ANNEX I

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

LÍNIA D’AJUDA PVI/11

I

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A LA PROMOCIÓ DEL VI
EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS
Núm. expedient

P

V

I

/

1

1

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Raó social:

NIF:

Adreça a afectes de notificacions:
Municipi:

Correu-e:
Localitat:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

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 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 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.
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 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 autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici davant la Conselleria d’Agricultura i Pesca el
compliment dels requisits prevists a la convocatòria, procedents.
7. Que autoritz 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 tenc sol·licitades i/o concedides cap altre ajuda econòmica per aquest programa.
9. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
10. 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.

−
−

−

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.

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 NIF del sol·licitant.
Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal.
Fotocòpia compulsada dels estatuts socials correctament inscrits en el registre corresponent.
Document acreditatiu de la representació amb la qual actua el sol·licitant.
Document de domiciliació bancària (imprès TG 002) o document acreditatiu de la titularitat del
compte bancari.
Programa, amb la informació mínima continguda a l’annex III del Reial decret 244/2009, de 27 de
febrer.
Documentació necessària per acreditar el compliment dels extrems prevists a l’annex IV del Reial
decret 244/2009, de 27 de febrer.
En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, també s’ha 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 de disposar-ne. 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 a complir
les obligacions que corresponen a l’agrupació com a beneficiària.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es faci constar el compromís de
no dissoldre l’agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l’article
22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de
subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del
compte bancari de cadascun dels membres.
La següent documentació està vigent i ja s’ha aportat a l’exp.
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D) SOL·LICIT:
Que, em sigui concedida l’ajuda per a la promoció del vi en mercats de tercers països.

,

d

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

de

E) FITXA DEL PROGRAMA:
I.- IDENTIFICACIÓ DEL PROGRAMA:
−

Comunitat autònoma: ILLES BALEARS

−

Títol del programa d’acció:

−

Organització o empresa proponent:

−

Responsable de l’execució de les accions:

−

Tipus de mesura:
Informació,
Producte/s:

−

−

Promoció,

Vi,
Vi espumós de qualitat,
Vi d’agulla gasificat,
Vi procedent de la producció ecològica
Mercats destinataris:

−

Duració:

−

Pressupost total:

−

Proposta rebuda el:

−

Mixta

Vi de licor,
Vi espumós aromàtic de qualitat,
Vi de raïm passificat,

II.- DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ O PROGRAMA:
−

Objectiu/s:

1.
2.
…
−

Estratègia:

Núm.:

Vi espumós,
Vi d’agulla,
Vi de raïm sobremadurat,

Destinataris:

−

1.
2.
…
Aspectes coberts:

−

Seguretat alimentària

Etiquetatge

Qualitat

Respecte pel medi ambient

Mètodes de producció específica

Imatge dels productes comunitaris

Indicacions geogràfiques o
indicacions tradicionals reservades a
vins o a begudes espirituoses
Productes ecològics
Aspectes culturals

Missatge que es vol transmetre:

−

1.
2.
…
Actuacions per països, inclòs abast/volum i calendari previst:

−

1.
2.
…
Repercussió previsible i mètode/s d’avaluació:

−

III.- PRESSUPOST:
−

Pressupost recapitulatori:

Actuació

Exercici I

Exercici II

Exercici II

%

Total

1.
2.
3.
TOTAL
−

Pla de finançament:

Cofinançament

Exercici I

%

Total

%

UE

50

50

50

Proponent

50

50

50

TOTAL

100

100

100

