ANNEX I

SOL·LICITUD D’AJUDA PER ACTUACIONS EN MEDI RURAL EN
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

I EL MARC DEL PLA PILOT ESTABLERT PARTINT DE LA LLEI

LÍNIA D’AJUDA AMR/10

45/2007, DE 13 DE DESEMBRE, PER AL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DEL MEDI RURAL
Núm. expedient

A

M

R

/

1

0

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom:

NIF:

Adreça:

Correu-e:

Municipi:
Llinatges i nom del representant autoritzat:

Localitat:

Codi postal:

Telèfon:
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 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, 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.
3. 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 de Presidència de les Illes Balears. 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.
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, autoritz el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears per obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
5. Que no incor en cap causa d’incompatibilitat segons els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona.
6. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, 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.
7. Que autoritz el FOGAIBA a 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 requereixen. La present
autorització es realitza en aplicació del que disposa la Disposició addicional quarta de la llei 40/1998, de 9 de
desembre, per la qual es permet, amb l’autorització prèvia de l’interessat, la cessió de les dades tributàries que
presenten les AAPP per al desenvolupament de les seves funcions.
8. Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció i la obtenció de dades del Registre general d’explotacions
agràries (RGEA) i del Registre d’explotacions ramaderes (REGA) .
9. Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici que no cultiu organismes modificats genèricament, en el Registre
corresponent.
10. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
11. 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 sol·licitar l’ajuda.
12. 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 ___________________ €

B) EM COMPROMET A:
-

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.

-

Complir les bones condicions agràries i mediambientals, d’acord amb el Reial decret 486/2009, de 3 d’abril.

C) SOL·LICIT:
Que, previs els tràmits necessaris, em sigui concedida l’ajuda senyalada (X):
___ Línia 1.1 Marges i parets
___ Línia 1.2 Tancaments de tanques i finques
___ Línia 1.3 Cultius tradicionals
___ Línia 1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya
___ Línia 1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge
___ Línia 1.6 Abeuradors
___ Línia 1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines
___ Línia 1.8 Utilització de compost com adob
___ Línia 2.1 Racionalització del regadiu
___ Línia 3.1 Control biològic de plagues
___ Línia 3.2 Horticultura tradicional
___ Línia 4.1 Venda directa
___ Línia 4.2 Apicultura per a pol·linització
(Cal omplir l’apartat corresponent i presentar la documentació senyalada per a cada línia)
_________________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

D) CONSIDERACIONS:

Línia 1.1 Marges i parets

m2
Preu unitari (€/m2)
Total
Total línia
Màxim d’ajuda
Paret (doble cara)
20
2.000,00 €
Marges (≤1,5 m d’altura)
20

Marges (>1,5 m d’altura)
25

Línia 1.2 Tancaments de tanques i finques

ml
Preu unitari (€/ml)
Total línia
Màxim d’ajuda
Tancament de tanques
4
1.000,00 €
Barreres
200
500,00 €

Línia 1.3 Cultius tradicionals

Núm. de recintes (*)
Tipus de cultiu
Superfície (ha)
Preu unitari (€/ha)
Total línia
Màxim d’ajuda

200
800,00 €

200

200

TOTAL
Suma:

(*) Els recintes han de tenir una densitat mínima de 30 arbres/ha
Línia 1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya
Núm. de recintes (*)
Tipus de cultiu
Superfície (ha)
Preu unitari (€/ha)
Total línia
Màxim d’ajuda

Olivar
200
3.000,00 €
Garroverar
200

TOTAL
Suma:

Línia 1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge

u o ml
Preu unitari
(€/u o ml)
Total
Total línia
Màxim d’ajuda
Albellons (u)
200
400,00 €
Síquia de pedra (ml)
6

Síquia de terra (ml)
3

Línia 1.6 Abeuradors

u
Preu unitari (€/u)
Total línia
Màxim d’ajuda
Abeuradors (*)
30

120,00 €
(*) Mínim de 3 abeuradors

DNI
Nom:

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

Línia 1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines
Núm. de recintes (*)
Superfície (m2)
Preu unitari (€/m2)
Total línia
Màxim d’ajuda

0,6
600,00 €

0,6

TOTAL
Suma:

Línia 1.8 Utilització de compost com a adob

a) Fems

Núm. de recintes (*)
Superfície (m2)
Preu unitari (€/ha)
Total a)
Màxim d’ajuda

200
800,00 €
b) Fems comprat

Pressupost (€)
% Subvenció
Total b)

Despesa prevista:
70,00%

TOTAL a) + b)

Línia 2.1 Racionalització del regadiu

Despesa prevista:
Import (€)
% subvenció
Total línia
Màxim d’ajuda

70,00%
1.000,00 €

70,00%

70,00%

Suma:

Línia 3.1 Control biològic de plagues

Despesa prevista:
Import (€)
% subvenció
Total línia
Màxim d’ajuda

70,00%
900,00 €

70,00%

70,00%

Suma:

Línia 3.2 Horticultura tradicional

Cultiu
Núm. de recintes
Superfície (ha)
Preu unitari (€/ha)
Total línia
Màxim d’ajuda

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

Suma:

Línia 4.1 Venta directa

Despesa prevista:
Import (€)
% subvenció
Total línia
Màxim d’ajuda

70,00%
2.500,00 €

70,00%

70,00%

Suma:

Línia 4.2 Apicultura per a pol·linització

Núm. de caseres
Preu unitari
Total línia
Màxim d’ajuda
Caseres

10,00 €/u
300,00 €

_________________, _____ d _______________________ de ______

DNI
Nom:

Documentació general
c Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
c Si escau, fotocòpia compulsada del DNI del representant.
c Si escau, acreditació de la representació amb la qual es signa la sol·licitud.
c Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte
bancari.
c Si escau, permisos administratius corresponents, o sol·licituds d’aquests.
Documentació addicional per a persones jurídiques:
c Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’entitat, degudament inscrits en
el registre corresponent.
c Certificat del nombre de socis que formen l’entitat, amb identificació del nom, llinatges i DNI.
c Identificació dels socis que compleixen el requisit d’agricultor professional i fotocòpia del DNI de cada un
d’aquests socis.
c IRPF de 2009 dels socis identificats que compleixen el requisit d’agricultor professional, o autorització al
FOGAIBA per sol·licitar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària aquesta informació.
Documentació per línies d’ajudes:
Línia d’ajuts: 1.1 Marges i parets, 1.2 Tancaments de tanques i finques i 1.5 Síquies i altres sistemes de drenatge:
c Croquis localització dels elements subvencionables amb identificació SIGPAC de la parcel·la.
Línia d’ajuts: 1.3 Cultius tradicionals, 1.4 Recuperació i manteniment de l’olivar i garroverar de muntanya i 3.2 Horticultura
tradicional:
c Relació de recintes amb identificació SIGPAC i cultiu, pels que es sol·licita l’ajuda.
Línia d’ajuts: 1.7 Manteniment de garrigues d’ullastres i alzines i 1.8 Utilització de compost com a adob:
c Relació de recintes amb identificació SIGPAC pels quals es sol·licita l’ajuda.
Línia d’ajuts: 4.2 Apicultura per a pol·linització:
c Identificació de les caseres utilitzades per a pol·linització.
c Justificació del moviment de les caseres si la seva localització no és permanent.
Documentació complementària:
c Pòlissa d’assegurança agrària subscrita dins l’any 2010.
c Certificat del responsable de l’associació de varietats locals.
c Certificat del responsable de l’associació de cria de races autòctones.
c Certificat del C.B.A.E. que l’explotació està certificada com a ecològica.
c Certificat del Consell regulador de la denominació genèrica d’agricultura integrada.

