FEADER
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

ANY: 2010

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
ANYS 2007 – 2013
ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUDA: Instal·lació de joves agricultors

EXPEDIENT NÚM.:

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom del sol·licitant:

NIF:

Domicili:
Província:

Municipi:

Localitat:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

Fax:

Llinatges i nom del representant autoritzat:
Data de naixement:

Codi postal:
Correu electrònic:
NIF:

Núm. RGEA:

Nombre treballadors:

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 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 de 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, 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 FOGAIBA per obtenir els documents necessaris existents a la
base documental.
4. 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.
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 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, per a la dona.
6. Que l’explotació compleix les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar del animals, de conformitat
amb la normativa comunitària, nacional i autonòmica.
7. 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.
8. Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció en el Registre general d’explotacions agràries, així com la
condició d’explotació agrària prioritària.
9. Que totes les dades que contenen els impresos corresponents a la present sol·licitud són vertaderes.
10. Que la inversió és viable tècnicament i legalment, i que els treballs respectaran la normativa urbanística vigent i, si n’és el cas,
la de protecció del patrimoni.

………………………….., a………… de ………………………….de …………
Signatura
SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA
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11. Que la inversió NO
- SI
s’ha començat abans de presentar aquesta sol·licitud. En cas ser afirmatiu haureu
d’indicar la data d’inici)_____________________
12. Que, en el seu cas, que tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
13. 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 ___________________________________
14. Que: Es genera a l’explotació una UTA addicional
L’explotació està ubicada en una zona desafavorida
M’incorpor com a soci d’una explotació societària o associativa

Pla empresarial encaminat a obtenció de productes ecològics

EM COMPROMET A:
- Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses a la sol·licitud.
- Complir el requisits de compromís establerts a la normativa vigent i facilitar i acceptar, si escau, la realització de controls
administratius i inspeccions sobre el terreny que l’autoritat competent consideri necessaris per verificar que es compleixen les
condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
- 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.
- Adquirir la capacitació professional adient en el termini de 24 mesos des de la data de la concessió d’ajuda d’instal·lació, en
cas de no disposar-ne.
- Exercir l’activitat agrària a l’explotació objecte de l’ajuda i mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys
comptats des de la data de concessió de l’ajuda; així com mantenir els requisits i condicions exigibles pel que fa a les
condicions de l’explotació i beneficiari durant aquest període.
ADJUNT a aquesta sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, la documentació exigida que figura a
les darreres pàgines del present imprès i que marc amb una

SOL·LICIT:
L’aixecament de l’acta de no-inici per despeses corresponents a provisió de màquines, aparells o materials de construcció
Que em sigui concedida una subvenció per a instal·lar-me a:
Una explotació agrària prioritària:

Una explotació agrària:

I sobre les despeses o inversions següents:
Empresa

Núm. factura / Proforma
/ Pressupost

Concepte

Import inversió

SUMA DE LES DESPESES / INVERSIONS
………………………….., a………… de ………………………….de …………
Signatura
SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA
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FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Formació assolida: ___________________________________________________________________________________________
Cursos programats per la Conselleria de Presidència (Programa de formació per al sector agrari) o per entitats externes, als quals
vull assistir, bé per assolir la capacitació requerida, bé per augmentar la meva formació:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Matèries per les quals sol·licitaré assessorament:
Relacionades amb els requisits legals de gestió, relatius a salut pública, sanitat animal, sanitat vegetal, medi ambient i
benestar dels animals, als quals es refereix l’article 5 i l’annex II del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener
de 2009, les disposicions dels quals es recullen en l’annex I del Reial decret 486/2009, de 3 d’abril, pel qual s’estableixen els
requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que han de complir els agricultors que rebin
pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades ajudes de desenvolupament
rural, i els agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per
arrencada del vinyer.
Relacionades amb les bones condicions agràries i mediambientals, a les quals es refereix l’article 6 i l’annex III del
Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, les disposicions dels quals es recullen en l’annex II del
Reial decret 486/2009, de 3 d’abril, i per la normativa que el desenvolupa.
Relacionades amb les normes relatives a la seguretat laboral basades en la legislació comunitària.

DECLAR
Que necessit un període d’adaptació per crear o reestructurar la meva explotació.

………………………….., a………… de ………………………….de …………
Signatura
SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA SOL·LICITUD - PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS
Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
En cas d’incorporació a una entitat jurídica:
q Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat jurídica.
q Fotocòpia compulsada dels estatuts socials correctament inscrits en el registre corresponent o certificat
d’inscripció registral dels documents esmentats.
q Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal i document que acrediti aquesta representació.
q Certificat emès per l’òrgan de govern on hi hagi constància de l’admissió, l’aportació i les condicions del jove
agricultor com a soci.
En cas de jove agricultor que accedeix com a cotitular a una explotació agrària prioritària o no prioritària:
q

q

Acord entre el titular i l’agricultor jove que aquest darrer compartirà les responsabilitats gerencials, els resultats
econòmics de l’explotació, els riscs inherents a la seva gestió i les inversions que s’hi realitzin, en una proporció
mínima del 50% (aquest acord haurà de tenir una durada mínima de sis anys i haurà d’estar formalitzat en
escriptura pública).
Document mitjançant el qual el titular transmeti a l’agricultor jove, almenys, un terç de la seva propietat en els
elements que integren la seva explotació, l’ús i aprofitament de la qual hi continuaran integrats (aquesta
transmissió haurà d’estar formalitzada en escriptura pública i inscrita en el Registre de la propietat, si hi estan
prèviament inscrites les finques a favor del titular).

Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social (llevat de si s’ha presentat per a la justificació de la capacitació
professional).
Justificació de la capacitació professional, amb aportació d’algun d’aquests documents:
q

Fotocòpia compulsada del títol corresponent.

q

Document que acrediti la realització de cursos de capacitació agrària.

q

Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social.

Declaració del IRPF del darrer exercici o certificat de l’Agència Tributària sobre la renda agrària del darrer exercici.
Pla empresarial.
Projecte tècnic, pressuposts o factures proforma o factures definitives de les inversions objecte d’ajuda. S’han de presentar
els tres pressuposts en el cas del que estableix l’apartat 4.7 de la Resolució de convocatòria. Pel que fa a les inversions
ja executades en el moment de presentar la sol·licitud, s’hauran d’aportar els justificants de la seva realització en els
termes prevists en l’apartat onzè de la convocatòria, sense perjudici de l’aportació de la resta de documentació
preceptiva, inclosos els justificants de pagament en el moment de la justificació.
Plànols o croquis de las inversions immobles i la seva ubicació a l’explotació.
Si n’és el cas, i als efectes d’acreditar la instal·lació com a jove agricultor, s’haurà d’aportar algun d’aquests documents:
q Declaració censal del començament de l’activitat.
q Justificant d’afiliació en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
q En el cas d’integració com a soci en una entitat amb personalitat jurídica que sigui titular d’una explotació
agrària en funcionament, certificació de l’òrgan de govern competent de l’entitat, en la qual s’acrediti l’acord de
la seva admissió en qualitat de soci i la data en què es produeix la seva alta.
………………………….., a………… de ………………………….de …………
Signatura
SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA
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En el cas de realització d’obra civil, llicència d’obra o sol·licitud de la llicència d’obra.

………………………….., a………… de ………………………….de …………
Signatura
SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

Full 5 de 5

