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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 1468
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de gener de 2010
per la qual es convoquen, per a l’any 2010, les ajudes per a la
promoció del vi en mercats de tercers països
El Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel
qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen
els Reglaments (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm.
1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) núm.
2392/86 i (CE) núm. 1493/1999, juntament amb el Reglament (CE) núm.
555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s’estableixen normes
de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel qual
s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola pel que fa als programes de suport, el comerç amb tercers països, el potencial productiu i els controls
en el sector vitivinícola, han suposat importants modificacions en matèria de
normes de regulació del mercat vitivinícola en relació a les establertes a la normativa anterior mitjançant el Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, de
17 de maig de 1999, pel qual s’establia l’organització comuna del mercat vitivinícola.
Les disposicions reglamentàries comunitàries en aquestes matèries es
transposen a la normativa nacional, mitjançant el Reial decret 244/2009, de 27
de febrer, per l’aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol.
Aquestes ajudes s’estableixen en aplicació del que disposa la normativa
comunitària esmentada de l’OCM vitivinícola i amb l’única finalitat d’establir
unes normes uniformes per a l’aplicació d’aquestes ajudes i estableix en la
Secció 1a, com a mesura de suport, la promoció en mercats de tercers països.
El Reial decret esmentat fixa totes les condicions, procediment, requisits
i terminis, inclòs el de presentació de sol·licituds, i atribueix als òrgans competents de la comunitat autònoma la instrucció, la resolució i el pagament de les
ajudes.
En aquest sentit, l’article 3.2 del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que aquestes
ajudes s’han de regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense
perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l’administració
gestora.
En tot cas, s’estableix que aquesta Llei s’ha d’aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions finançades per la
Unió Europea.
Per tot això cal aprovar a nivell autonòmic, mitjançant resolució, la convocatòria d’aquestes ajudes i fixar el procediment, així com determinats extrems
per a la concessió de les ajudes.
Segons 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 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.
Segons el 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.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
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programa de suport al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 51, de 28 de
febrer de 2009).
2.

L’àmbit d’aplicació serà la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Per a la present Resolució, seran d’aplicació les definicions previstes en l’article 2 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, esmentat, i es considerarà com a òrgan competent de la comunitat autònoma per a la instrucció, la
resolució i el pagament de les ajudes, el FOGAIBA.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria seran finançades pel Fons
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), de conformitat amb el que estableix
l’article 13 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer.
2. En qualsevol cas, la convocatòria de les ajudes establertes a la present Resolució queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar el compliment de les obligacions generades.
Tercer
Beneficiaris i requisits
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats que s’indiquen a l’article 5 del Reial decret 244/2009, de 27 de
febrer, que amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de les
sol·licituds compleixin els requisits prevists en aquest article i que duguin a
terme les actuacions previstes a l’apartat quart de la present Resolució.
2. En tot cas, 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.
3. A efectes del 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 es
verifiqui 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 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 i Pesca, per a la comprovació d’ofici del compliment
del requisit esmentat, i en aquest cas no serà necessària la presentació del certificats corresponents.
4. 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. Podran ser subvencionables les despeses derivades de l’aplicació de
les accions previstes en els apartats 1 i 2 de l’article 4 del Reial decret 244/2009,
de 27 de febrer, i hauran de complir els requisits prevists en els articles 6, 7 i 8.2
d’aquest Reial decret.

RESOLUCIÓ

2. Els programes d’actuacions subvencionables en aquesta convocatòria s’hauran d’executar en el període comprès entre l’1 d’agost de 2010 i el 31
de juliol de 2011.

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. És objecte de la present Resolució convocar les ajudes per a la promoció del vi, en mercats de tercers països, previstes en la Secció 1a del Capítol
II del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació de les mesures del

3. Pel que fa a la modificació de les accions i programes serà d’aplicació el que disposa l’article 12 del Reial decret esmentat. Les modificacions que
afecten anualitats en curs s’hauran de comunicar al FOGAIBA com a màxim el
15 d’abril de l’any d’execució i la modificació de l’anualitat no començada
s’haurà de comunicar com a màxim el 31 de març de 2010.
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Cinquè
Sol·licituds i documentació
1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de
la publicació de la present Resolució fins a dia 31 de març de 2010.
2. Les sol·licituds d’ajuda, les quals s’ajustaran al contingut mínim que
figura a l’annex I, s’han d’adreçar a la presidenta del FOGAIBA i s’han de presentar en el registre del FOGAIBA, en el de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
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 a la pàgina web http://www.caib.es, han d’adjuntar la documentació
següent:
a) Fotocòpia compulsada del CIF del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal.
c) Document acreditatiu de la representació amb la qual actua el
sol·licitant.
d) Fotocòpia compulsada dels estatuts socials correctament inscrits en
el registre corresponent.
e) Programa amb la informació mínima continguda a l’annex III del
Reial decret 244/2009, de 27 de febrer.
f) En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, a més s’haurà d’aportar:
Document en el qual es reflecteixin les normes o la reglamentació de
funcionament que han subscrit tots els membres.
Fotocòpia compulsada del DNI i/o del CIF de les persones associades i del CIF de l’agrupació, en cas que n’hi hagi. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d’aportar, a més, fotocòpia compulsada del
DNI del representant, així com el document acreditatiu de la seva representació.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es
facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.
Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen
a l’agrupació.
Compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació, en el qual
es faci constar la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l’article 22 del Text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
g) Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’haurà d’aportar
aquest document de cadascun dels seus membres.
h) Documentació necessària per acreditar el compliment dels extrems
prevists a l’annex IV del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer.
3. Això no obstant, aquells sol·licitants d’aquestes ajudes, durant l’exercici 2009, que hagin presentat un programa d’actuació amb accions a desplegar dins els període de subvencions que s’estableix en aquesta convocatòria
i per a les quals no s’hagi obtingut ajuda, poden sol·licitar l’ajuda convocada en
aquesta Resolució demanant que la documentació presentada per a l’expedient
de 2009 sigui incorporada a l’expedient que, a aquests efectes, es tramiti en el
marc de la present convocatòria.
4. En cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA o a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, 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.
5. En cas que l’interessat no autoritzi expressament el FOGAIBA per a
la comprovació de dades del registre corresponent, als efectes d’acreditar el
compliment dels requisits establerts, haurà d’aportar els certificats corresponents.
6. 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 la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7.
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Si en qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant
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la tramitació de l’expedient es presenten ratllades o esmenes, serà considerat
com a no presentat, i es procedirà en aquest cas conforme indica l’article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
8. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’interessat, del que conté aquesta Resolució, el Reial decret 244/2009, de 27 de
febrer, esmentat i la resta de normativa d’aplicació.
Sisè
Selecció dels beneficiaris
1. Atès el que estableix l’article 9 del Reial decret 244/2009, de 27 de
febrer, 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 les disponibilitats pressupostàries, s’ordenaran i tendran prioritat les sol·licituds, aplicant els
criteris objectius de preferència prevists a l’annex IV del Reial decret esmentat.
3.
-

El criteri a determinar per la comunitat autònoma serà el següent:
Que promocionin vins originaris de les Illes Balears
10 punts.

Setè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora estarà integrada per:
President: secretari general de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o
persona en qui delegui.
Vicepresident: directora gerent del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) o persona en qui delegui.
Vocals:
·
Directora general d’Agricultura de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de les Illes Balears, que podrà anar acompanyada d’un tècnic.
·
Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
·
Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
·
Un representant del Consell Insular de Mallorca.
·
Un representant del Consell Insular de Menorca.
·
Un representant del Consell Insular d’Eivissa.
·
Un representant del Consell Insular de Formentera.
Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària un dels vocals de la
Comissió avaluadora.
De la mateixa manera, podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, el
cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del FOGAIBA.
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.
3. Per a que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituïda,
es requerirà en primera convocatòria la presència del president i del secretari o,
en el seu cas, de qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus membres; i en segona convocatòria, es requerirà la presència del president, del secretari o, en el seu cas, de qui els substitueixin i de dos dels vocals.
Vuitè
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, amb caràcter previ
a la Comissió avaluadora, un informe en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.
3. La Comissió avaluadora examinarà les sol·licituds presentades i,
sobre la base de l’informe del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, aplicarà els criteris de valoració prevists a l’apartat sisè de la present Resolució i emetrà un
informe amb indicació dels programes seleccionats provisionalment amb l’ordre de prioritat resultant, que serà remès al Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí.
4. Una vegada aprovada per la Conferencia Sectorial, d’acord amb el
que estableixen els articles 10 i 11 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, la
llista definitiva de les accions i programes seleccionats i les condicions esta-
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blertes pels mateixos, amb la proposta prèvia de la Comissió nacional de selecció de programes, el vicepresident del FOGAIBA dictarà la resolució de concessió, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes.
5. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de
sis mesos a comptar des de la publicació de Reial decret 244/2009, de 27 de
febrer, 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
la consellera d’Agricultura i Pesca 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.
7. En cas de resolució positiva, el beneficiari haurà de comunicar al
FOGAIBA l’acceptació de la resolució en els termes establerts, així com la justificació de la constitució de garantia prevista a l’article 14 del Reial decret
244/2009, de 27 de febrer, i d’acord amb les condicions establertes en el
Reglament (CEE) núm. 2220/85 de la Comissió, de 22 de juliol de 1985.
Novè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les establertes en el Reial decret
244/2009, de 27 de febrer, esmentat en aquesta Resolució i a l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions
esmentades 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.
Desè
Justificació i pagament de les ajudes
1. La justificació i el pagament de l’ajuda es realitzarà en els termes
prevists a l’article 15 del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer. Les factures
hauran de reunir els requisits i formalitats prevists en el Reial decret 1496/2003,
de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2003).
2. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament que inclourà el compte justificatiu; aquesta
sol·licitud que s’ha d’ajustar al contingut mínim previst a l’annex II, es podrà
obtenir consultant la pàgina web http://www.caib.es, anirà adreçada a la presidenta del FOGAIBA i s’adjuntarà, a més de la documentació prevista a l’article
15 del Reial decret 244/2009 esmentat, de la següent documentació:
a) Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
b) 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 n’és el cas.
3. En cas que l’interessat no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o a
la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’obtenció dels certificats d’estar al
corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat
Social, s’hauran d’aportar els certificats corresponents.
4. 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 i realitzades les comprovacions oportunes, amb
l’autorització prèvia de la directora 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 estableix el punt 2 de l’apartat novè
d’aquesta Resolució.
5. El lliurament de les garanties realitzades es farà de conformitat amb
el que preveu l’article 16 del Reial decret 244/2009, abans esmentat.
Onzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte de la present convocatòria són incompatibles 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.
Dotzè
Règim jurídic aplicable
El que preveu la present Resolució, s’entendrà sense perjudici de l’apli-
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cació del que preveu la normativa comunitària que estableix les ajudes a les
quals s’hi fa referència, el Reial decret 244/2009 esmentat, de 27 de febrer, així
com del caràcter supletori d’aplicació d’allò previst en el Text refós de la Llei
de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, atès el
que disposa el seu article 3.2.
Tretzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 21 de gener de 2010
La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per a la promoció del vi en
mercats de tercers països, exercici 2010
Línia d’ajuda: PVI-10
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
CIF
Adreça a afectes de notificacions
Correu-e
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
NIF
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 demanen.
2. Que s’autoritza, 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 i utilitzar-les d’acord amb
l’establert a la Llei esmentada i a la normativa europea d’aplicació; així com
també a l’article 4 del Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de
juny de 2005 i a l’article 4 del Reglament (CE) núm. 259/2008 de la Comissió,
de 18 de març de 2008, que siguin publicades i tractades per organismes d’auditoria i investigació de les comunitats i de l’Administració estatal i autonòmica, amb l’objectiu de protegir els interessos financers de les comunitats.
3. Que es té coneixement que es podran presentar les reclamacions que
considerin oportunes, dirigint-se 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
es té 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.
4. 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.
5. 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.
6. Que s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici davant la
Conselleria d’Agricultura i Pesca el compliment dels requisits prevists a la convocatòria, procedents.
7. Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, 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.
8. Que NO es té sol·licitades i/o concedides cap altre ajuda econòmica
per aquest programa.
9. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes
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les seves parts, són vertaderes.
10. Que, si n’és el cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent
de l’entitat a la qual es representa o que es té poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
Compromís de:
-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 verificar que es compleixen les
condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
-Garantir el finançament per a tota la duració del programa.
Relació de documentació que s’ha de presentar
Fitxa del programa en la qual s’indiqui:
Identificació del programa
Descripció de l’acció o el programa
Pressupost
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda per a la promoció del vi en
mercats de tercers països.
Data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de l’ajuda per a la promoció del vi en mercats de tercers països, exercici 2010
Línia d’ajuda: PVI
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom / Raó social
NIF/DNI
Llinatges i nom del representat autoritzat
NIF/DNI del representant
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta:
Memòria de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts amb
indicació del desglossament de les actuacions amb el seu corresponent cost inicial previst i el cost final.
Documentació justificativa de les despeses realitzades (originals o
fotocòpies compulsades).
Les factures hauran de reunir els requisits i formalitats prevists en el Reial
decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre de
2003).
En cas d’accions l’execució de les quals es subcontracti, s’haurà d’aportar factura del proveïdor final i la prova efectiva del pagament.
Extracte bancari del beneficiari en el qual es pugui constatar el pagament de les factures presentades.
Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
Tres ofertes de diferents proveïdors.
Memòria justificativa de l’elecció, quan aquesta no correspongui a la
millor oferta econòmica.
Declaració responsable del beneficiari que:
El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat
subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i
pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control
intern o extern de l’Administració.
Compromís a prestar la seva 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
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dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF/CIF
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
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.
Declaració del beneficiari on es faci consta que el compte justificatiu
correspon al cost total definitiu de l’ajuda ja indicada, els justificants dels quals
s’adjunten annexos a la relació.
Data i signatura
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