat consideri necessaris per a verificar que es compleixen les
condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si
així ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès
legal aplicable.
c) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
Documentació general:





E) MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA
_____ femelles reproductores d’aptitud lletera.
- Els 100 primers caps _____ x 180,00 €/animal = ________ €.
- De 101 a 200 caps _____ x 75,00 €/animal = ________ €.
Total: ________ €.
Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes, ingressos i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat _________________________________ i quantia
___________________ €

Fotocòpia compulsada del CIF o DNI del sol·licitant.
Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal, si n’és el cas.

Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent.



F) SoL·licit:
Que previs els tràmits necessaris, em sigui concedida l’ajuda esmentada.
_________________, _____ d _______________________ de ______
Signatura

Si n’és el cas, documentació acreditativa de la representació amb la
qual es signa la sol·licitud.

Nom:
DNI:



SRA. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA

Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, a més s’ha
d’aportar:



Document en el qual es reflecteixin les normes o la reglamentació de
funcionament que han subscrit tots els membres.



Fotocòpia compulsada del DNI i/o del CIF de les persones associades i del CIF de l’agrupació, en cas que n’hi hagi. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d’aportar, a més, fotocòpia compulsada del
DNI del representant, així com el document acreditatiu de la seva representació.



Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es
facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.



Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poder suficient per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.



Compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual
es faci constar la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que està previst a l’article 22 del Text refós de la
Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en els articles 57 i 60 del Text refós de
la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
La següent documentació està vigent i ja s’ha aportat a l’exp._________/200_ :
___
_________________________________________
Signatura

—o—
Num. 6729
Resolució del director general de Coordinació i Traspassos
d’Agricultura i Pesca de 24 de març de 2011 per la qual es convoquen ajudes al desenvolupament del programa de millora
genètica del bestiar boví d’aptitud lletera per a l’any 2011
La millora de la productivitat i la qualitat en la ramaderia, es basa, entre
d’altres aspectes, en l’elevació del nivell genètic dels seus reproductors i en l’assoliment d’un maneig adequat, especialment en el camp reproductiu, amb vistes
a la consecució d’un producte final amb qualitat diferenciada.
La tècnica ramadera relativa a les àrees de selecció, millora genètica i
reproducció animal ha experimentat notables progressos en els darrers temps,
posant a disposició dels ramaders eines molt poderoses per elevar la productivitat de la cabana ramadera i millorar la qualitat de les produccions. D’altra banda,
per aconseguir el desenvolupament de races ramaderes de gran potencial genètic, es requereix el concurs d’un mínim de ramaders i la utilització de modernes
tecnologies, tot això en el marc d’una estructura organitzativa estable i proveïda de mitjans adequats. En aquest sentit és necessari destacar el protagonisme
que les associacions de criadors de raça ramadera assumeixen en els programes
de millora i conservació genètica.
Els programes de millora genètica de boví desenvolupats en anys successius pel Govern de les Illes Balears s’han dirigit a la raça frisona —raça majoritària de bestiar boví lleter de la nostra comunitat autònoma—, d’acord amb el
Decret 26/1992, de 26 de març, que aprovà un pla de mesures per a la millora
de l’estructura productiva del bestiar boví lleter a Balears, que establia com una
de les seves línies d’actuació la millora genètica mitjançant l’ús de braus provats milloradors, emprant com a tècnica preferent la inseminació artificial.
En concret, l’Associació Frisona Balear està molt interessada a desenvolupar un programa de millora genètica, amb els objectiu de millorar el nivell
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genètic de la cabana frisona balear i promoure l’increment de la productivitat
lletera i, per tant, econòmica d’aquesta cabana, de manera que se’n faciliti el
manteniment, atesa la seva importància estratègica dins el sector primari.
El 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 j d’aquesta Ordre estableix que la sanitat i
la producció ramadera han de ser objecte d’ajudes.
Per tot això, vistos els informes preceptius , de conformitat amb l’article
3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 (BOIB
núm. 43, de 17 de març de 2005) per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions als sectors agrari i pesquer i l’article 15 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, fent ús de les facultats que m’atribueix la Resolució del conseller de
Presidència de 14 de juny de 2010 de delegació de competència i de firma en
determinats òrgans directrius de la Conselleria de Presidència i de suplència dels
òrgans directius de la Conselleria (BOIB núm. 90, de 15 de juny de 2010), dict
la següent
RESOLUCIÓ
Article 1
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes, de l’exercici 2011, per als titulars
d’explotacions de bestiar boví lleter de raça frisona, de conformitat amb 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 millorar el nivell genètic de la
cabana frisona balear i promoure l’increment de la productivitat lletera i econòmica basant-se fonamentalment en l’adquisició de dosis seminals per conservarles i aplicar-les.
3. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. Aquestes ajudes es concedeixen d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007, sobre l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.
Article 2
Finançament
L’import màxim d’aquest convocatòria és de 90.000,00 euros. Les subvencions s’han de concedir amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any2010, prorrogats per a l’exercici 2011,
concretament al centre de cost 11G01, partides pressupostàries G/714
B01/77000/00 o G/714 B01/78000/00, en funció de la naturalesa dels beneficiaris.
Article 3
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes convocades mitjançant aquesta
Resolució els titulars d’explotacions de bestiar boví lleter degudament inscrites
en el Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA).
2. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix
cada membre de l’agrupació i també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar
per a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris.
En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no s’entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l’article 22 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en els articles
57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre.
3.

A més, els beneficiaris han de complir els requisits que preveu l’ar-
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ticle 2 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.
4. A més dels requisits que s’estableixen en els apartats anteriors, s’han de
complir els requisits que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
5. No poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones, les entitats i les associacions sobre les quals incorri
alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions. La justificació de no estar sotmesos a aquestes prohibicions s’ha d’ajustar a l’apartat 6 de l’article 10 esmentat.
6. D’acord amb el que disposa l’article 10.1 e del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, es considera que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social quan es comprova el que disposen l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, que desplega 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 davant la
Seguretat Social, ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió. La presentació de la sol·licitud implica que s’autoritza l’òrgan gestor per demanar els certificats que ha d’emetre l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, sense
perjudici que la persona sol·licitant pugui denegar expressament aquest consentiment i presentar els certificats esmentats.
7. De conformitat amb l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre,
per a la dona, tampoc no poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en
aquesta Resolució les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial ferma per discriminació
salarial, persecució moral o qualsevol altre tipus per raó de sexe, en l’àmbit de
les relacions laborals.
Article 4
Actuacions subvencionables
1. Poden ser objecte d’ajuda les adquisicions de dosis seminals de braus
provats milloradors en les condicions que estableix aquesta convocatòria.
2. Les actuacions previstes en el punt anterior han d’haver estat fetes i
pagades entre el 10 de desembre de 2010 i la data límit de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria.
3. Les dosis seminals adquirides han de complir els requisits següents:
a) Provenir de sementals inclosos entre els trenta primers de l’índex
genètic combinat del seu país d’origen, segons les darreres proves publicades
l’any 2010.
b) Tenir una repetibilitat o fiabilitat igual o superior al 80% de la producció.
c) No esser portadors de gens recessius (BLAD, MF, DUMP, etc) reconeguts en l’àmbit internacional pels llibres genealògics de bestiar boví lleter.
d) Esser millorats en producció de llet, de greix i de proteïna
e) Esser millorats del sistema mamari i de tipus (conformació general)
f) Justificar un 100% de sang Holsteim a la seva carta genealògica.
4. Quant a les despeses subvencionables, s’ha d’atendre el que disposen
l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l’article 83 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.
Article 5
Import de les ajudes
1. L’import màxim de la subvenció és del 50% del cost total de l’adquisició, exclòs l’IVA, amb les condicions següents:
?
Cada explotació pot demanar com a nombre màxim de dosis subvencionables, el nombre de reproductores de 24 mesos o més que tingui inscrites en el Llibre Genealògic oficial segons el cens d’1 d’octubre de 2010.
?
El preu màxim de cada dosi seminal és de 60 euros, IVA exclòs.
2. Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l’article
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3 del Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de
2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, la quantia total d’ajudes de minimis no pot excedir els 7.500,00 euros per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals.
Article 6
Sol·licituds i documentació
1. El termini per presentar les sol·licituds d’ajuda és 15 dies naturals
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
2. Les sol·licituds han d’anar adreçades al director general de Coordinació
i Traspassos d’Agricultura i Pesca i s’han de presentar en el registre de la
Conselleria de Presidència o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o CIF del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant, si n’és el cas.
c) En cas d’agrupacions amb personalitat jurídica, fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació,
correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació de la representació amb què se signa la sol·licitud.
d) A més, en el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar:
Document en el qual constin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.
Fotocòpia del DNI o CIF de les persones associades i del CIF de l’agrupació, si en té. En el supòsit que algun dels associats sigui una persona jurídica, s’ha d’aportar la fotocòpia del DNI del representant i el document acreditatiu d’aquesta representació.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es
facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.
Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació amb
poders suficients per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com
a beneficiària.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci
constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el
termini de prescripció que es preveu en l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005,
de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 57 i 60 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions.
e) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar
aquest document de cadascun dels membres.
f) Document acreditatiu dels cens de femelles reproductores segons
l’article 5.
g) Factures de compra adients o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil amb eficàcia administrativa, que reuneixin els requisits i formalitats que preveu el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre
(BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2003). Així mateix, la factura ha d’especificar el nombre del semental, el país d’origen i el nombre o codi de registre
o identificació, com també el nombre de dosis adquirides i el preu unitari de la
dosis seminal.
h) Documents que provin que el pagament s’ha realitzat.
4. En el supòsit que en la tramitació d’altres expedients a la Conselleria de
Presidència ja s’hagi presentat algun dels documents esmentats, no és necessari
aportar-lo de nou i n’hi ha prou que s’esmenti l’expedient en què consta o, si
n’és el cas, que la informació figura a la base de dades documental que preveu
el Decret 53/2006, de 16 de juny. No obstant això, l’acreditació de facultats ha
de ser vigent en la data de presentació de la sol·licitud.
5. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les prescripcions
que conté aquesta convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor
del procediment perquè, si escau, obtingui de forma directa les dades relatives a
l’acreditació de les obligacions tributàries i davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
En el supòsit que el sol·licitant denegui expressament l’autorització a què
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es refereix el paràgraf anterior, ha d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social.
6. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la documentació esmentada, s’ha de requerir 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, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i, havent-ne dictat
una resolució prèvia en els termes que estableix l’article 42 de la mateixa Llei,
s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7. Quan en algun dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient hi hagi rectificacions o ratllades, es considerarà com a
no presentat i s’actuarà d’acord amb el que indica l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, abans esmentada.
8. La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització expressa del peticionari a la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural per
sol·licitar la informació que sigui necessària per a la gestió i comprovació de les
dades necessàries per a la tramitació d’aquestes ajudes en qualsevol de les seves
fases, com també l’acceptació de les prescripcions que contenen aquesta convocatòria, les bases reguladores que estableix l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 esmentada i la resta de normativa
aplicable.
Article 7
Selecció de beneficiaris
1. Els beneficiaris dels ajuts s’ha de seleccionar mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. En conseqüència, s’han de seleccionar
tots els sol·licitants que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria i presentin la sol·licitud acompanyada de la documentació indicada a l’article 6.
2. No obstant el que estableix el punt anterior, en el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret a ajuda superi l’import que es destina a aquesta convocatòria, s’han de reduir totes les ajudes en el mateix percentatge unitari que
resulti de l’ajust pressupostari.
Article 8
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de
les ajudes és el Departament Juridicoeconòmic de la Direcció General de
Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca, d’acord amb l’article 10 de
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005. Aquest
departament portarà a terme, d’ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha
de dictar la resolució.
2. El Departament Juridicoeconòmic ha d’emetre un informe que acrediti, en el cas que sigui favorable, la legalitat i l’import de l’ajuda. Aquest informe ha de servir de base perquè la cap del Departament Juridicoeconòmic dicti
una proposta de resolució, la qual s’ha de notificar a les persones interessades
perquè en el termini màxim de deu dies puguin al·legar allò que considerin oportú o comunicar-ne l’acceptació. Aquesta acceptació s’entendrà produïda automàticament si en el termini establert no es fa constar el contrari.
3. El director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca,
a proposta de la cap del Departament Juridicoeconòmic, ha de dictar la resolució dels expedients. Aquesta Resolució ha d’especificar els aspectes següents:
quantia, partida pressupostària a què s’aplica i justificació de les activitats
objecte de l’ajuda.
4. La resolució s’ha de dictar i notificar individualment les persones interessades en el termini d’un mes comptador des de l’acabament del termini per
presentar sol·licituds. Si transcorre aquest termini sense que se n’hagi notificat
una resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada
5. La resolució del director general de Coordinació i Traspassos
d’Agricultura i Pesca que concedeix o denega l’ajuda sol·licitada exhaureix la
via administrativa. Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició davant el director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i
Pesca en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la notificació
de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 25.5 i 57 de la Llei
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3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació.
Article 9
Obligacions dels beneficiaris
1. D’acord l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
10 de març de 2005 i l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, els beneficiaris d’aquest tipus d’ajuda queden
obligats a:
Comunicar a la Direcció General de Coordinació i Traspassos
d’Agricultura i Pesca de la Conselleria de Presidència l’acceptació de la proposta de resolució en els termes que estableix aquesta convocatòria.
Complir la resta d’obligacions que estableix l’article 11 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que efectuïn
els òrgans competents i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
2. En el supòsit que els beneficiaris siguin entitats associatives, els integrants n’han d’assumir les obligacions.
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.
Article 10
Justificació i pagament de les ajudes
1. La mateixa resolució de concessió de l’ajuda és justificació suficient de
l’acreditació del compliment dels requisits i de les circumstàncies que comporten l’atorgament de l’ajuda, que s’han d’haver avaluat amb caràcter previ a la
concessió. La resolució de concessió de l’ajuda ho és també d’autorització i disposició de la despesa i de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament.
2.

El pagament de l’ajuda s’ha de fer mitjançant transferència bancària.

Article 11
Entitat col·laboradora
D’acord amb l’article 12 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 10 de març de 2005 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als sectors agrari i pesquer i els articles 26 i següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions, es designa l’Associació Frisona Balear entitat col·laboradora a l’efecte de la gestió dels expedients de concessió de les ajudes. Per a això s’ha de
formalitzar el conveni de col·laboració corresponent en els termes que estableix
l’article 27 del Decret legislatiu 2/2005.
Article 12
Incompatibilitat de les ajudes
Aquestes ajudes són incompatibles amb les atorgades al beneficiari per a
la mateixa finalitat per qualsevol entitat pública o privada.
Article 13
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el següent:
?
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
?
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
?
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions.
?
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als sectors
agrari i pesquer.
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Article 14
Publicació

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 24 de març de 2011
El director general de Coordinació i
Traspassos d’Agricultura i Pesca
Fernando Pozuelo Mayordomo

—o—
Num. 6823
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 25 de març de 2011 per la
qual es convoquen, per a l’any 2011, les ajudes per a la promoció del vi en mercats de tercers països
El Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel
qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen
els Reglaments (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm.
1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) núm.
2392/86 i (CE) núm. 1493/1999, juntament amb el Reglament (CE) núm.
555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s’estableixen normes
de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel qual
s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola pel que fa als programes de suport, el comerç amb tercers països, el potencial productiu i els controls
en el sector vitivinícola, han suposat importants modificacions en matèria de
normes de regulació del mercat vitivinícola en relació a les establertes a la normativa anterior mitjançant el Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, de
17 de maig de 1999, pel qual s’establia l’organització comuna del mercat vitivinícola.
Les disposicions reglamentàries comunitàries en aquestes matèries es
transposen a la normativa nacional, mitjançant el Reial decret 244/2009, de 27
de febrer, per l’aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol.
Aquestes ajudes s’estableixen en aplicació del que disposa la normativa
comunitària esmentada de l’OCM vitivinícola i amb l’única finalitat d’establir
unes normes uniformes per a l’aplicació d’aquestes ajudes i estableix en la
Secció 1a, com a mesura de suport, la promoció en mercats de tercers països.
El Reial decret esmentat fixa totes les condicions, procediment, requisits
i terminis, inclòs el de presentació de sol·licituds, i atribueix als òrgans competents de la comunitat autònoma la instrucció, la resolució i el pagament de les
ajudes.
En aquest sentit, l’article 3.2 del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que aquestes
ajudes s’han de regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense
perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l’administració
gestora.
En tot cas, s’estableix que aquesta Llei s’ha d’aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions finançades per la
Unió Europea.
Per tot això cal aprovar a nivell autonòmic, mitjançant resolució, la convocatòria d’aquestes ajudes i fixar el procediment, així com determinats extrems
per a la concessió de les ajudes.
Segons 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 d’altres
règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
A més, mitjançant el Decret 65/2007, de 25 de juny, es regula la constitució, l’organització i el funcionament de l’Organisme Pagador de les despeses del
Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de

