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següents punts:
-Que l’explotació del punt 2 està inscrita en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, així com per a consultar les dades inscrites.
-Que no he comès cap infracció, en els 12 mesos previs a la resolució de
l’ajuda, per l’incompliment de la normativa vigent i el procediment del qual
hagi finalitzat amb una sanció ferma en via administrativa per la autoritat competent.
-Que compleixo els requisits legals i reglamentaris en matèria de traçabilitat i d’identificació animal, així com de benestar i de sanitat animal.
-Que tenc quantitat de referència assignada i compleixo les obligacions
imposades pel règim de la taxa làctia, d’acord amb el que estableix el Reial
decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de gestió de quota
làctia i el Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la
taxa làctia.
-Que les mostres de llet s’analitzen al laboratori d’anàlisis, conforme el
Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre.
2.- L’entitat ______________________________________ perquè inclogui l’explotació esmentada en el programa presentat per les ajudes per a la
implantació de sistemes d’assegurament per a la millora integral de la qualitat
de la llet crua produïda i recollida a les explotacions.
Nom, DNI, data i signatura

—o—
Num. 25898
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 14 de desembre de 2011 per
la qual es convoquen les ajudes per a fomentar la producció de
productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, corresponents a l’any 2012
El Reial decret 1615/2007, de 7 de desembre, estableix les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal (BOE núm. 304, de 20 de
desembre de 2007).
L’article 10 d’aquest Reial decret atribueix als òrgans competents de la
comunitat autònoma la instrucció, la resolució i el pagament de les ajudes, per
la qual cosa resulta necessari convocar aquestes ajudes en l’àmbit territorial de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, adaptades a les particularitats organitzatives i procedimentals d’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en virtut del que preveu el Reial decret esmentat, finançarà aquestes ajudes que s’han de regir per les
bases que s’hi estableixen, per la qual cosa s’ha d’aprovar la convocatòria i fixar
el procediment, i determinats extrems per a la concessió de les ajudes.
El Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre
de 2006, sobre l’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 (DOCE de 16 de
desembre de 2006) estableix l’exempció de l’obligació de notificació de l’article 88, apartat 3, del Tractat, per a determinades ajudes concedides a petites i
mitjanes explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes
agrícoles. Concretament, a l’article 14 del Reglament esmentat s’estableixen les
condicions que han de reunir determinades ajudes per fomentar la producció de
productes agrícoles de qualitat, per tal d’acollir-se a l’exempció.
Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2 a)
assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria
competent en matèria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la
política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres
règims d’ajudes previstes per la normativa de la Unió Europea.
D’acord amb allò que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa que el FOGAIBA
assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer
a partir de l’1 de gener de 2006.
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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 adscripció en aquesta conselleria de determinades empreses públiques, entre les quals
hi figura el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, correspon
aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1.S’aprova la convocatòria d’ajudes per a l’any 2012, per a fomentar la
producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, en aplicació del Reial decret 1615/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal (BOE núm.
304, de 20 de desembre de 2007).
2.La finalitat d’aquestes ajudes és incentivar l’aplicació de sistemes de
control de la traçabilitat a aquells que apliquin programes de producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal que impliquin a totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització de productes agroalimentaris,
des de la granja fins el consumidor final, mitjançant la contribució al finançament de les depeses derivades de l’assistència tècnica necessària per al desenvolupament i posada en funcionament d’aquests sistemes, així com de determinades despeses que suposen la implantació d’aquests sistemes, entre ells els costos derivats de la realització dels controls de qualitat efectuats per terceres persones, la formació del personal, específicament la relacionada amb el programa
de producció de qualitat i amb el certificat dels programes de qualitat implantats.
3.Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’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, publicat al Diari Oficial de la Unió Europea de
16 de desembre de 2006.
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.Per a la present convocatòria es destina un import màxim de cinquanta
mil euros (50.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). Això no obstant, aquest crèdit podrà
modificar-se segons la transferència de crèdit que efectuï el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí.
2.Les ajudes establertes en la present Resolució són a càrrec del Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), de conformitat amb l’establert
en l’article 9 del Reial decret 1615/2007, de 7 de desembre, amb la transferència prèvia de les quantitats que corresponguin per atendre’n el pagament.
3.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 podrà ser
incrementada amb la quantia addicional màxima de 50.000,00 euros, condicionada l’efectivitat d’aquesta quantia addicional a la declaració de disponibilitat
de crèdit com a conseqüència de les circumstàncies esmentades a l’apartat a) del
punt 2 de l’esmentat article 58, amb la aprovació prèvia de la modificació pressupostària corresponent, si escau, amb anterioritat a la resolució de concessió de
la subvenció.
Tercer
Beneficiaris
1.Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta Resolució els
sol·licitants que apliquin programes de producció de qualitat d’acord amb el que
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s’hi estableix en el seu apartat quart i que, amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds, compleixin els requisits següents:
a)Que siguin persones jurídiques associatives de l’àmbit agrari, incloses
les associacions o agrupacions de productors.
b)Que compleixin els requisits establerts a l’annex I del Reglament (CE)
núm. 70/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses.
2.A més dels requisits establerts en el punt anterior, han de complir els
requisits prevists en el Reial decret 1615/2007, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, així
com els establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució aquells que s’incloguin en alguna de les prohibicions establertes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.D’acord amb el que disposa l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es considerarà que els beneficiaris es troben
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan quedi
verificat el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 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 al moment del pagament.
L’acreditació del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació de les certificacions previstes a l’article 22 del Reial decret
887/2006. 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 que es refereixen les obligacions previstes al paràgraf anterior, s’acreditarà el seu compliment mitjançant
declaració responsable.
5.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 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
Programa de producció de qualitat de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal
1.Als efectes del que preveu la present Resolució, s’entén com:
a)Productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal: carn, llet, ous,
mel i caragols de terra destinats al consum humà, obtinguts a partir d’animals de
producció provinents d’explotacions que participin en programes de producció
de qualitat i que hagin estat criats d’acord a aquests.
b)Programa de producció de qualitat: aquell aplicat amb la finalitat que,
mitjançant mecanismes de control encomanats a entitats independents, aporti la
màxima garantia de traçabilitat, qualitat i informació al consumidor dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal comercialitzats, amb exigències diferents a les establertes per la legislació bàsica sobre producció ramadera, i que impliqui totes les fases de la producció i la comercialització.
2.Per obtenir les subvencions establertes a la present convocatòria, els
sol·licitants hauran de desenvolupar un programa de producció de qualitat, que
ha de tenir, com a mínim a la seva memòria descriptiva, el contingut següent:
a)Explicació general dels sistemes de producció i processat emprats al
llarg de tota la cadena.
b)Explicació detallada del sistema de traçabilitat emprat per al seguiment
dels animals i dels productes, i si n’és el cas del sistema d’identificació animal
utilitzat.
c)Relació on apareguin identificades les explotacions, els escorxadors, les
indústries agroalimentàries i altres establiments participants del programa.
Aquesta relació ha d’incloure el codi d’autorització o registre oficial atribuït per
l’autoritat competent a cadascun dels agents participants en el programa. En el
cas de la carn i els ous, s’haurà d’indicar la relació dels punts de venda o la rela-
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ció dels destinataris finals.
d)Codi d’autorització o registre oficial atribuït per l’autoritat competent a
cadascun dels agents participants en el programa, que acreditin que compleixen
els requisits exigits per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat corresponent.
e)Descripció detallada de la distribució de responsabilitats entre els
esmentats agents, la qual cosa implicarà l’aportació de còpia dels seus estatuts
o reglaments interns, i descripció de les mesures aplicables en el cas del seu
incompliment. En cas que no es disposi d’estatuts o reglament intern, s’aportarà còpia dels contractes corresponents amb els agents participants en el programa.
f)Reglament de control en el qual s’especifiqui:
1r.- Programa de visites d’inspeccions i periodicitat d’aquestes visites a
explotacions, escorxadors, indústries agroalimentàries, punts de venda i altres
establiments participants en el programa.
2n.- Sistema de mostreig i nombre de mostres previstes en cada fase del
procés.
3r.- Protocol de realització de controls a totes les fases de producció: a
explotacions, escorxadors, indústries agroalimentàries, punts de venda i altres
establiments participants en el programa.
Excepcionalment i en el cas que es sol·liciti l’ajuda per a l’activitat prevista a l’epígraf a) del punt 1 de l’apartat cinquè de la present Resolució (assistència tècnica per a l’estudi de mercats i per al disseny i creació de productes
agroalimentaris de qualitat d’origen animal), i aquesta sigui prèvia a la implantació del programa de producció de qualitat, la memòria descriptiva del programa de qualitat sols ha d’incloure els requisits següents:
-Explicació general dels sistemes de producció i processat emprats al llarg
de tota la cadena.
-Explicació detallada del sistema de traçabilitat usat per al seguiment dels
animals i dels productes, i si n’és el cas del sistema d’identificació animal utilitzat.
En aquest cas no és d’aplicació els punts 3 i 4 següents.
3.L’entitat a la qual s’encomana l’aplicació de les accions previstes en el
Reglament de control esmentat al punt 2 f) anterior de la present Resolució, ha
de ser un organisme independent de control que estigui acreditat segons el Reial
decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial, conforme la norma EN
45011, relativa a les exigències que han de complir els organismes de control i
certificació de productes, en l’àmbit agroalimentari.
4.Els laboratoris on es realitzin les anàlisis de les mostres per avaluar els
paràmetres físics, químics i sanitaris dels animals i dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal que es considerin als respectius reglaments de
control, han de complir amb la norma UNE EN ISO/IEC 17025, per la qual s’estableixen els requisits generals relatius a la competència tècnica dels laboratoris
d’assaig i calibratge per a la seva acreditació.
5.El programa de producció de qualitat ha de comptar amb un sistema d’etiquetatge facultatiu. En el cas de carn de boví, de carn d’aus i d’ous, aquest sistema d’etiquetatge facultatiu serà l’establert a la legislació vigent. En el cas de
la llet, el programa de producció de qualitat haurà de complir la normativa sobre
implantació de sistemes d’assegurament per a la millora integral de la qualitat
de la llet.
Cinquè
Actuacions subvencionables
1.Podran ser subvencionables les següents activitats del programa de producció de qualitat, realitzades i pagades des de la data de presentació de la
sol·licitud fins el 31 de desembre de 2012:
a)Assistència tècnica per a l’estudi de mercats, i per al disseny i creació
de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal.
b)Implantació de programes de producció de qualitat.
c)Formació del personal, específicament relacionat amb el programa de
producció de qualitat.
d)Certificació dels programes de producció de qualitat implantats.
2.Quant a les despeses subvencionables, serà d’aplicació allò que estableixen els articles 31 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; així com allò establert a l’article 83 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
18.000,00 euros en cas de subministrament de béns d’equipament o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ
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a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del
bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin
o ofereixin, o quan la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de
subvenció, quan així s’hagi establert.
L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se a la justificació o, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme
criteris d’eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
Sisè
Quantia de les ajudes
1.Amb caràcter general, l’import de les ajudes serà del 100 per cent de les
despeses derivades de les actuacions subvencionables del programa de producció de qualitat. En tot cas, l’esmentat import no podrà superar la quantitat de
20.000,00 euros per beneficiari.
2.Per beneficiar-se de l’import màxim de l’ajuda s’haurà de comercialitzar en establiments inclosos en el programa de producció de qualitat, almenys
el 75 per cent dels animals i dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen
animal inscrits al programa. En aquells casos en què els animals i els productes
agroalimentaris de qualitat d’origen animal finalment destinats al consum no
assoleixin el percentatge del 75 per cent, l’ajuda es reduirà fins a la proporció
dels animals i dels productes agroalimentaris realment comercialitzats.
3.Els programes que es presentin de conformitat amb el que s’estableix a
la present Resolució s’ajustaran a les limitacions següents:
a)Com a màxim un programa podrà percebre aquestes ajudes durant cinc
exercicis.
b)Cada programa només podrà rebre durant tres anys el percentatge
màxim d’ajuda que es fixi per a cada exercici.
c)Quan un programa rebi aquestes ajudes quatre o cinc exercicis, l’import
que es podrà percebre serà, com a màxim, del 40 per cent de les despeses de
control el quart exercici i del 30 per cent, el cinquè.
d)Les subvencions destinades al finançament de les activitats previstes als
epígrafs a) i c) del punt 1 de l’apartat cinquè tan sols es podran concedir durant
un exercici.
e)Les subvenciones destinades al finançament de l’epígraf b) del punt 1
de l’apartat cinquè, tan sols es podrà percebre durant dos exercicis consecutius
i sempre i quan es tracti de programes de nova creació.
4.Les subvencions concedides no superaran els límits establerts a l’article
14 del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de
2006.
Setè
Sol·licituds
1.El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 de gener de
2012 i acabarà el 30 d’abril de 2012.
2.Les sol·licituds d’ajuda, les quals s’ajustaran al contingut mínim que
figura a l’annex I, hauran d’anar adreçades al president del FOGAIBA i s’han
de presentar en el registre del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori o en 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 de l’entitat sol·licitant.
b)Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal de l’entitat.
c)Fotocòpia compulsada dels estatuts socials, correctament inscrits en el
registre corresponent, o del reglament intern de funcionament.
d)Document que acrediti la representació amb la qual es signa la sol·licitud.
e)Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
f)Programa de producció de qualitat, que haurà d’incloure:
1r.Memòria descriptiva del programa, en els termes prevists a l’apartat
quart, punt 2 de la present Resolució.
2n.Pressupost detallat del programa.
3r.Reglament de control, d’acord amb el punt 2f) de l’apartat quart.
g)En cas que es sol·licitin ajudes per a finançar les següents activitats: a)
assistència tècnica per a l’estudi de mercats i per al disseny i creació de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, b) implantació de programes
de producció de qualitat i c) formació del personal, específicament relacionat
amb el programa de producció de qualitat; s’ha de presentar la documentació
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precisa que justifiqui les activitats previstes objecte de la subvenció, acompanyades del contingut i el pressupost previst per a realitzar-se.
h)En cas que es sol·licitin les ajudes per a l’activitat d) certificació dels
programes de producció de qualitat implantats, s’hauran d’aportar els documents que identifiquin l’entitat de control i els laboratoris on s’analitzaran les
mostres acompanyades del contingut i el pressupost previst per a realitzar-se.
i)Si n’és el cas i a efectes d’acreditar els criteris objectius de concessió de
la subvenció, la següent documentació:
-Declaració a la qual hi hagi constància del volum de comercialització,
segons l’espècie de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal.
-Relació d’explotacions ramaderes, del programa de producció de qualitat, que mantinguin races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim
extensiu, d’acord amb el que estableix la norma reglamentària corresponent. A
tals efectes s’ha d’acreditar per a cada explotació que és extensiva i que disposa del percentatge mínim de reproductors de la raça autòctona corresponent.
-Certificat de l’ADS corresponent que acrediti que les explotacions ramaderes del programa de producció de qualitat estan integrades en una Agrupació
de Defensa Sanitària.
-Certificat de l’entitat corresponent que acrediti que el 100% de les explotacions ramaderes del programa de producció de qualitat, estan adherides a una
agrupació que comercialitzi de forma conjunta.
-Contracte amb una entitat independent que compleixi els requisits assenyalats en el punt 3 de l’apartat quart d’aquesta Resolució.
j)En cas que es sol·liciti l’ajuda per l’activitat a) assistència tècnica per a
l’estudi de mercats i per al disseny i creació de productes agroalimentaris de
qualitat d’origen animal, i aquesta sigui prèvia a la implantació del programa de
producció de qualitat, la memòria descriptiva del programa de qualitat sols ha
d’incloure el següent:
-Explicació general dels sistemes de producció i processat emprats al llarg
de tota la cadena.
-Explicació detallada del sistema de traçabilitat emprat per al seguiment
dels animals i dels productes, i si n’és el cas del sistema d’identificació animal
utilitzat.
k)Documentació justificativa del compliment dels requisits de l’annex I
del Reglament (CE) núm. 70/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses, que podrà consistir en una declaració responsable de
l’òrgan competent de l’entitat sol·licitant.
3.En cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el FOGAIBA ja s’hagi presentat algun d’aquests documents, no serà necessari aportar-lo
de bell nou, i n’hi haurà prou que s’esmenti l’expedient en què consta o, si n’és
el cas, que la informació figura a la base de dades documental 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 l’interessat no autoritzi expressament el 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, així com de la inclusió en el Registre d’explotacions
ramaderes, haurà d’aportar els certificats corresponents. En cas, que no estigui
obligat a presentar les declaracions o documents a que es refereixen les obligacions anteriors, haurà de presentar declaració responsable del seu compliment.
5.Si la sol·licitud té algun defecte o no s’acompanya de tota la documentació esmentada, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu
dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no ho
fa, s’entendrà com a desistida la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
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, i es procedirà en aquest cas conforme s’indica a l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
7.La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’interessat, del que es conté en aquesta convocatòria, a les bases reguladores establertes en el Reial decret 1615/2007, de 7 de desembre, esmentat i a la resta de
normativa d’aplicació.
Vuitè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència
1.La selecció dels beneficiaris de les ajudes es farà mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
2.Les sol·licituds d’ajuda s’ordenaran d’acord als següents criteris objec-
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tius, amb una valoració d’1 a 5 punts per a cada un dels següents criteris:
1r. Aquells programes de producció de qualitat que comercialitzin un
major volum, segons l’espècie, de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal:
-Aquells programes que comercialitzin entre més del 80% i el 100% del
volum màxim comercialitzat: 5 punts.
-Els que comercialitzin entre més del 60% i el 80% del volum màxim
comercialitzat: 4 punts.
-Els que comercialitzin entre més del 40% i el 60% del volum màxim
comercialitzat: 3 punts.
-Els que comercialitzin entre més del 20% i el 40% del volum màxim
comercialitzat: 2 punts.
-Els que comercialitzin entre més de l’1% i el 20% del volum màxim
comercialitzat: 1 punt.
Als efectes prevists en aquest apartat, el volum màxim comercialitzat el
determinarà el peticionari amb major volum de comercialització per a cadascuna de les espècies.

establerts en el Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions de ramat porcí extensiu i pel
qual es modifica el Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de les explotacions cunícoles.
-Per a explotacions avícoles de carn es tendran en compte els requisits
establerts en el Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.
-Per a explotacions de posta s’haurà de complir una densitat de producció
inferior a 9 gallines/m² de superfície útil.

2n. Aquells programes de producció de qualitat que tenguin un major
nombre d’explotacions ramaderes:
-Aquells programes que tenguin un nombre d’explotacions ramaderes
entre més del 80% i el 100% del nombre màxim d’explotacions ramaderes: 5
punts.
-Els que tinguin un nombre d’explotacions ramaderes entre més del 60%
i el 80% del nombre màxim d’explotacions ramaderes: 4 punts.
-Els que tinguin un nombre d’explotacions ramaderes entre més del 40%
i el 60% del nombre màxim d’explotacions ramaderes: 3 punts.
-Els que tinguin un nombre d’explotacions ramaderes entre més del 20%
i el 40% del nombre màxim d’explotacions ramaderes: 2 punts.
-Els que tinguin un nombre d’explotacions ramaderes entre més de l’1% i
el 20% del nombre màxim d’explotacions ramaderes: 1 punt.
Als efectes prevists en aquest apartat, el nombre màxim d’explotacions
ramaderes el determinarà el peticionari amb major nombre d’explotacions ramaderes.

6è. Aquells programes de producció de qualitat que tinguin el 100% de les
explotacions adherides a una agrupació de defensa sanitària: 1 punt.

3r. Aquells programes de producció de qualitat que tenguin explotacions
que mantenguin races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim extensiu, d’acord amb el que estableix la norma reglamentària corresponent:
-Aquells programes que tenguin explotacions que mantenguin races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim extensiu entre més del 80% i el
100% de la del major nombre d’aquestes races: 5 punts.
-Si el nombre d’aquestes races està entre més del 60% i el 80% de la de
major nombre de races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim
extensiu: 4 punts.
-Si el nombre d’aquestes races està entre més del 40% i el 60% de la de
major nombre de races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim
extensiu: 3 punts.
-Si el nombre d’aquestes races està entre més del 20% i el 40% de la de
major nombre de races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim extensiu: 2 punts.
-Si el nombre d’aquestes races està entre més de l’1% i el 20% de la de
major nombre de races ramaderes autòctones de les Illes Balears en règim extensiu: 1 punt.
Als efectes del previst en aquest apartat, el major nombre de races ramaderes autòctones en règim extensiu el determinarà el peticionari amb major
nombre d’aquestes races.
S’entendrà per explotació ramadera que mantengui races autòctones de les
Illes Balears, aquella que disposi almenys d’un percentatge mínim del 10% dels
reproductors, segons l’espècie pel ramat boví, oví, caprí i equí i explotacions
avícoles; i del 20% dels reproductors pel ramat porcí. Aquests animals hauran
d’estar inscrits en llibres genealògics, gestionats per l’entitat oficialment reconeguda, o reconeguts i certificats expressament per aquesta entitat o una altra
que autoritzi la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori com a pertanyents al patró racial.
S’entendrà per explotació ramadera extensiva aquella que compleixi els
requisits següents:
-Per a las explotacions de bestiar boví, oví, caprí i equí, aquelles que disposin d’una càrrega ramadera màxima d’1,5 Unitats de Bestiar Major (UBM)
per hectàrea, i tenint en compte les conversions següents:
1. Bovins mascles i femelles de més de 24 mesos: 1 UBM.
2. Bovins mascles i femelles entre 6 i 24 mesos: 0,6 UBM.
3. Bovins mascles i femelles fins a 6 mesos: 0,2 UBM.
4. Ovins: 0,15 UBM.
5. Caprins: 0,15 UBM.
6. Èquids majors de 6 mesos: 1 UBM.
7. Èquids menors de 6 mesos: 0,2 UBM.
-Per a les explotacions de ramat porcí es tendran en compte els requisits

4t. Aquells programes de producció de qualitat ja implantats, això és que
tenguin signat un contracte amb una entitat independent que compleixi els
requisits assenyalats en el punt 3 de l’apartat quart d’aquesta Resolució: 3 punts.
5è. Aquells programes de producció de qualitat que tinguin el 100% de les
explotacions adherides a una agrupació que comercialitzi de forma conjunta: 2
punts.

3.Aquells sol·licitants que no obtenguin una puntuació mínima de 10
punts no podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes. Quan no sigui preceptiva la
intervenció de la Comissió Avaluadora, aquesta puntuació s’haurà de fer constar en l’informe que ha d’emetre el cap de Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del
FOGAIBA, previst en el punt 2 de l’apartat desè.
4.En cas d’empat s’aplicaran, per establir la prioritat de les sol·licituds, els
criteris del punt 2 d’aquest apartat, en l’ordre que s’hi estableix.
5.Si algun dels beneficiaris renunciés a la subvenció, la Comissió avaluadora acordarà sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents d’acord amb l’ordre de puntuació establert, sempre i quan amb la renúncia per part d’algun dels beneficiaris s’alliberi crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.
6.La comprovació del nombre d’explotacions ramaderes es farà d’ofici
per part del FOGAIBA davant el Registre d’explotacions ramaderes adscrit a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ja que la presentació de la
sol·licitud d’ajuda en suposa l’autorització per a la seva comprovació, excepte
manifestació expressa en contra del sol·licitant.
Novè
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.
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 a l’apartat vuitè.
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.
Desè
Instrucció del procediment
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1.L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de
les ajudes és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA.
2.La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes i, si n’és el cas, previ informe de la Comissió Avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la
Comissió avaluadora pel cap de Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, s’emetrà un
informe en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i
el seu import. A la resolució de concessió de l’ajuda s’ha de fer constar que ha
estat finançada amb càrrec als pressuposts del MARM.
3.El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de sis
mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i
s’ha de notificar individualment als interessats. Una vegada passat aquest temps
sense notificar-se resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
4.Contra la resolució abans esmentada, 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 allò 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.
Onzè
Obligacions dels beneficiaris
1.Són obligacions dels beneficiaris les que s’estableixen a l’article 14 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Si el beneficiari incompleix la legislació bàsica en matèria de medi
ambient, sanitat, benestar, alimentació o identificació animal, així com els
requisits exigits per a la concessió de la subvenció, amb independència d’altres
responsabilitats en que hagués pogut incórrer, perdrà el dret a la subvenció concedida, amb la obligació de reemborsar les quantitats percebudes, incrementades amb l’interès de demora.
3.El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions assenyalades serà el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, esmentada, amb
les especificitats procedimentals i organitzatives previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprendrà des del reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.
Dotzè
Justificació i pagament de les ajudes
1.El termini per a justificar l’execució de l’actuació i de les despeses
objecte de subvenció acaba el 31 de gener de 2013 i en són elegibles aquelles
activitats o inversions, realitzades i pagades pel beneficiari des de la data de presentació de la sol·licitud fins el 31 de desembre de 2012.
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.
3.Dins el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament, que inclourà el corresponent compte justificatiu
que s’ha d’ajustar al contingut mínim que figura en el model de l’annex II, adreçada al president del FOGAIBA. 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)Memòria de les activitats realitzades i dels resultats obtenguts.
b)Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació
de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de factures pagades, 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 haurà de quedar consignada a la factura la data de cobrament, la identificació, amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant del cobrament de
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la factura i el segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que
l’emissor sigui una persona física.
3r.Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del destinatari.
4t.Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret,
mitjançant el qual s’acrediti la realització efectiva del pagament.
Aquesta documentació romandrà a disposició de l’Agència Tributària i de
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per a la
realització de qualsevol control que hom consideri oportú efectuar.
c)Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals
i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
d)Si n’és el cas, els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 31.3 de
la Llei general de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari, així com també la
memòria justificativa de l’elecció, si escau.
4.En cas que l’interessat no autoritzi expressament el 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 tributaries, estatals i autonòmiques, i
amb la Seguretat Social, s’hauran d’aportar els certificats corresponents.
5.L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant transferència bancària, una vegada que hagi justificat el compliment de la finalitat i
l’aplicació de la subvenció, amb l’autorització prèvia del director gerent del
FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termini i
en els termes establerts suposa un incompliment al qual és aplicable el que s’estableix en el punt 2 de l’apartat onzè d’aquesta Resolució.
Tretzè
Compatibilitat de les ajudes
Sense perjudici del que estableix l’article 19 del Reglament 1857/2006 de
la Comissió, de 15 de desembre de 2006, les ajudes objecte de la present convocatòria són compatibles amb les ajudes que per a la mateixa finalitat pugui
rebre el beneficiari de qualsevol administració pública o d’una altra entitat
pública o privada, sense que en cap cas, l’import rebut, separadament o conjuntament, superi el valor de les despeses originades per a la realització de les activitats.
Catorzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que estableix
el Reial decret 1615/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen les bases
reguladores per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, com també allò que estableix 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, i a la resta de normativa de vigent aplicació.
Quinzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 14 de desembre de 2011
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per a fomentar la producció
de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal
Línia d’ajuda - PAQ/12
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó Social
NIF
Adreça a efectes de notificacions
Municipi
Localitat
Codi postal
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Correu electrònic
Telèfon
Fax
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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 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 a verificar que es compleixen les condicions
reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
-Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho
sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal
aplicable.
Relació de documentació que s’adjunta
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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.
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.
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 ___________€

Indicació de la documentació que està vigent i l’expedient on 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 fomentar
la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal.
Lloc, data, Nom, DNI i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament per al foment de la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal
Dades identificadores del sol·licitant
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable on es faci constar que:

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
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

—o—

