ANNEX I
DG

SOL·LICITUD D’AJUDES DIRECTES,
AGROAMBIENTALS - IC - OCM
Unión
Europea

DADES GENERALS

Nº REFERENCIA
CAMPANYA

NºEXPEDIENTE
EXPEDIENT
Nº

Nº REFERÈNCIA

Registre d´ entrada a l´ Administració

MODIFICACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’AJUDES "SUPERFÍCIES”

Nº EXPEDIENT ASSIGNAT PER L’ENTITAT RECEPTORA

DADES IDENTIFICATIVES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
CIF

PROVINCIA NOTIFICACIÓ

TELÈFON FIX

NIF

CODI POSTAL

MUNICIPI NOTIFICACIÓ

DOMICILI NOTIFICACIÓ

LOCALITAT

DNI

TELÈFON MÒBIL

ADREÇA ELECTRÒNICA

DADES BANCÀRIES (ENTITAT FINANCERA):
En cas de canvi respecte de la campanya anterior cal
aportar un CERTIFICAT expedit per l’entitat financera
o Tg002
LLINATGES I NOM DEL REPRESENTANT AUTORITZAT

SOL·LICITA:
Les següents ajudes directes PAC a l'empara del R (CE) 1782/2003:

CIF

DNI

NIF

IMPRESOS DE CADA MODEL ADJUNTS
A LA SOL·LICITUD:

El pagament de l'ajuda del règim de PAGAMENT ÚNIC.
Els pagaments per superfícies de CULTIUS HERBACIS de l'annex
IX i capítol 10 del títol IV.
Prima a les PROTEAGINOSES.
Ajuda a l'OLIVAR.
Ajuda específica a l'ARRÒS.
Ajuda per superfície als FRUITS DE CLOVELLA.
Ajuda COMPLEMENTÀRIA als FRUITS DE CLOVELLA.

ICZD
DGA
AE
TE
PI
EG
RA
PARC-DR

Ajuda als CÍTRICS per a transformació.
Ajuda específica d'altres cultius, especificau:________________.
La prima per OVELLA i/o la prima per CABRA.
La prima addicional per OVELLA i CABRA.
La prima als productors que mantenguin VAQUES NODRISSES.
La prima per SACRIFICI de bovins en territori espanyol.
La prima per SACRIFICI de bovins en un altre EM o tercers.
Pagament ADDICIONAL a la producció de CARN DE BOVÍ de qualitat reconeguda.
Pagament ADDICIONAL a les explotacions que mantenen VAQUES NODRISSES.
Pagament ADDICIONAL en el SECTOR LACTI.
Les següents ajudes al Desenvolupament Rural a l'empara del R (CE) 1698/2005:
Indemnització compensatòria a zones de muntanya amb dificultats naturals.
Indemnització compensatòria a zones distintes a les de muntanya amb dificultats.
Ajuda per agricultura i ramaderia ecològica.
Ajuda per lluita contra l'erosió i manteniment del paisatge en medis fràgils de cultius
llenyosos a terrasses i pendents.
Ajuda per producció integrada.
Ajuda per protecció de varietats autòctones amb risc d'erosió genètica.
Ajuda per foment e races autòctones en perill d'extinció i el manteniment de
pastures tradicionals.
L'ajuda OCM:
Ajuda de races autòctones en règim extensiu.

_______________, ___ de/d’______________ de _____
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Signatura

Ejemplar
el interesado
INTERESSADA
PERSONA
A LA para
EXEMPLAR PER

LLINATGES I NOM DE LA PERSONA TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ O RAÓ SOCIAL

ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUDES DIRECTES,
AGROAMBIENTALS - IC - OCM
Unión
Europea

DG

DADES GENERALS

Nº REFERENCIA
CAMPANYA

NºEXPEDIENTE
EXPEDIENT
Nº

DECLARA:
1. Que no ha presentat amb anterioritat un altre imprès DG per a aquesta campanya o, en el seu cas, dóna per anul·lats els presentats anteriorment, excepte els
presentats eventualment per a la prima per sacrifici.
2. Que totes les dades contingudes a la present sol·licitud/declaració, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
3. Que relaciona totes les parcel·les agrícoles de l'explotació, incloses aquelles per les quals no sol·licita cap règim d'ajuda.
4. Que en cas d'haver tramitat la sol·licitud d'ajuda per a l'any immediatament anterior, a una altra comunitat autònoma, el codi de la qual és: _____________.
5. Que no ha presentat a una altra comunitat autònoma en aquesta campanya, cap altra sol·licitud d'ajuda pels règims d'ajuda regulats pel RD 1612/2008.
6. Que ha rebut informació dels requisits legals de gestió i de les bones condicions agrícoles i mediambientals recollides a la CONDICIONALITAT.
7. Que no incorre en cap causa d'incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes a l'article 10 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, de la dona.
8. Que, en el seu cas, dispòs de l'autorització de l'òrgan competent de l'entitat a la qual represent o que tenc poder suficient per a sol·licitar l'ajuda.

1.

D.N.I. o C.I.F. del titular

2.

En el seu cas,

3.

Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

document acreditatiu de la representació i

DNI del representant autoritzat.

EXPOSA:
1. Que coneix les condicions establertes per la Unió Europea, l'Estat espanyol i la CAIB, per a la concessió de les ajudes i primes que sol·licita.
2. Que està informat que, d'acord amb l'article 44 bis del Reglament (CE) 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, l'article 4 del Reglamento (CE) 259/2008
de la Comissió de 18 de març de 2008 Consell i l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones, els imports de les ajudes que pugui
rebre i les dades del beneficiari seran publicats i tractats per organismes d'auditoria i investigació de les comunitats i dels Estats membres, per a preservar els
interessos financers de les comunitat.
3. Que està informat del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. I en concret, pel que fa a:
a. Que les dades declarades en aquesta sol·licitud i a la resta dels documents que existeixen a l'expedient, s'incorporen a fitxers informatitzats situats en tot
moment sota la responsabilitat del Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears, incorporació que autoritz.
b. Que aquestes dades es fan servir per a la gestió, control i pagament de l'ajuda sol·licitada.
c. Que la informació podrà ser cedida, en el marc de la utilització abans esmentada, a altres Administracions Públiques, o a empreses privades a les quals les
Administracions Públiques encarreguin treballs en relació amb la gestió, control i pagament de l'ajuda sol·licitada, cessió que autoritz.
d. Que totes les dades que es precisen per a la gestió, control i pagament de l'ajuda sol·licitada, són de caràcter obligatori.
e. Que en tot moment el sol·licitant tendrà accés a la informació existent.

EM COMPROMET A:
1. Retornar les quantitats rebudes indegudament per aquestes ajudes si així ho sol·licités l'autoritat competent, incrementades en el seu cas en l' interès de demora.
2. Facilitar la realització dels controls, tant administratius com sobre el terreny, que l'autoritat competent consideri necessaris per tal de verificar que es
compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes i primes.
3. Complir els requisits i compromisos establerts a la convocatòria.
4. Exercir l'agricultura sostenible, d'acord amb els requisits i els compromisos de condicionalitat definits en el Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, sobre
l'aplicació de la condicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política comuna.

AUTORITZA:
Al Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears i/o Conselleria d'Agricultura i Pesca a:
1. Sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, informació de naturalesa tributària per al reconeixement, seguiment i control de les ajudes i
pagaments sol·licitats que així ho requereixin. La present autorització es realitza en aplicació del que disposa la Disposició Addicional Quart de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, per la qual es permet, prèvia autorització de l'interessat, la cessió de les dades tributàries que precisen les AAPP per al
desenvolupament de les seves funcions.
2. Comprovar d'ofici la inscripció i la informació continguda en el Registre General d'Explotacions Agràries i en el Sistema Integral de Traçabilitat Animal.
3. Comprovar d'ofici el compliment d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social.
4. Obtenir els documents necessaris existents a la base documental, 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.
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DOCUMENTS ADJUNTS:

ANNEX I
DGA

SOL·LICITUD D’AJUDES
DADES GENERALS
AGROAMBIENTALS - OCM

Unión
Europea

Nº REFERÈNCIA

Nº EXPEDIENT

Registre d'entrada a l'Administració
CIF

LLINATGES I NOM DE LA PERSONA TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ O RAÓ SOCIAL

DNI

NIF

LÍNIES D'AJUDA:
AE: Agricultura i ramaderia ecològica. / PI: Producció integrada. / EG: Varietats autòctones amb risc d'erosió genètica. /
TE: Lluita contra l'erosió i manteniment del paisatge en medis fràgils de cultius llenyosos a terrasses i pendents. Mesures A, B i C. /
RA: Foment de races autòctones en perill d'extinció. / RAE: Dades específiques de races autòctones en règim extensiu.

ADJUNTA A LA SOL·LICITUD:

AE

Certificat del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE).
Pla agroambiental de ramaderia ecològica en el cas que realitzi ramaderia ecològica.

TE

Croquis de la situació de murs, parets a cada parcel·la.
Croquis de la localització i nom de l'espècie dels arbres singulars a cada parcel·la.

PI

Certicat de l'òrgan o entitat competent de seguir les seves directrius i assessorament tècnic en matèria de producció integrada.

EG

Certificat d'inscripció en alguna associació o agrupació d'agricultors i/o productors que tenguin com a objectiu la conservació o el manteniment
dels cultius tradicionals i/o en perill d'erosió genètica.

RA

Tipus d'animal:
Certificació de l'associació gestora del Llibre genealògic oficial de la raça o de l'associació oficialment reconeguda.
Certificat de la participació en el programa de conservació i millora genètica.

FASE CONCURSAL
Amb l'objecte de tenir en compte per a la selecció/priorització de beneficiaris:

DECLARO que:

SI NO
Reuneixo les condicions d'agricultor a títol principal.

Todos
AE

Faig servir per a la producció agrària varietats vegetals autòctones amb risc d'erosió genètica.
Posseeixo animals a l'explotació que pertanyen al catàleg de races autòctones del territori balear.

EG

Tenc reconeguda oficialment l'explotació agrària per tal de realitzar agricultura ecològica.
Tenc reconeguda l'explotació agrària per tal de realitzar producció integrada.

RA

Tenc reconeguda oficialment l'explotació agrària per tal de realitzar agricultura ecològica.

ACOMPANYO:
AE

EG
RA

Certificat d'alguna de les associacions d'agricultors que tenguin com a objectiu la conservació o el manteniment dels
cultius en perill d'erosió genètica.
Certificat, amb els extrems prevists a l'apartat 6 punt 5 de la convocatòria, dels animals de races autòctones emès per
l'entitat gestora del llibre genealògic de la raça o per l'associació reconeguda.
Certificat Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
Certicat de l'òrgan o entitat competent acreditatiu de seguir les seves directrius i assessorament tècnic en matèria de
producció integrada.
Certificat Consell Balear de la Producció Agrària Ecológica.

DECLAR I EM COMPROMET A:
- Que, si n'és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud:
Entitat a qui s'ha sol·licitat__________________________ i quantia __________________ €
- Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses a la sol·licitud.
- Subscriure un contracte que vincularà ambdues parts al compliment de les obligacions i compromisos adquirits en virtut del que preveu la convocatòria de
l'ajuda.

PARCEL·LES
PROV

MUN

POL

PARC

REC

TE

AE
A

B

C

PI

EG

RA

RAE

__________________, a _____ de/d’ ______________ de _____
Full____ de/d’ ____

SRA. PRESIDENTA DEL FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

Signatura

Ejemplar
para el interesado
INTERESSADA
LA PERSONA
EXEMPLAR PER A

Estatuts, reglament o escriptura de constitució de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent o del certificat d'inscripció registral, a efectes de comprovar-ne
l'activitat.

ANNEX I
EG

SOL·LICITUD D’AJUDES
AL DESENVOLUPAMENT RURAL
Unión
Europea

EROSIÓ GENÈTICA

Nº REFERÈNCIA

Nº EXPEDIENT

Registre d'entrada a l'Administració

CIF

LLINATGES I NOM DE LA PERSONA TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ O RAÓ SOCIAL

SUPERFÍCIE
(ha)

NOMBRE
ARBRES

Observacions

Ejemplar
para el interesado
INTERESSADA
LA PERSONA
EXEMPLAR PER A

CULTIU
EG (*)

DADES EROSIÓ GENÈTICA. DESGLOSSAMENT DE VARIETATS.

RECINTE

PARCEL·LA

POLÍGON

PROVÍNCIA

GRUP
EG

S/R

RECINTE

PARCEL·LA

POLÍGON

PROVÍNCIA

SUPERFICIE
SIGPAC
(ha)

PARATGE

REFERÈNCIES SIGPAC

TERME MUNICIPAL

NIF

DADES EROSIÓ GENÈTICA. DESGLOSSAMENT PER RECINTE.

REFERÈNCIES SIGPAC

TERME MUNICIPAL

DNI

CULTIU
EG (*)

VARIETAT

NOMBRE
ARBRES

(*) Les varietats cultivades d'aquests arbres estan incloses a la relació de varietats vegetals autòctones amb risc d'erosió genètica, que va ser establerta per l'Ordre de la consellera d'Agricultura i
Pesca de 4 d'octubre de 2004 (publicada en el BOIB núm. 140, de 09.10.2004).

Full____ de/d’ ____

__________________, a _____ de/d’ ______________ de _____
Signatura

SRA. PRESIDENTA DEL FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

ANNEX I
PARC-DR

SOL·LICITUD D’AJUDES
AL DESENVOLUPAMENT RURAL
Unión
Europea

Nº REFERÈNCIA

Nº EXPEDIENT

Registre d'entrada a l'Administració

CIF

LLINATGES I NOM DE LA PERSONA TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ O RAÓ SOCIAL

NIF

(1) S'indicarà 1: Sup. amb cultiu a considerar com a farratgera de càlcul de densitat ramadera; 2: Sup. amb cultiu pel qual no es sol·licita ajuda o pagaments compensatoris;
3: Sup. amb cultiu a considerar com a farratge dessecació o deshidratat; 0: Resta de casos.

Full____ de/d’ ____

SRA. PRESIDENTA DEL FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

S/R

SUPERFÍCIE
SEMBRADA
(ha)

TIPUS (1)

NOM

CROQUIS

VARIETAT

SUPERFÍCIE
SIGPAC
(ha)

CODI

PARATGE

CULTIU

Al·legació SIGPAC
Ejemplar para el interesado

DECLARACIÓ PARCEL·LES AGRÍCOLES
Nº PARCEL·LA

RECINTE

PARCEL·LA

TERME MUNICIPAL

POLÍGON

PROVÍNCIA

REFERÈNCIES SIGPAC

DNI

Observacions

__________________, a _____ de/d’ ______________ de _____
Signatura

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

RECINTES

