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CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 20570
Acord del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears
de data 21 de setembre de 2011, pel qual s’aprova definitivament
el ‘Projecte de reparació del dic de la instal·lació portuària de
Banyalbufar’. t.m., de Banyalbufar - Mallorca.
Conclòs el procediment, es fa públic que pel Consell d’Administració de
Ports de les Illes Balears en sessió de dia 21 de setembre de 2009 es va adoptar el següent
Acord
Primer.- Aprovar definitivament el ‘projecte de reparació del dic de la instal·lació portuària de Banyalbufar’ subscrit en juliol de 2011 per l’E.C.C i P., Sr.
Antonio Luengo Linares, amb un pressupost base de licitació de 139.086,59 €,
consistent en omplir amb formigó la cavitat existent en el mur del dic, amb unes
dimensions de 7,0x3,0x3,5 m.
Segon.- Ordenar la publicació de l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Tercer.- Notificar la present a tots els que apareguin com interessats en
l’expedient, fent-los avinent que contra la mateixa, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell d’administració de Ports de les Illes Balears, en el termini d’un mes a comptar des
del següent al de la seva notificació, d’acord amb 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 recurs contenciós administratiu davant el Jutjats del contenciós administratiu de Palma, en el termini de
dos mesos, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 27 de setembre de 2011
El director general de Ports i Aeroports, (BOIB 119, de 6/8/11)
Antonio Deudero Mayans

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 20721
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 d’octubre de 2011 per la
qual es convoquen, per a l’exercici 2011, ajudes de minimis per
a replantar arbres
El sector fruiter de secà, per la superfície que ocupa, té una gran importància en l’agricultura de les Illes Balears. Les espècies més importants del sector són: l’albercoquer, l’ametler, la figuera i el garrover; arbres que formen una
part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, per tant, la seva desaparició influiria de manera notable en aquest paisatge.
La major part de les explotacions d’albercoquers, ametlers, figueres i
garrovers tenen dificultats per a replantar els arbres morts, cosa que pot conduir
a l’abandonament d’aquestes explotacions, a causa de la disminució del potencial productiu.
Per altra banda, s’ha detectat a la zona de Manacor, Sant Llorenç, Son
Servera i Cala Millor una malaltia fúngica que afecta diverses parcel·les d’ametlers i, en el cas més extrem, obliga a arrabassar-ne la plantació. La Direcció
General de Medi Rural i Marí està executant un Pla d’acció contra aquest virulent fong de fusta. Amb aquest motiu, aquesta Resolució recull mesures específiques per a aquesta zona que responen a aquest Pla d’acció.
És per això que es va subscriure, en data 9 de desembre de 2009, un
Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), i la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al desenvolupament d’un programa pilot de desenvolupament sostenible en zones de les Illes Balears. En aquest Conveni es
preveia que les actuacions objecte del Conveni haurien d’estar finalitzades i justificades abans del 30 de novembre de 2010. No obstant això, en data 1 de desembre de 2010, el MARM i la comunitat autònoma de les Illes Balears varen
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subscriure un Acord pel qual se prorrogava el Conveni esmentat i s’ampliava
aquest termini fins el dia 31 de maig de 2012.
En data 14 de juny de 2011 es va celebrar la reunió de la Comissió de
Seguiment del conveni de col·laboració esmentat. En aquesta reunió es va aprovar l’actuació prevista en aquesta convocatòria.
D’altra banda, el Reial decret 752/2010, de 4 de juny, aprova el primer
Programa de desenvolupament rural sostenible per al període 2010-2014, en
aplicació de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. El Reial decret esmentat disposa, a la Disposició transitòria única, que els convenis pilot subscrits entre l’Administració General de
l’Estat i les comunitats autònomes durant els anys 2008 i 2009 s’han d’adaptar
a les condicions que determini el Programa, a partir de la seva entrada en vigor.
El Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre
de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, introdueix una
norma de minimis que fixa el total de l’ajuda per empresa, a efectes de considerar inaplicable l’apartat primer de l’article 87.
L’article 1.2 l) de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de
març de 2005, mitjançant la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005),
inclou entre els seus objectius: mesures agroambientals.
L’article 2 a) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears 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.
L’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de la política
de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), (BOIB núm. 195 EXT, de
30 de desembre de 2005), estableix 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 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es fixa la estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu en el seu annex l’adscripció
a aquesta de determinades empreses públiques, i entre aquestes hi figura el Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
L’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvenciones en els sectors agrari i pesquer, estableixen que correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una
resolució.
Per això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005, de
10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1.S’aprova, per a l’exercici 2011, la convocatòria d’ajudes per a l’aplicació d’un pla pilot de desenvolupament sostenible a les Illes Balears per a replantar albercoquers, ametlers, figueres i garrovers afectats per diferents malalties,
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 (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).
2.L’objecte d’aquesta línia és conservar els valors naturals, així com aconseguir el manteniment d’aquests arbres com a elements paisatgístics propis,
objectiu previst en el programa pilot de desenvolupament sostenible a les Illes
Balears.
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3.Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007, sobre l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea
núm. L 337, de 21 de desembre de 2007.
4.L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1.Es destina a la present convocatòria un import màxim de dos-cents quaranta mil setanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims (240.076,24€), amb càrrec
als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, amb
possibilitat d’ampliar-ne la dotació pressupostària.
2.Aquest import serà finançat en un 50% per la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), i l’altre 50% per l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM).
3. La distribució del pressupost es realitzarà d’acord amb els següents
grups:
a) Actuacions assenyalades en els punts 2 i 3 de l’apartat quart: 50% dels
crèdits finals assignats.
b) Actuacions assenyalades en el punt 4 de l’apartat quart: 30% dels crèdits finals assignats.
c) Actuacions assenyalades en el punt 5 de l’apartat quart: 20% dels crèdits finals assignats.
Si no es presenten sol·licituds o les sol·licituds presentades no poden
cobrir la dotació de subvencions d’un grup, s’hauran de distribuir les subvencions sobrants entre els grups, d’acord amb el grup amb la demanda pressupostària més alta.
Tercer
Beneficiaris
1.Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta Resolució, les
persones que en el moment d’acabament del termini de presentació de sol·licituds es trobin en algun dels supòsits següents:
a)Titulars d’explotacions agràries amb recintes d’ametlers afectats per
fongs de fusta que replantin a la parcel·la albercoquers, figueres i/o garrovers.
Els recintes afectats hauran d’estar situats en el perímetre d’afectació del fong,
delimitat per la Direcció General de Medi Rural i Marí.
b)Titulars d’explotacions agràries amb recintes d’ametlers afectats pels
incendis forestals que replantin amb ametlers o garrovers el recinte afectat. Per
demostrar aquest extrem s’haurà de presentar còpia de l’acta de l’incendi expedida per l’autoritat competent o sol·licitar una inspecció dels recintes afectats.
c)Titulars d’explotacions agràries amb recintes afectats per cuc cap gros
(Capnodis tenebrionis) i que replantin la plantació d’albercoquers afectats, en un
altre recinte.
d)Titulars d’explotacions agràries que replantin per malaltia o mort de
l’arbre: albercoquers, ametlers, figueres i/o garrovers.
El recinte on es torni a sembrar ha d’estar inscrit a nom del beneficiari en
el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears abans d’acabar el
termini de presentació de sol·licituds.
El FOGAIBA reclamarà d’ofici l’informe de la Direcció General de Medi
Rural i Marí, com que el recinte està afectat pel fong de fusta.
El FOGAIBA comprovarà d’ofici les inscripcions i dades del Registre
general d’explotacions agràries de les Illes Balears (RGEA), així com que el
recinte ha estat afectat per un incendi.
La presentació de la sol·licitud d’ajuda suposa l’autorització al FOGAIBA
per a aquestes comprovacions, excepte manifestació expressa en contra.
2.Quan es tracti 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 i
també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun, els quals tenen
igualment la consideració de beneficiaris.
En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.A més dels requisits establerts en els punts anteriors, s’han 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
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en els sectors agrari i pesquer, així com els que estableix el Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
4.Els requisits generals establerts en el punt 1 s’han de mantenir durant un
termini d’un any comptat des de la data de la resolució de concessió de l’ajuda.
5.Les persones, entitats i associacions que concorrin en alguna de les prohibicions establertes a l’article 10.1 i 10.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, no poden
ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució. Cal justificar que no s’està sotmès a aquestes prohibicions de la manera establerta a l’article 10.6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, abans esmentat.
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 estan al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es comprovi el que
disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament 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 s’ha d’acreditar abans que es dicti la proposta de resolució per
la qual es concedeix l’ajuda.
L’acreditació del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació de les certificacions previstes a l’article 22 del Reial decret
887/2006. No obstant això, la persona interessada podrà autoritzar el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la comprovació d’ofici del compliment del requisit esmentat, 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 previstes al paràgraf anterior, s’acreditarà el seu compliment
mitjançant declaració responsable.
7.Les persones, entitats i associacions en què a les convocatòries 2007,
2009 i 2010, primera i/o segona convocatòria, s’hi van detectar, durant els controls, diferències superiors al 20% entre el nombre d’arbres replantats efectivament i els comunicats, no podran ser beneficiàries de les subvencions previstes
a la present Resolució.
8.D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20
de desembre de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a
les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agraris no
podran ser beneficiaris les empreses en crisis en el sentit de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en
crisis.
9.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 en aquesta Resolució les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Actuacions subvencionables
1.Constitueix activitat subvencionable la replantació, en el termini comprès entre la publicació d’aquesta convocatòria i el 31 de març de 2012, d’albercoquers, ametlers, figueres i/o garrovers, en els termes establerts en el punt
1 de l’apartat tercer.
2.Els beneficiaris assenyalats en el punt 1 a) de l’apartat tercer han de
replantar albercoquers, figueres i/o garrovers, amb una densitat mínima de 50
arbres per hectàrea.
3.Els beneficiaris assenyalats en el punt 1 b) de l’apartat tercer han de
replantar ametlers i/o garrovers, amb una densitat mínima de 50 arbres per hectàrea.
4.Els beneficiaris assenyalats en el punt 1 c) de l’apartat tercer han de
replantar albercoquers afectats en una altra parcel·la.
5.Els beneficiaris assenyalats en el punt 1 d) de l’apartat tercer que tornin
a sembrar albercoquers, ametlers, figueres i garrovers, tenint en compte la
replantació realitzada, el nombre d’arbres replantats no podrà superar el 50% del
total d’arbres existents a la plantació.
En el cas d’haver obtingut una subvenció per replantar arbres a les con-
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vocatòries dels anys 2007, 2009 i 2010, primera i/o segona convocatòria, per
tenir dret a l’ajuda és indispensable que es mantinguin els arbres replantats
objecte de subvenció a les convocatòries esmentades. En cap cas no es podran
tornar a subvencionar els arbres objecte de subvenció a les convocatòries anteriors.
6.S’han de replantar 10 arbres com a mínim.
Cinquè
Tipus i límit de les ajudes
1.La quantia de les ajudes queda fixada en 20,00 euros per arbre replantat, inclosos l’adquisició de l’arbre i la mà d’obra de replantació.
2.En el cas dels beneficiaris assenyalats en els punts 1 a) i 1 b) de l’apartat tercer, aquesta quantitat s’incrementarà en 5,00 euros per arbre replantat, per
tal de cobrir les despeses d’arrabassament i destrucció d’ametlers a destruir.
3.L’import màxim de l’ajuda per hectàrea és el següent:
3.1Beneficiaris assenyalats en els punts 1 a) i 1 b) de l’apartat tercer: l’import màxim de subvenció no pot superar els 2.500,00 euros per hectàrea.
3.2Beneficiaris assenyalats en el punt 1 c) de l’apartat tercer: l’import
màxim de la subvenció no pot superar els 2.000,00 euros per hectàrea, respecte
a la parcel·la nova.
3.3Beneficiaris assenyalats en el punt 1 d) de l’apartat tercer:
a)Per a recintes amb una densitat de plantació inferior a 150 arbres per
hectàrea, tenint en compte els arbres que eren vius i la replantació que s’ha de
fer, l’import és de 800,00 euros per hectàrea.
b)Per a recintes amb una densitat de plantació superior a 150 arbres per
hectàrea, tenint en compte els arbres que eren vius i la replantació que s’ha de
fer, és de 300,00 euros per hectàrea.
4.L’import màxim de subvenció no pot superar en cap cas els dos mil
cinc-cents euros (2.500,00€) per beneficiari, tret dels beneficiaris afectats per
incendis forestals pels quals l’import màxim de l’ajuda és de quatre mil euros
(4.000,00€).
5.Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l’article
tercer del Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre
de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
mínims en el sector de la producció de productes agrícoles, la quantia total d’ajudes de minimis no podrà excedir de 7.500,00€ per beneficiari en un període
de tres exercicis fiscals.
Sisè
Sol·licituds
1.El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des del
dia següent a la publicació en el BOIB de la present convocatòria i acabarà el
15 de novembre de 2011
2.Només s’admet una sol·licitud per beneficiari. En el cas que es presenti
més d’una sol·licitud en el termini establert, només es tendrà en compte la que
s’hagi presentat en darrer lloc.
3.Les sol·licituds d’ajuda s’han d’ajustar al contingut mínim que figura en
l’annex I d’aquesta convocatòria, el model del qual està a disposició de les persones interessades consultant la pàgina web http://www.caib.es o a la seu del
FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i a les
Delegacions comarcals.
4.Les sol·licituds es presentaran en el registre del FOGAIBA, en el registre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o de qualsevol de
les maneres 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.
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—Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document emès
per l’entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
—Fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de
constitució de l’entitat, correctament inscrits en el registre corresponent.
c) En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, també s’ha d’aportar:
-Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.
-Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del NIF de
l’agrupació, si se’n disposa.
-Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què hi hagi
constància expressa dels compromisos d’execució que assumeix cadascun
d’ells.
-Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació amb
poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com
a beneficiària.
-Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què s’hi faci
constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut
el termini de prescripció que preveu l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de
24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
-Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document emès
per l’entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En cas de
no disposar de compte a nom de l’agrupació, s’ha d’aportar aquest document de
cadascun dels membres.
d) Si n’és el cas, declaració responsable de no estar obligat a presentar les
declaracions o documents previst en el punt 6 de l’apartat tercer.
6.Si s’han tramitat o s’estan tramitant altres expedients en el FOGAIBA o
a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i ja s’ha presentat algun
dels documents assenyalats, no serà necessari aportar-lo de nou i n’hi haurà prou
que s’esmenti l’expedient en què consta o que aquesta informació es trobi a la
base de dades documental prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny. Això no
obstant, l’acreditació de facultats ha de ser vigent en la data que es presenta la
sol·licitud.
7.En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a l’obtenció
dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social o per a la comprovació de la inscripció i
obtenció de dades del Registre general d’explotacions agràries de les Illes
Balears, haurà d’aportar els certificats corresponents.
8.A més, abans de la concessió de l’ajuda, el FOGAIBA haurà d’obtenir
del beneficiari una declaració relativa a la resta d’ajudes de minimis rebudes
durant l’exercici fiscal en curs i els exercicis precedents i haurà de comprovar
que la nova ajuda no excedeixi dels umbrals aplicables.
9.Si la sol·licitud té algun defecte o no es presenta tota la documentació
preceptiva, 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 es
considerarà que desisteix de la sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà
l’expedient sense cap altre tràmit.
10. En cas que algun dels documents que s’hagi de presentar en qualsevol
moment de la tramitació de l’expedient contingui informació ratllada o esmenada, es considerarà com a no presentat, i s’actuarà com 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.
11.La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona interessada, del que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
esmentada, i la resta de normativa d’aplicació.

5.Totes les sol·licituds han d’adjuntar la següent documentació:
a)Persones físiques:
—Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
—En el seu cas, fotocòpia compulsada del DNI del representant i document acreditatiu de la representació.
—Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document emès
per l’entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

Setè
Selecció de beneficiaris
1.Els beneficiaris seran seleccionats mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. Per tant, seran seleccionades totes les persones la
sol·licitud de les quals compleixi els requisits que s’estableixen a la present convocatòria i adjuntin a la seva sol·licitud la documentació necessària.

b)Persones jurídiques:
—Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
—Fotocòpia compulsada del DNI del representant i document acreditatiu
de la representació.

2.No obstant això, quan les sol·licituds d’ajuda superin l’import màxim
que s’estableix per a aquesta convocatòria, es prorratejarà l’import de les ajudes
de manera proporcional al nombre d’arbres que s’han de replantar; és a dir, que
es disminuirà proporcionalment entre el nombre de sol·licitants que compleixin
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els requisits i la quantitat assignada per arbre (20,00€/25,00€), i no el nombre
d’arbres subvencionats.
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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. Aquest òrgan durà 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.

3.La comunicació i la justificació de la realització de l’activitat subvencionada s’ha de realitzar fins al 31 de març de 2012, 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, per
a la qual cosa s’haurà de presentar el contingut mínim de l’annex II d’aquesta
convocatòria. El model d’aquest annex estarà a disposició dels beneficiaris a la
seu del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a
les Delegacions comarcals i a la pàgina web http://www.caib.es.

2.La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, sobre la base de l’informe previ del cap del Servei d’Ajudes OCM i Ajudes d’Estat, en què s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.

4.El fet de no comunicar i no justificar la realització de l’activitat subvencionada en el termini i els termes establerts, així com el fet de no dur a terme
totes les actuacions per a les quals rep l’ajuda, suposen un incompliment al qual
és aplicable el que estableix el punt 3 de l’apartat novè d’aquesta Resolució.

3.El termini màxim per a dictar resolució expressa i notificar-la individualment a les persones interessades és de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre com a desestimada. A la
resolució de concessió de l’ajuda es farà constar expressament el caràcter de
minimis de l’ajuda.

5.No obstant el que estableix el punt anterior, l’ajuda pot abonar-se quan
el beneficiari hagi duit a terme almenys el 80% de les actuacions objecte d’ajuda. Aquest pagament es realitzarà en proporció a allò que s’hagi justificat, amb
una penalització del 20%, en relació als arbres no replantats.

4.Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació, d’acord amb el que
estableix l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
5.De conformitat amb el previst a l’article 17 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, els beneficiaris
podran sol·licitar, amb caràcter excepcional i dins els quinze dies següents a la
notificació de la resolució de concessió de l’ajuda, la modificació del contingut
de les activitats subvencionades, quan apareguin circumstàncies que alterin o
dificultin el desenvolupament de les activitats que no siguin imputables als
sol·licitants.
Novè
Obligacions dels beneficiaris
1.Són obligacions dels beneficiaris les que estableix l’article 11 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions, i l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en els sectors agrari i pesquer.
2.També són obligacions dels beneficiaris:
a)Replantar els arbres objecte d’ajuda, comunicar-ho i justificar-ho al
FOGAIBA fins al 31 de març de 2012, amb indicació del contingut mínim que
figura en l’annex II d’aquesta convocatòria, el model del qual estarà a disposició dels beneficiaris consultant la pàgina web http://www.caib.es. Aquest annex
II també serà a disposició dels beneficiaris a la seu del FOGAIBA, de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i a les Delegacions comarcals.
b)Aplicar unes bones pràctiques agrícoles en els recintes on es duguin a
terme replantacions, segons el que estableix el Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears, aprovat per l’Ordre del conseller d’Agricultura,
Comerç i Indústria, de 3 de gener de 2000 (BOIB núm. 7, de 15 de gener de
2000).
3.El règim jurídic aplicable per l’incompliment d’aquestes obligacions és
el que pertoca de conformitat amb el previst en el Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des de la revocació o el reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès
de demora, segons el cas, fins a la imposició de les sancions corresponents.
Desè
Justificació i pagament de l’ajuda
1.El termini per a justificar la realització de les actuacions objecte d’ajuda començarà a comptar des de la presentació de la sol·licitud i acabarà el 31 de
març de 2012.
2.L’import de l’ajuda concedida s’ha d’abonar als beneficiaris mitjançant
una transferència bancària al compte corrent del qual n’hagin acreditat la titularitat, un cop s’hagi comunicat i justificat la realització de l’activitat subvencionada.

6.En qualsevol cas, per al pagament de l’ajuda per als arbres finalment
replantats, s’han de complir els requisits establerts per a la concessió de l’ajuda
pel que fa al nombre mínim d’arbres objecte de replantació.
Onzè
Controls, infraccions i sancions
1.Seran inspeccionats, com a mínim, el 10% dels beneficiaris i el 10%
dels arbres.
2.Si la diferència entre el nombre d’arbres replantats que s’ha comunicat
i el comprovat efectivament a la inspecció supera el 5%, s’haurà d’augmentar el
percentatge d’arbres a inspeccionar en el mateix percentatge.
3.De la mateixa manera i amb la finalitat de comprovar el compliment del
que estableix el punt 2 de l’apartat quart de la present Resolució, s’inspeccionarà com a mínim el 10% dels peticionaris que varen obtenir una subvenció per
a replantar arbres en els exercicis 2007, 2009 i 2010 primera i/o segona convocatòria per als mateixos recintes.
4.Sense perjudici de la penalització prevista al punt 5 de l’apartat desè, en
el cas que hi hagi diferències entre el nombres d’arbres que s’han replantat efectivament i els que s’han comunicat, s’aplicaran les penalitzacions següents per
a cada expedient:
a)Si la diferència és inferior al 3%, es reduirà la diferència trobada de
l’import de l’ajuda corresponent als arbres realment replantats.
b)Si la diferència és d’entre el 3% i el 20%, es reduirà el doble de la diferència trobada de l’import de l’ajuda corresponent als arbres realment replantats.
c)Si la diferència és superior al 20%, la persona beneficiària no tendrà dret
al pagament de l’ajuda.
5.També s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions previst en el Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.
Dotzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes esmentades són incompatibles amb altres ajudes que qualsevol
altra administració pública o entitat privada atorgui o hagi atorgat al beneficiari
per a la mateixa finalitat.
Tretzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que estableix
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions, com també els preceptes que siguin d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 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.
Catorzè
Publicació
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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Palma, 4 d’octubre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda de minimis per a replantar arbres

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de l’ajuda de minimis per a
replantar arbres
Línia d’ajuda: RA
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom / Raó social

Línia d’ajuda: RA

NIF

Dades identificadores del sol·licitant:

Acreditació de la representació

Llinatges i nom

NIF del representant

NIF

Comunicació d’haver realitzat la replantació objecte d’ajuda dins el termini previst a la
convocatòria

Adreça
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Declaració responsable a la qual es faci constar:
1.Que es coneixen les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que es demanen.
2.Que s’autoritza, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, que les dades de caràcter personal que voluntàriament es faciliten, s’incorporin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes. Que s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu
procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les meves dades a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Que es té coneixement del dret a accedir, rectificar, oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del
fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. C/ Foners 10. 07006
Palma de Mallorca. Illes Balears.
3.Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de l’Ordre de
la consellera d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008, per la qual es regula la base de
dades documental creada pel Decret 53/2006, de 16 de juny, del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears per obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
4.Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
5.Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, 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 s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció i la obtenció de
dades del Registre general d’explotacions agràries, així com si el recinte ha estat afectat per
un incendi o si està inclòs a la zona d’afecció dels fongs de la fusta, davant la Direcció
General de Medi Rural i Marí o organisme competent.
7.Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves
parts, són vertaderes.
8.Que, en el seu cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a
la qual representa o que es té poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
9. Que no he sol·licitat ni rebut altres ajudes de qualsevol altra administració pública o entitat privada per a la mateixa finalitat.
10.Que, si n’és el cas, s’han rebut durant els tres anys darrers, les següents ajudes de
minimis, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007:.

Ajuda de minimis:___________________________ , quantia ___________________€
Ajuda de minimis:___________________________ , quantia ___________________€
Compromís de:
-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.
-Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries
per a la concessió de les ajudes.
Relació de la documentació que s’adjunta
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda convocada pel president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per a la replantació d’arbres, a la segona convocatòria de l’any 2011, amb indicació de les actuacions, les parcel·les i les quanties
sol·licitades, així com el total d’aquestes.
Lloc, data i signatura

Relació de la documentació que s’adjunta:
-Memòria d’actuació en la qual es faci constar l’actuació realitzada.
-Memòria econòmica justificativa on s’indiqui:
El nombre d’arbres subvencionats.
El nombre d’arbres replantats, desglossats per tipus.
-Càlcul del cost de l’ajuda desglossat per unitats.
Declaració responsable del beneficiari on es faci constar si es tenen sol·licitades i/o concedides altres ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud, amb indicació de
l’entitat a qui s’ha sol·licitat i de la quantia.
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Lloc, data i signatura

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 20720
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
es nomenen els registradors adjudicataris dels Registres de la
Propietat de Felanitx i Manacor en l’àmbit de les Illes Balears
1. Antecedents
1.1. Mitjançant Resolució de 27 de maig de 2011 (BOE de 15 de juny de
2011), la Direcció General dels Registres i el Notariat del Ministeri de Justícia
va convocar el concurs ordinari núm. 282 d’ordre d’expedient del cos de registradors i, entre altres, per a proveir les places vacants dels corresponents
Registres de la Propietat en l’àmbit de les Illes Balears, segons la relació annexa a la documentació tramesa.
1.2. El dia 29 d’agost de 2011, la Direcció General dels Registres i el
Notariat va resoldre el concurs i, a aquest efecte, va proveir les vacants corresponents:
-Senyora María del Rosario Fernández de Ateca com a Registradora al
Registre de la Propietat nº1 de Felanitx (Mallorca)
-Senyor Juan José Morán Calero com a Registrador al Registre de la
Propietat nº2 de Manacor (Mallorca)
2. Fonaments de dret
2.1. Atès el que estableix l’apartat 2 de l’article 99 de la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
correspon a la Comunitat Autònoma la facultat de nomenar els registradors de
la propietat que han de prestar els seus serveis a les Illes Balears i, amb la finalitat de complir el precepte legal abans esmentat, la Direcció General dels
Registres i el Notariat ha tramès a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
l’expedient del concurs esmentat.
2. L’article 12.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que si alguna disposició atribueix competència a una administració pública, sense especificar l’òrgan que l’ha d’exercir, s’entén que la facultat d’instruir
i resoldre els expedients correspon als òrgans inferiors competents per raó de la
matèria i —en virtut de l’article 2.7 b) del Decret 12/2011, de 18 de juny, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears—, la Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia és competent quant a les relacions amb els operadors jurídics.
3. En data del 3 d’octubre de 2011, la directora general d’Interior,

