ANNEX I

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I
PESQUERA
DE
LES
ILLES SOL·LICITUD D’AJUDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE GENOTIPAT OVÍ
BALEARS
LÍNIA D’AJUDA GEO/10

Núm. expedient

G E

O

/

1

0

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Raó social:

CIF/NIF:

Adreça:

Correu-e:

Municipi:

Localitat:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

Codi postal:

Telèfon:
CIF/NIF:

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 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, en cas de no presentar els certificats 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, si n’és el 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) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
ADJUNT a aquesta sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, la documentació
exigida al present imprès i que marc amb una







Fotocòpia compulsada del CIF del sol·licitant.
Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal de l’entitat.
Fotocòpia compulsada dels estatuts socials correctament inscrits en el registre corresponent.
Acreditació de la representació amb la qual es signa la sol·licitud.
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) correctament complimentat o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.



Per a les ajudes previstes en el paràgraf a) del punt 2 del apartat primer de la Resolució de
convocatòria, en cas de sol·licituds presentades a partir del segon any d’aplicació del programa de
selecció genètica, un informe sobre l’evolució del programa esmentat.



Per a les ajudes previstes en el paràgraf b) del punt 2 del apartat primer de la Resolució de
convocatòria, documentació que acrediti que els centres d’inseminació artificial estan autoritzats
per als intercanvis intracomunitaris d’animals vius, esperma i embrions segons la legislació vigent a
la Unió Europea.



Memòria de les activitats a desenvolupar amb el pressupost detallat i desglossat per línies
sol·licitades.(*)



Si pertoca, document acreditatiu on consti que l’organització està exempta de presentar liquidació
per l’impost sobre el valor afegit.



Altres documents:___________________________________________________________________
La següent documentació està vigent i ja s’ha aportat a l’exp._________/200_:
_________________________________________________________________________________________
(*) la memòria ha d’incloure el cens dels animals reproductors participants en el programa

D) SOL·LICIT (Indicar activitat i import)
Que em sigui concedida l’ajuda convocada per la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA) per al desenvolupament del programa de genotipat oví per les següents
activitats:

 Subvencions per a l’aplicació dels programes de selecció genètica, especificats en el Capítol II del
Reial decret 1312/2005, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de selecció
genètica per a la resistència a les encefalopaties espongiformes transmissibles en bestiar oví i la
normativa bàsica de les subvencions per al seu desenvolupament. Per import de
……………………….……...€.

 Subvenció per a la utilització de centres d’inseminació artificial, creació de bancs d’ADN, creació de
bancs de material genètic per a la reproducció i desenvolupament de programes d’inseminació
artificial. Per import de ………….…..…..…………..€.
TOTAL AJUDA SOL·LICITADA: _________________ €
_________________, _____ d _______________________ de ______

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

