ANNEX I

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I
PESQUERA
DE
LES
ILLES
BALEARS
LÍNIA D’AJUDA SEQ/09

SOL·LICITUD D’AJUDA AL SECTOR EQUÍ
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DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom/Raó social:

CIF/NIF:

Adreça a afectes de notificacions:

Correu-e:

Municipi:

Localitat:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

Codi postal:

Telèfon:
NIF/NIE:

A) DECLAR:
1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que deman.
2. Que autoritz, en compliment de la LOPD 15/1999, que les dades de caràcter personal que
voluntàriament facilit, s'incorporin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes. Que autoritz el
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gestió de les línies
d'ajudes, a cedir les meves dades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca de les Illes Balears, que es
reserva el dret a realitzar el nombre d'inspeccions que calgui, incorporant les meves dades personals a
les actes d'inspecció pertinents, així com als expedients sancionadors que poguessin ocasionar-se.
Que tenc coneixement que podré presentar les reclamacions que consideri oportunes, dirigint-me a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de les Illes Balears, i que les meves dades de caràcter personal
quedaran registrades en un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat de la mateixa Conselleria.
Que tenc coneixement del meu dret a accedir, rectificar, oposar i cancel·lar aquestes dades
gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears. C/ Foners 10. 07006 Palma de Mallorca. Illes Balears.
3. Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 7 d’octubre de 2008 per la qual es regula la base de dades documental creada
pel Decret 53/2006, de 16 de juny, del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears,
autoritz el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per a obtenir els documents
necessaris existents a la base documental.
4. Que no 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 a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
5. Que autoritz el FOGAIBA per a comprovar d’ofici davant la Conselleria d’Agricultura i Pesca el
compliment dels requisits prevists a la convocatòria.
6. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per a comprovar d’ofici el
compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la
Seguretat Social, així com la inscripció i dades del Registre general d’explotacions agràries de les Illes
Balears i del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears, en cas de no presentar els
certificats i documents corresponents.
7. 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
__________________ €

8. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
9. 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.
B) EM COMPROMET A:
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita l’autoritat
competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat consideri
necessaris per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les
ajudes.

C) SOL·LICIT:
Que em sigui concedida l’ajuda convocada per la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA), al sector equí per les següents actuacions:
 Ajudes a les inversions en petites i mitjanes empreses equines dedicades a la producció i cria
d’èquids: _________€
 Ajudes a les associacions i agrupacions de petits i mitjans productors d’èquids: _________€
 Ajudes a les inversions a petites i mitjanes empreses agràries equines dedicades a la transformació
i comercialització de carn de cavall: _________€
 Ajudes a les petites i mitjanes empreses no agràries i altres institucions: _________€
 Ajudes a la formació: _________€
TOTAL ………….……...€

_________________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

D) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
Documentació general:
Si el sol·licitant és persona física:
 Fotocòpia compulsada del DNI.
 Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del
compte bancari.
 Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal (si escau).
 Documentació que acrediti la representació (si escau).
Si el sol·licitant és persona jurídica:
 Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat.
 Fotocòpia compulsada dels estatuts socials inscrits al registre corresponent.
 Fotocòpia compulsada del DNI del representant que firma la sol·licitud.
 Documentació que acrediti la representació.
 Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del
compte bancari.
Ajudes a les inversions en petites i mitjanes empreses equines dedicades a la producció i cria d’èquids:
 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 el darrer
document TC2 de la Seguretat Social presentat, en el que consti el nombre de treballadors de
l’empresa, o en cas de no disposar d’aquest document, d’una declaració responsable del
sol·licitant, com també els darrers comptes anuals aprovats, o declaració d’IRPF en el seu cas,
amb indicació dels ingressos i despeses existents amb objecte de determinar el volum de negoci de
l’entitat.
 Memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en disciplina, de contingut agrari o biològic
en què s’exposi el conjunt del projecte, la suficiència per a la viabilitat econòmica de l’explotació i
la seva repercussió en el medi on es desenvolupi
 Si n’és el cas, llibre d’explotació actualitzat que s’estableixi reglamentàriament.
 Declaració responsable del compliment dels requisits prevists en el punt 1.1r i), ii) i iii) de
l’apartat cinquè de la present Resolució, conforme el model previst a l’annex III.
Ajudes a les associacions i agrupacions de petits i mitjans productors d’èquids:
 Memòria tècnica on s’exposi el conjunt del projecte amb menció expressa a la seva repercussió
sobre els associats, la suficiència per a la viabilitat econòmica de l’associació o agrupació i la seva
repercussió el medi on es desenvolupi.
 Llistat dels titulars de les explotacions integrants de l’associació o agrupació, juntament amb la
documentació acreditativa del compliment d’aquestes explotacions del requisit previst en el punt
1.2n b) de l’apartat cinquè d’aquesta Resolució.
 Compromís que els programes aprovats s’aplicaran a totes les explotacions que pertanyen a
l’associació.
 Designació del tècnic amb titulació universitària, que en el cas dels programes sanitaris serà un
veterinari, que supervisarà els programes.
 En el cas que les ajudes sol·licitades estiguin destinades a millorar la comercialització de la
producció, declaració responsable que almenys el seu 50% , que al mateix temps procedeixi com a
mínim del 50% de les explotacions integrades a l’entitat associativa, ha de ser comercialitzada
amb el control i coordinació de l’entitat associativa beneficiària.
 Declaració responsable que l’objectiu de tots els membres de l’agrupació o associació sigui
adaptar la producció final a les exigències del mercat, en particular mitjançant la concentració de
l’oferta.
 Per a les actuacions previstes en el punt 1 b) iv) de l’apartat sisè de la present Resolució,
declaració responsable del compliment dels requisits prevists en els números 4 i 5 de l’article 14
del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006.

Ajudes a les inversions en petites i mitjanes empreses agràries equines dedicades a la transformació i
comercialització de carn de cavall:
 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 el darrer document
TC2 de la Seguretat Social presentat en què consti el nombre de treballadors de l’empresa, o en cas
de no disposar d’aquest document, d’una declaració responsable del sol·licitant, així com els
darrers comptes anuals aprovats o declaració d’IRPF en el seu cas, amb indicació dels ingressos i
despeses existents amb objecte de determinar el volum de negoci de l’entitat.
 Documentació acreditativa o, en el seu cas, declaració responsable de la viabilitat econòmica de
l’empresa.
 Documentació acreditativa o, en el seu cas, declaració responsable de l’aplicació de sistemes de
traçabilitat en la producció, de control de punts crítics en tot el procés productiu, així com
fomentar, mitjançant compromisos per escrit, el compliment de les normes en vigor sobre el medi
ambient, la higiene i la sanitat, el registre i identificació dels animals, els programes sanitaris
aprovats per l’autoritat competent i, en el seu cas, el benestar animal i codis de bones pràctiques
higièniques, a les explotacions vinculades.
 Documentació acreditativa com que es realitza una correcta gestió dels subproductes generats
durant el procés productiu.
 Memòria tècnica on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat i la repercussió en
el medi on es desenvolupi.
Ajudes a les petites i mitjanes empreses no agràries i altres institucions:
 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 el darrer document
TC2 de la Seguretat Social presentat, en el que consti el nombre de treballadors de l’empresa, o en
cas de no disposar d’aquest document, d’una declaració responsable del sol·licitant, com també els
darrers comptes anuals aprovats, o declaració d’IRPF en el seu cas, amb indicació dels ingressos i
despeses existents amb objecte de determinar el volum de negoci de l’entitat.
 Documentació acreditativa o, en el seu cas, declaració responsable de la seva viabilitat econòmica.
 Declaració responsable que compleixin les normes mínimes exigibles en matèria de benestar animal,
higiene i medi ambient.
 Declaració responsable de la correcta gestió dels subproductes generats per l’activitat que es
desenvolupi amb els èquids.
 Relació de treballadors responsables dels animals, i justificació de la seva contractació i de la seva
formació específica en ramaderia equina o en cas de no disposar d’aquesta darrera, compromís
d’acreditar-la en els dos anys posteriors.
 Programa sanitari per als èquids, supervisat per un veterinari.
 Memòria tècnica on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat, la repercussió en
el medi on es desenvolupi i tots aquells aspectes necessari per garantir el compliment de qualsevol
dels aspectes recollits a l’apartat cinquè, punt 1.4t.
Ajudes a la formació:
 Memòria tècnica on s’exposi clarament el conjunt del projecte, separant els cursos o part dels
cursos, que correspongui a formació general i a formació específica, amb indicació clarament dels
conceptes assenyalats en el punt 5è de l’apartat cinquè.
 En el cas de la formació en producció equina relacionada amb la producció i cria d’èquids:
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits prevists en el punt 1.2n de l’apartat
cinquè de la present Resolució.
 En el cas de formació en l’àmbit de la producció, transformació i comercialització de carn de cavall:
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits prevists en el punt 1.3r de l’apartat
cinquè de la present Resolució.
 En el cas de la formació de professionals dins l’àmbit eqüestre:
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits prevists en el punt 1.4t de l’apartat
cinquè de la present Resolució.

Documentació específica per a justificar els criteris objectius de preferència:
 Documentació acreditativa que es tracta d’un projecte innovador.
 Documentació justificativa que es tracta d’una associació o agrupació de productors d’equins que
es constitueixen o amplien significativament les seves activitats.
 Documentació justificativa de tractar-se d’activitats de foment de l’equitació de base i hipoteràpia o
introducció de l’activitat equina adreçada a sectors de població amb dificultats socials específiques
d’accés a l’activitat.
 Documentació justificativa que compleix les condicions de jove agricultor.
 Documentació acreditativa que el projecte està a càrrec de dones.
La següent documentació està vigent i ja s’ha aportat a l’exp.____________/200__
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

