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Resolució

Palma, 16 de desembre de 2011

1. Autoritzar el canvi de la denominació específica del centre privat concertat d’educació primària i secundària San Antonio Abad de Son Ferriol,
Palma, registrat amb el codi 07002701, per la de centre privat concertat d’educació primària i secundària Sant Antoni Abat.

La directora general de Medi Rural i Marí
Margaret Mercadal Camps

2. Notificar aquest canvi a la direcció del centre privat concertat d’educació primària i secundària Sant Antoni Abat de Son Ferriol, Palma.
3. El centre queda configurat de la manera següent:
Codi de centre: 07002701
Denominació genèrica: centre privat d’educació primària i secundària
Denominació específica: Sant Antoni Abad
Titular: Bisbat de Mallorca
Domicili: C/ de Sant Joan de la creu, núm. 58
Localitat: Son Ferriol
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
Educació primària, 12 unitats i 300 places escolars
Educació secundària obligatòria, 12 unitats i 360 places escolars
Batxillerat d’humanitats i ciències socials, i de ciències i tecnologia, 4
unitats i 140 places escolars
Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa (ADG21), 2 grups i
40 places escolars
Adscripció a nivell administratiu:
Els batxillerat d’humanitats i ciències socials, i de ciències i tecnologia, i
els cicles formatius de grau mitjà queden adscrits a l’IES Son Pacs de Palma
(codi 07003845).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació,
Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 9 de desembre de 2011
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 26239
Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 15 de
desembre de 2011 mitjançant la qual es publica la dissolució i
cancel·lació de la Societat Agrària de Transformació Granja Son
Sea SAT núm. 5098 del MAPA.
En ús de les atribucions conferides a aquesta Direcció General i d’acord
amb l’article 13.3 del Reial decret 1776/1981, de 3 d’agost, mitjançant el qual
s’aprova l’Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació, dict la
següent
Resolució
Publicar que el 15 de desembre de 2011 s’ha fet constar en el Registre
General de Societats Agràries de Transformació la dissolució i cancel·lació de la
societat agrària de transformació núm. 5098 del MAPA, denominada, Granja
Son Sea SAT, amb domicili social al Carrer Palmer núm. 19 de Campos.

—o—
Num. 26416
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2011 per
la qual es convoquen ajudes per a la reconversió de plantacions
de cítrics, per a l’any 2012
Les plantacions de cítrics de les Illes Balears són antigues, i s’han produït
uns canvis en el mercat, ja sigui a gust dels consumidors que fan que determinats fruits no es consumeixin o a desajustaments entre el calendari de recol·lecció i el de comercialització. Aquestes diferències al final provoquen un abaratiment del producte ofert pels nostres productors.
Per això és necessari reorganitzar i diversificar l’oferta mitjançant un pla
de reconversió com a eina per ajustar la producció del nostre sector a la demanda del mercat, incrementant al mateix temps el rendiment de les plantacions i la
qualitat del producte.
En data 4 de novembre de 2008, es va publicar en el Butlletí Oficial de
l’Estat núm. 266 el Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics. Aquest Reial decret va ser modificat pel Reial decret 75/2009, de 30 de gener, publicat en el BOE núm. 27, de 31
de gener de 2009, i pel Reial decret 1787/2011, de 16 de desembre, publicat en
el BOE núm. 303, de 17 de desembre.
D’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.
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 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 l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu en el seu annex la seva adscripció a determinades empreses públiques, i entre aquestes hi figura el Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, correspon
aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, esmentat i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la
següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria de les ajudes destinades a la reconversió de
plantacions de cítrics, per a l’any 2012, en el marc del que estableix el Reial
decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de
determinats cítrics, publicat en el BOE núm. 266, de 4 de novembre de 2008 i
modificat pel Reial decret 75/2009, de 30 de gener (BOE núm. 27, de 31 de
gener de 2009) i pel Reial decret 1787/2011, de 16 de desembre (BOE núm. 303
de 17 de desembre de 2011).
2. Constitueix l’objecte de la present convocatòria fomentar en les explotacions de taronges, satsumes, clementines, mandarines híbrides, mandarines
comunes, llimones i poncems, la reconversió de les plantacions mitjançant el
canvi de varietat, clon o espècie.
3. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes serà la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de sis mil cent
noranta-sis euros (6.196,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), amb possibilitat d’ampliarne els crèdits.
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 en l’altre 50% per l’Administració General de l’Estat, a
través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM).
3. En aplicació del que disposa l’article 9 del Reial decret 1799/2008, de
3 de novembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics, el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí transferirà al FOGAIBA els fons
corresponents per atendre les superfícies per a les quals existeix disponibilitat
pressupostària.
4. De conformitat amb el que preveu 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 es
podrà incrementar amb la quantia addicional d’un màxim de 20.000,00 euros,
condicionada l’efectivitat d’aquesta quantia addicional a la declaració de disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a l’apartat a) del punt 2 de l’article 58 esmentat, amb l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària corresponent, si pertoca, amb anterioritat a la resolució de
concessió de la subvenció.
Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes els titulars de les explotacions agràries que duguin a terme les actuacions previstes a l’apartat quart de la present
Resolució i que, a data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, estiguin inscrits en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes
Balears (RGEA), disposin d’un Pla de reconversió i compleixin algun dels
següents requisits:
a) Estar afiliats a una Organització de productors, d’ara endavant OPFH,
legalment reconeguda segons el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell,
de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats
agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes
agrícoles (Reglament únic per a les OCM).
b) Estar afiliats a una Organització de productors o a una Agrupació de
productors, d’ara endavant OPFH, de les esmentades en els apartats 2 i 4 de l’article 203 bis del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre
de 2007.
c) No estar afiliats a una OPFH i que:
1r. Comercialitzin la seva producció, justificant que disposen
d’instal·lacions de condicionament de la producció,
2n. o
i) Justifiquin que han comercialitzat els seus cítrics, durant els tres anys
precedents a la percepció de l’ajuda, a través d’una OPFH o d’una altra entitat
que està donada d’alta a l’IAE, per a l’activitat comercialitzadora, o bé
ii) Que presentin un acord per a la comercialització dels seus cítrics durant
els tres anys següents a la percepció de l’ajuda, amb aquestes entitats. En cas
que el beneficiari no disposi de més fruita que aquella que procedeix de la plantació que ha de reconvertir, aquest acord serà de la fruita de la nova plantació,
durant els tres anys següents a la seva entrada en producció.
2. La comprovació del requisit d’estar inscrit en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears (RGEA) la realitzarà d’ofici el FOGAIBA. La presentació de la sol·licitud d’ajuda en suposa l’autorització al FOGAIBA per a comprovar aquestes dades davant el Registre general d’explotacions
agràries de les Illes Balears.
3. No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes a la present
Resolució les explotacions agràries que entrin en la categoria d’empreses en
crisi, segons el que estableix l’article 2.16) del Reglament (CE) núm. 1857/2006
de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88
del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a
la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE)
núm. 70/2001.
4. A més dels requisits establerts en el punt 1 anterior, els beneficiaris hauran de complir els requisits establerts en el Reial decret 1799/2008, de 3 de
novembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics, i a l’article
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13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes a la present
Resolució les persones, les entitats o les associacions sobre les quals concorri
alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La justificació de no
presentar cap d’aquestes prohibicions s’efectuarà de la manera prevista a l’apartat setè de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
6. D’acord amb el que disposa l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, es considerarà que els beneficiaris es troben 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, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. La circumstància d’estar al corrent de les obligacions
tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social haurà de quedar
acreditada amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, i en
el 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. No obstant això, l’interessat 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 què es refereixen les obligacions previstes al paràgraf anterior, s’acreditarà el seu compliment mitjançant
declaració responsable.
7. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no podran ser 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
Actuacions subvencionables
1. Constitueixen actuacions subvencionables les següents activitats, sempre que es realitzin a plantacions que reuneixin els requisits prevists a l’apartat
cinquè de la present Resolució:
a) L’arrabassada i la nova plantació, sempre que aquesta darrera compleixi els requisits prevists a l’apartat sisè de la present Resolució.
b) El reempelt damunt peus ja existents a la plantació.
c) La millora de les instal·lacions de reg, en parcel·les ja cultivades en
regadiu. Aquestes parcel·les també han d’haver sofert arrabassada i nova plantació i/o reempeltar damunt peus ja existents a la plantació.
2. Per a nova plantació i reempelt, les varietats subvencionables són:
Clementines: Clemenrubi, Clemenvilla Fina, Hernandina, Marisol, Nules
i Oroval.
Taronja: Barberina, Barnfield Late, Canoneta, Delta Seedless, Lane Late,
Navel Foyos, Navel Late, Navelina, Newhal, Peret, Powell Summer, Rhode
Summer, Valencia Late.
Llimona: Eureka, Fina, Hivernenca i Verna.
3. Únicament seran subvencionables les actuacions realitzades una vegada presentada la sol·licitud d’ajuda i realitzada la visita d’inspecció prèvia per
part dels tècnics del FOGAIBA, fins al dia 30 de juny de 2013.
Cinquè
Requisits de les plantacions objecte de subvenció
Les plantacions objecte de reconversió, mitjançant les activitats previstes
a l’apartat quart d’aquesta convocatòria, hauran de reunir els següents requisits:
a) Les parcel·les incloses en una mateixa explotació cítrica hauran de totalitzar una superfície mínima de 0,3 hectàrees i la seva identificació haurà d’estar actualitzada en el SIGPAC.
b) Tenir una densitat igual o superior a 200 arbres per hectàrea per a llimoneres i poncems i a 300 arbres per hectàrea per a la resta d’espècies.
No obstant això, també es podran acollir a les ajudes contemplades en
aquesta Resolució les parcel·les amb una densitat igual o superior a 200 arbres
per hectàrea per a les espècies de: taronger, satsumes, clementiners, mandariners
híbrids i comuns, ubicades a zones de cultiu tradicional i on els arbres tenguin
un port alt.
c) Hauran de tenir més de cinc anys d’edat.
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d) No presentar estat d’abandonament.
e) No incloure altres cultius associats, amb excepció d’altres espècies
cítriques. Excepcionalment, es permetrà en cas de plantacions ecològiques,
sempre que es justifiqui tècnicament.
f) No haver estat objecte d’ajuda, durant els darrers sis anys, en concepte
de programes que incloguin alguna de les activitats que es subvencionen en
aquesta convocatòria.
Sisè
Requisits de la nova plantació
Les noves plantacions, que podran realitzar-se en qualsevol parcel·la de
l’explotació, hauran de complir:
1r. Tenir una superfície mínima per parcel·la de 0,3 hectàrees. Es comptabilitza com a superfície d’una sola parcel·la la suma de les superfícies d’aquelles parcel·les que tenguin una partió comuna que formin unitats homogènies del
mateix cultiu fruiter, malgrat que tenguin nombres d’identificació distints.
2n. Tenir una densitat igual o superior a 220 arbres per hectàrea per a llimoneres i poncems i a 300 arbres per hectàrea per a la resta d’espècies.
3r. Estar realitzada amb material vegetal certificat, amb la justificació del
seu origen amb el corresponent albarà, etiqueta certificada, passaport fitosanitari i factura de compra a un propietari de viver registrat oficialment.
Setè
Plans de reconversió
1. Les OPFH esmentades en els punts 1 a) i b) de l’apartat tercer d’aquesta
convocatòria, així com les seves associacions legalment reconegudes, segons el
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, que vulguin realitzar un pla de reconversió, el faran de forma col·lectiva per part del
conjunt dels seus socis que hi estiguin interessats.
Els socis d’una OPFH que no presenta un pla de reconversió i els agricultors no afiliats a una OPFH podran presentar el seu pla de reconversió de manera individual.
2. Els plans de reconversió, tant col·lectius com individuals, tendran una
vigència de quatre anys com a màxim i hauran de contenir, almenys, la següent
informació:
a) La identificació del beneficiari o beneficiaris del pla.
b) La superfície total a reconvertir en el pla.
c) Un calendari previst d’execució del pla.
d) L’àmbit geogràfic d’aplicació del pla, amb indicació de les referències
SIGPAC de les parcel·les afectades.
e) Per a cada parcel·la objecte de reconversió i per a les quals sol·licita l’ajuda:
1r. Espècie i varietat.
2n. Identificació amb indicació de les referències SIGPAC i superfície.
3r. Densitat, expressada en nombre d’arbres per hectàrea.
f) Per a cada parcel·la objecte de nova plantació o reempelt:
1r. Espècie i varietat.
2n. Identificació amb indicació de les referències SIGPAC i superfície.
3r. Cultiu existent en el moment de la sol·licitud.
4t. Densitat, expressada en nombre d’arbres per hectàrea que es pretén
assolir.
g) Una justificació tècnica i econòmica de la viabilitat del pla, amb indicació, almenys, de les produccions actuals i una motivació per la qual es procedeix a l’arrabassada i substitució o al reempelt de les plantacions existents, així
com de les millores que es pretenen assolir. Aquesta justificació haurà d’incloure un pla de comercialització en què es justifiqui que es disposa de sortides normals al mercat per a la nova producció.
3. Les OPFH, les seves associacions i els agricultors a títol individual,
només podran realitzar un únic pla de reconversió durant el període d’aplicació
del Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre.
No obstant això, es podran presentar modificacions dels plans de reconversió, d’acord als següents extrems:
a) Canvis de varietats, clons o espècies a plantar a la parcel·la objecte de
nova plantació o reempelt.
b) Canvis de parcel·les a les quals està previst realitzar la nova plantació.
c) Canvis en el calendari d’execució del pla aprovat.
d) Canvis dels socis que participen en el pla de reconversió, en cas que
aquest pla hagi estat presentat per l’OPFH o per les seves associacions legalment reconegudes.
e) Variacions de les superfícies a reconvertir, en el cas de plans de reconversió presentats per l’OPFH o per les seves associacions legalment reconegudes.
4. Els plans de reconversió de les OPFH i de les seves associacions es desenvoluparan en el marc d’un acord entre els productors participants. Aquestes
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entitats hauran de designar un representant encarregat de les relacions amb
l’Administració amb la finalitat de poder realitzar el seguiment pertinent del pla
que s’hagi realitzat.
Vuitè
Quantia i límits de les ajudes
1. Les ajudes es concediran en funció del nombre d’hectàrees assignades
per reconversió a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La quantia de l’ajuda serà del 30 per cent de la inversió subvencionable.
3. En els supòsits que la inversió es justifiqui pel sistema de mòduls d’inversió, s’estableixen els següents preus unitaris per a calcular l’import de la
inversió auxiliable:
a) Cost d’arrabassada i nova plantació: 12.000,00€/ha.
b) Cost del reempelt damunt peus ja existents a la plantació:
11.500,00€/ha.
4. En el supòsit que la inversió es justifiqui pel sistema de compte justificatiu de la despesa (millora de les instal·lacions de reg), la inversió subvencionable no pot sobrepassar l’ import de 3.500,00€ per hectàrea.
5. La quantia a la qual fa referència el punt 2 s’incrementarà per a cadascun dels conceptes següents, que es valoraran a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
a) En deu punts percentuals en el cas que el titular de l’explotació reuneixi els requisits per a ser qualificat como a agricultor professional, conforme a
allò que defineix l’article 2 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització
de les explotacions agràries.
b) En deu punts percentuals, en el cas que l’explotació del beneficiari de
l’ajuda radiqui en zona desafavorida, segons defineix l’article 2.9) del
Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, o
a les zones indicades a l’article 36 lletra a), incisos i) i ii), del Reglament (CE)
núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER), delimitades pels estats membres conforme als articles 50 i 94
d’aquest mateix Reglament. Les zones previstes en aquests preceptes es denominaran d’ara endavant zones desafavorides.
c) En deu punts percentuals, en el cas que el titular de l’explotació hagi
estat beneficiari de les ajudes concedides per a instal·lació de joves agricultors,
de conformitat amb l’article 22 del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del
Consell, de 20 de setembre de 2005 i estigui en els seus primers cinc anys d’activitat.
6. La superfície subvencionable per beneficiari estarà compresa entre els
límits mínim i màxim de 0,3 i 18 hectàrees, ambdues incloses.
7. La superfície subvencionable màxima per beneficiari serà la corresponent a la superfície arrabassada o reempeltada. Per tant, no es subvencionarà, en
el seu cas, l’excés de la superfície plantada sobre l’arrabassada.
Novè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del dia
següent al de la publicació de la present convocatòria i acaba el dia 29 de febrer
de 2012.
2. Les sol·licituds d’ajuda, les quals s’han d’ajustar al contingut mínim
que figura en l’annex I, s’han d’adreçar al president del FOGAIBA i s’han de
presentar en el registre del FOGAIBA, en el de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori o a qualsevol dels registres 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. Aquestes sol·licituds, el model
de les quals es podrà obtenir mitjançant la pàgina web http://www.caib.es, han
d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
b) Si escau, fotocòpia compulsada del DNI del representant i document
acreditatiu de la seva representació.
c) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
d) Pla de reconversió, segons el que exposa l’apartat setè d’aquesta convocatòria. En cas d’estar inclòs dins un Pla de reconversió col·lectiu, en bastarà
un per tot el conjunt de sol·licituds vinculades i n’hi haurà prou amb la indicació de l’expedient en el qual ha estat presentat.
e) En cas de disposar d’un Pla de reconversió col·lectiu:
- Acord entre els beneficiaris del pla per tal de desenvolupar-lo.

BOIB

Num. 193

- Nomenament del representant.
f) En cas de disposar d’un Pla de reconversió individual, declaració jurada de no pertànyer a cap OPFH o, en cas de ser soci d’una OPFH, aquesta no ha
presentat cap Pla de reconversió col·lectiu on es podria acollir.
g) Certificat d’estar afiliats a l’OPFH, en el seu cas.
h) En cas de no estar afiliats a una OPFH, document o documents acreditatius del compliment dels requisits exigits en el punt 1 c) de l’apartat tercer d’aquesta Resolució.
3. En cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA o a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ja s’hagi
presentat algun d’aquests documents, no serà necessari aportar-lo de nou i n’hi
haurà prou que s’esmenti l’expedient en què consta o, si n’és el cas, que la informació figuri 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.
4. En cas que es vulgui denegar expressament l’autorització al FOGAIBA
i/o a 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 d’inscripció en el Registre general d’explotacions agràries
s’haurà d’aportar el document de denegació i els certificats corresponents.
En cas que hi hagi obligació de presentar les declaracions o documents a
què es refereixen les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la
Seguretat Social, s’haurà de presentar una declaració responsable del seu compliment.
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3. En tot cas, una vegada efectuada la selecció atès el nombre d’hectàrees, s’haurà d’atendre a les disponibilitats pressupostàries existents i, si les
sol·licituds seleccionades superen el crèdit disponible, s’ajustarà la selecció realitzada al crèdit existent. En cas d’empat, es resoldrà amb el prorrateig de la
quantitat que resti entre els sol·licitants que resultin empatats.
Onzè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora estarà integrada per:
-President: secretari general adjunt de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori o persona en qui delegui.
-Vicepresidenta: directora general de Medi Rural i Marí o persona en qui
delegui.
-Vocals:
·Director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) o persona en qui delegui.
·Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui delegui.
·Cap de l’Àrea Jurídica Econòmica del FOGAIBA o persona en qui delegui.
·Cap de Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui delegui.
·Cap de Servei d’Ajudes OCM i de Estat del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
-Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària un dels vocals de la Comissió
avaluadora.

5. Si la sol·licitud té algun defecte o no adjunta 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 com a desistida de la sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.

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. Aquesta Comissió únicament es constituirà en el cas que
les sol·licituds amb dret d’ajuda superin les quanties destinades a la present convocatòria i s’hagi d’establir una prelació entre les sol·licituds presentades aplicant els criteris de selecció prevists en l’apartat setè.

6. 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, procedint 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.

3. Per a que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituïda, es
requerirà la presència del president i del secretari o, en el seu cas, de qui els
substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus membres.

7. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’interessat, d’allò que conté aquesta convocatòria i les bases reguladores establertes
en el Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics.
8. Si després de la verificació de les dades contingudes en una sol·licitud
d’arrabassada es comprovés l’existència de dades falses, que en cap cas puguin
considerar-se errors o defectes que es puguin solucionar, la sol·licitud no es considerarà admissible per a rebre qualsevol ajuda del règim de reconversió de
cítrics i serà considerada com a infracció greu, segons el que preveu l’article
39.1 d) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i serà objecte de
sanció amb una multa de conformitat amb el que estableix l’article 42.2 de la
Llei esmentada.
Desè
Selecció dels beneficiaris
1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta
Resolució es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
2. En el cas que les sol·licituds amb dret d’ajuda superin el nombre d’hectàrees assignades a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’ordenaran i tendran prioritat les sol·licituds aplicant els següents criteris objectius de preferència:
a) Els sol·licitants que disposin d’un Pla de reconversió col·lectiu tendran
preferència davant els sol·licitants que disposin d’un Pla individual.
b) Els titulars d’explotacions que, en el moment de finalització de presentació de les sol·licituds, hagin estat beneficiaris de les ajudes concedides per a
instal·lació de joves agricultors, de conformitat amb l’article 22 del Reglament
(CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005 i estiguin en els
seus primers cinc anys d’activitat.
c) Els beneficiaris que sol·licitin un major nombre d’hectàrees per a
reconvertir.
En el cas que calgués ordenar les sol·licituds dintre de cadascun dels apartats a) i b), es farà seguint els ordres establerts com a b) i c) per l’apartat a) i c)
per l’apartat b).

Dotzè
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.
2. El cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat emetrà un informe en el qual
s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.
Aquesta informació serà comunicada al Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí per a la distribució de fons, als efectes prevists a l’article 9 del Real
decret 1799/2008, de 3 de novembre.
3. Una vegada coneguda la superfície subvencionable corresponent a la
comunitat autònoma i les sol·licituds per a les quals hi ha disponibilitat pressupostària, la Comissió avaluadora, si n’és el cas, examinarà les sol·licituds presentades, aplicarà els criteris de valoració prevists a l’apartat desè anterior de la
present Resolució i emetrà un informe que servirà de base per elaborar la proposta de resolució.
4. El vicepresident del FOGAIBA dictarà la resolució de concessió, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes. A la resolució de concessió s’hi ha
de fer constar el finançament de les administracions que hi intervenen.
5. 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. Un cop transcorregut aquest termini sense notificar-se resolució expressa, s’entendrà desestimada
la sol·licitud.
6. 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 de la seva 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.
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Tretzè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les següents:
a) Comunicar, en un termini no inferior a un mes d’anterioritat, la data en
què s’efectuarà l’arrabassada o el reempelt de les plantacions.
b) Arrabassar la plantació objecte de subvenció, com a màxim el 30 de
juny de 2013.
c) Destruir els arbres arrabassats o la part dels arbres tallada, en el cas del
reempelt, amb la finalitat d’evitar la propagació de plagues i malalties.
d) Les noves plantacions i el reempelt de les plantacions s’hauran d’efectuar en el termini comprès entre la notificació de la concessió de l’ajuda al beneficiari i el 30 de juny de 2013.
e) Mantenir les noves plantacions, cultivades de manera sostenible i en
condicions d’obtenir un rendiment òptim de cultiu, d’acord amb les condicions
agroclimàtiques de la zona on s’ubiquen, durant un termini mínim de cinc anys
a partir de la seva plantació.
2. A més de les obligacions assenyalades en el punt anterior, constitueixen
obligacions dels beneficiaris les que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i en el Reial decret 1799/2008, de 3
de novembre, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 266, de 4 de novembre de 2008, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics, així com
la resta que se’n derivin de la normativa estatal i europea d’aplicació.
Catorzè
Justificació i pagament
1. El termini per a justificar l’execució de l’actuació realitzada, objecte de
subvenció, és de tres mesos des de la seva finalització.
2. Quant a la forma de justificació de la despesa realitzada i dels justificants de la despesa, serà d’aplicació el que disposa l’article 30 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; així com els Capítols II i
III, del Títol II 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.
Concretament la justificació es realitzarà mitjançant el sistema de mòduls, per a
les actuacions següents:
a) Arrabassada i nova plantació, i
b) Reempelt damunt peus ja existents a la plantació.
D’altra banda, la justificació es realitzarà mitjançant el compte justificatiu de la despesa efectuada pel que fa a les actuacions destinades a la millora de
les instal·lacions de reg.
3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament, que s’ha de ajustar al contingut mínim previst
en l’annex II i aquest model podrà obtenir-se mitjançant la pàgina web
http://www.caib.es; aquesta sol·licitud de pagament s’ha d’adreçar al president
del FOGAIBA, i s’haurà de presentar en el registre del FOGAIBA, en el registre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, o a qualsevol dels
registres prevists a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. Aquesta sol·licitud, en el cas que l’execució de les inversions es justifiqui pel sistema de mòduls, anirà acompanyada de les factures de compra i el
passaport fitosanitari del material vegetal utilitzat.
En cas que l’execució de les inversions es justifiqui pel sistema de compte justificatiu de la despesa, la sol·licitud haurà d’adjuntar la següent documentació:
a) Documentació justificativa de les despeses realitzades (originals o fotocòpies acarades).
La justificació de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que reuneixin els requisits i formalitats prevists en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE núm.
286, de 29 de novembre de 2003) i justificants de pagament.
Podran ser considerats com a justificants de pagament els següents documents:
1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament realitzat, mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del
destinatari.
2n. Factura que incorpori l’acreditació del cobrament per part del seu
emissor o persona responsable de l’empresa, amb capacitat de cobrament. A tals
efectes hauran de quedar consignades a la factura les següents dades: la data de
cobrament, la identificació amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant
del cobrament de la factura i segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que l’emissor sigui persona física.
3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identifica-
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ció del pagador i del destinatari.
4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret,
mitjançant el qual s’acrediti la realització efectiva del pagament.
Aquesta documentació romandrà a disposició de l’Agència Tributària i de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, per a la realització de qualsevol control que hom consideri oportú efectuar.
b) Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals
i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
c) Tres ofertes de diferents proveïdors: en el cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 18.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o
assistència tècnica, haurà de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, amb
caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació dels serveis o
el lliurament dels béns, llevat que l’adquisició s’hagi fet abans de presentar la
sol·licitud o que per les característiques especials de la despesa subvencionable
no existeixi en el mercat un nombre suficient de proveïdors.
d) Memòria justificativa de l’elecció: quan l’equip adquirit no correspongui a la millor oferta econòmica.
4. El fet de no presentar la documentació de la realització de l’activitat
objecte d’ajuda en el termini i en els termes establerts, així com la no-realització de l’activitat objecte d’ajuda, suposa un incompliment al qual és aplicable el
que estableix l’apartat setzè d’aquesta Resolució.
5. El pagament de l’ajuda es farà, una vegada justificada l’actuació objecte d’ajuda, i prèvia verificació per control de camp de les actuacions objecte de
subvenció, mitjançant transferència bancària al compte corrent que hagi indicat
la persona beneficiària de la sol·licitud, amb l’autorització prèvia del director
gerent del FOGAIBA.
Quinzè
Incompatibilitats de les ajudes
Les noves plantacions que hagin percebut l’ajuda per a la reconversió prevista en la present Resolució, en el marc del que estableix el Reial decret
1799/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics, no podran ser objecte d’ajuda pels mateixos conceptes en virtut de
les línies de subvenció previstes en el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del
Consell, de 22 d’octubre de 2007, i en el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del
Consell, de 20 de setembre de 2005.
Setzè
Devolució de pagaments indeguts
El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions assenyalades serà el que preveu la Llei general 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.
Dissetè
Condició suspensiva
De conformitat amb el disposat en la Disposició addicional única del
Reial decret 1787/2011, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
1799/2008, de 3 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per
la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats
cítrics, la resolució de concessió de les ajudes previstes en la present convocatòria, quedarà condicionada a la decisió positiva de la Comissió Europea en els
termes previstos en el art. 108 del Tractat de funcionament de l’Unió Europea.
Divuitè
Publicació
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 19 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per a la reconversió de plantacions de cítrics, exercici 2012
Línia d’ajuda: RECI
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó Social
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NIF
Adreça a afectes de notificacions
Municipi
Localitat
Codi postal
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Correu electrònic
Telèfon
Fax
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.
3. 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 seves dades
a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de les Illes Balears. 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.
4. Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació
vigent per rebre la subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 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 a comprovar d’ofici davant la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori el compliment dels requisits
prevists a 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, 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, 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.
10.Que, si n’és el cas, es tenen 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 ____________
€
Compromís de:
-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.
-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.
Relació de la documentació que s’adjunta
Indicació de la documentació que és vigent i de l’expedient en el qual
consta
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
reconversió de plantacions de cítrics, per a l’any 2012.
Lloc, data, nom, DNI i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament per a la reconversió de
plantacions de cítrics, exercici 2012
Dades identificadores del sol·licitant
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Llinatges i nom del sol·licitant/ Raó social
Adreça a efectes de notificacions
Municipi
Localitat
Codi Postal
Llinatges i nom del representant autoritzat
NIF
Correu electrònic
Telèfon
Fax
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable on es faci consta que:
1. El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
2. Totes les dades contingudes en el compte justificatiu són vertaderes i
correctes.
3. Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
4. Els justificants estan a la disposició dels òrgans de control intern o
extern de l’Administració.
5. Compromís a prestar tota la col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin
necessaris, per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
6. Que, si n’és el cas, es tenen 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 ______________€
Memòria de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts
Justificació per mòduls (declaració de les unitats físiques realitzades)
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents
dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF
Import inversió aprovada (A)
Data concessió
Import ajuda concedida (C)
Data límit justificació (C1)
Exercici pressupostari
Identificació justificants
Costs justificats
Cost elegible
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import
Data pagament
Import
Import elegible
% ajuda
Ajuda
Observacions
Total
Total (D) (I) (B) (F)
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada [Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol)]
Entitat / Procedència dels fons
Quantia (€)
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
Import elegible (I)_______€
Import d’ajuda final auxiliable (F) = (I) x (B)______€
Import no justificat______€
A)S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat acceptat per l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B)S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb allò establert
en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C)L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge
d’ajuda (B) a l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir
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amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C1)Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justificació.
(D)És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(I)L’import elegible serà determinat pel Servei Tècnic gestor de l’ajuda,
després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament, presentats pel
beneficiari en el compte justificatiu. Només es considerarà despesa subvencionada la pagada abans que finalitzi el termini de justificació establert al punt
(C1).
(F)L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per
tant, de l’obligació reconeguda.
Data, nom i signatura

durant els 14 mesos següents a l’esmentada instal·lació, respecte els quals s’haurà de tenir en compte el que estableix el punt 2 de l’apartat quart de la present
Resolució.’

—o—

—o—

Segon
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 19 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

Num. 26417
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2011 per
la qual es modifica la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de novembre de 2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les
subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors.

Num. 26420
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de desembre de 2011 per
la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a
l’any 2011, de les ajudes per a la paralització definitiva de l’activitat pesquera de la modalitat d’arrossegament, encerclament,
palangre de superfície i arts menors de les Illes Balears

El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
El dia 20 de desembre de 2007 es publica, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 188, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió
de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Balears, amb la posterior correcció d’errades publicada en el BOIB núm. 13, de
dia 26 de gener de 2008, i la seva modificació, mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 5 de juny de 2009, publicada en el BOIB núm. 86,
de dia 11 de juny de 2009.
D’acord amb aquesta normativa, es dicta la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de novembre de
2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors, publicada en el BOIB núm. 174 EXT,
de dia 21 de novembre de 2011.
Per una part, l’article 13.4 del Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, assenyala que la decisió per la qual es
concedeix l’ajuda per a la instal·lació de joves agricultors s’adoptarà dins els 18
mesos següents a la seva instal·lació. Per l’altra, l’article 3.1.c) de la Resolució
del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 16 de novembre de 2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors,
indica que la sol·licitud d’ajuda s’ha de presentar abans d’iniciar la seva instal·lació o durant els sis mesos següents a l’esmentada instal·lació; en conseqüència, és possible una ampliació de l’esmentat termini. Per tant i donada la
possibilitat, en aquesta convocatòria, d’admetre les inversions incloses a aquelles sol·licituds d’ajuda presentades a l’empara de la Resolució del president del
Fons de Garantia i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de desembre de 2010 que no han estat ateses per falta de disponibilitat pressupostària, és
necessari ampliar el termini que hi ha entre la data d’instal·lació del jove i la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent

El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006,
relatiu al Fons Europeu de Pesca, dins l’Eix 1 (mesures d’adaptació de la flota
pesquera comunitària), contempla a l’article 23 la mesura per a la paralització
definitiva de les activitats de pesca de vaixells pesquers, sempre que aquesta
paralització formi part d’un pla d’ajustament de l’esforç pesquer.
El Reglament (CE) núm. 498/2007, de la Comissió, de 26 de març de
2007, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1198/2006 del Consell, relatiu al FEP, regula a l’article 4 l’ajuda pública a
la paralització definitiva de les activitats pesqueres.
D’acord amb la mesura 1.1 de l’Eix prioritari 1, anomenada paralització
definitiva d’activitats pesqueres, del programa operatiu aprovat mitjançant
Decisió de la Comissió de 13 de desembre de 2007, l’objectiu prioritari és l’adaptació de la flota a la disponibilitat dels recursos als quals té accés, amb l’objecte d’acabar amb la sobreexplotació de les pesqueries i a la recerca del desenvolupament sostenible del sector.
Mitjançant l’Ordre ARM/143/2010, de 25 de gener, es va aprovar el Pla
integral de gestió per a la conservació dels recursos pesquers de la Mediterrània,
modificada per l’Ordre ARM/2023/2010, de 14 de juliol. Segons l’article 1 d’aquest Pla, l’objecte és regular l’exercici de la pesca en les modalitats d’arrossegament, encerclament, arts fixes i menors i palangre de superfície, en el calador
mediterrani espanyol, establint mesures que contribueixin a la conservació i
recuperació dels recursos. Les mesures d’aquest Pla seran d’aplicació als vaixells de pavelló espanyol, inclosos en el cens de la Flota Pesquera Operativa, en
les modalitats d’arrossegament, encerclament, arts fixes i menors i palangre de
superfície, que practiquin la pesca en el calador mediterrani. L’article 4 disposa
que en acabar el període de vigència establert a l’article 10, s’haurà de reduir de
forma definitiva, en nombre d’unitats, l’esforç pesquer global que opera en
aquest calador en les modalitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest pla, en
un 10% com a mínim, per la qual cosa s’hauran d’adoptar les mesures d’ajustament estructural de la flota que siguin necessàries, en el marc del que preveu el
Reglament (CE) núm. 1198/2006 del Consell, relatiu al FEP i en el Reial decret
1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació a les
ajudes estructurals.
D’acord amb el nou marc financer establert pel FEP, mitjançant l’Ordre de
la consellera d’Agricultura i Pesca, de 17 de juny de 2008, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu de Pesca, modificada per l’Ordre de la Consellera
d’Agricultura i Pesca de 30 de juliol de 2009, es pretén facilitar l’aplicació i
consecució dels objectius d’aquesta nova Política Pesquera Comuna, adaptantlos a les peculiaritats pròpies del sector pesquer de les Illes Balears. L’Ordre
esmentada estableix a l’article 2 que seran subvencionables les despeses que
deriven de l’execució, entre d’altres, de la mesura 1.1: Ajuda pública a la paralització definitiva de l’activitat pesquera.
Mitjançant Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de novembre de 2011 (BOIB
núm. 184, de 8 de desembre de 2011) es convoquen ajudes per a la paralització
definitiva de l’activitat pesquera de les modalitats d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície i arts menors de les Illes Balears, d’acord amb el
que preveu l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 17 de juny de 2008,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
en el marc del programa del Fons Europeu de Pesca, modificada per l’Ordre de
la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 30 de juliol de 2009.

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el primer paràgraf del punt 1.c de l’apartat Tercer de la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 16 de novembre de 2011, per la qual es convoquen, per
a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors, publicada en el BOIB núm. 174 EXT, de 21 de novembre de 2011, que
queda redactat de la següent manera:
‘c) Presentar la sol·licitud d’ajuda abans d’iniciar la seva instal·lació o

