FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

LÍNIA D’AJUDA

RA /12

SOL·LICITUD D’AJUDA
REPLANTAR ARBRES
Núm. Expedient

R

DE

MINIMIS

A

PER
/

A

1

2

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom:

NIF:

Adreça:
Municipi:
Telèfon:

Localitat:
Tel. Mòbil:

Codi postal:

Adreça electrònica:

Llinatges i nom del representant autoritzat:

DNI:

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. 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, Medi Ambient i Territori 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.
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 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.
5. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, 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.
6. Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció i la obtenció de dades del Registre
general d’explotacions agràries, així com si el recinte ha estat afectat per un incendi o si està inclòs a
la zona d’afecció dels fongs de la fusta, davant la Direcció General de Medi Rural i Marí o organisme
competent.
7. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
8. 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 a sol·licitar l’ajuda.
9. Que no he sol·licitat ni rebut altres ajudes de qualsevol altra administració pública o entitat privada
per a la mateixa finalitat.
10. Que, si n’és el cas, he rebut durant els tres anys darrers, les següents ajudes de minimis, d’acord amb
el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007:
Ajuda de minimis:
, quantia
€
Ajuda de minimis:

, quantia

€

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 verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les
ajudes.

C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
 Documentació comuna:
Fotocòpia compulsada del DNI de la persona representant, si escau.
Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
Document acreditatiu de la representació, si escau.
Certificat emès per l’entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari o document de
domiciliació bancària (imprès TG002) correctament emplenat.
Si n'és el cas, declaració responsable de no estar obligat a presentar les declaracions o documents
prevists en el punt 6 de l'apartat tercer de la Resolució.
 Si es tracta de persones jurídiques:
Fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’entitat,
degudament inscrits en el registre corresponent.
 Agrupacions sense personalitat jurídica:
Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que han subscrit
totes les persones membres.
Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i, si se’n disposa, fotocòpia compulsada
del NIF de l’agrupació.

Document subscrit per totes les persones membres de l’agrupació en què es facin constar
expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascú.
Nomenament d’una persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poder suficient
per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com a beneficiària.
Document subscrit per totes les persones membres de l’agrupació en què es faci constar el
compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que es
preveu en 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 en els articles 57 i 60 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
Certificat emès per l’entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari o document de
domiciliació bancària (imprès TG002) degudament emplenat. En cas de no disposar de compte a
nom de l’agrupació, s’ha d’aportar aquest document de cadascun dels membres.

D) SOL·LICIT:
Que em sigui concedida l’ajuda convocada pel president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) per a la replantació d’arbres, de l’any 2011, per:
Replantació de recintes d’ametlers afectats per fongs de fusta.
Replantació de recintes d’ametlers afectats per incendis forestals.
Replantació de recintes d’albercoquers afectats per cap gros.
Replantació de recintes per malaltia o mort de l’arbre: albercoquers, ametlers, figueres i/o garrovers
Amb núm. i dades que adjunt al següent full.
,

d

Signatura

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

de 2011

SOL·LICITUD D’AJUDA DE MINIMIS PER A REPLANTAR
ARBRES
Nom/Raó Social:

NIF:

E) IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES
(Replantació de recintes d’ametlers afectats per fongs de fusta):
Referència SIGPAC
Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Nombre d’arbres que s’han de
replantar

TOTAL
(Signatura)

SOL·LICITUD D’AJUDA DE MINIMIS PER A REPLANTAR
ARBRES
Nom/Raó Social:

NIF:

F) IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES
(Replantació de recintes d’ametlers afectats per incendis forestals):
Referència SIGPAC
Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Nombre d’arbres que s’han de
replantar

TOTAL
(Signatura)

SOL·LICITUD D’AJUDA DE MINIMIS PER A
REPLANTAR ARBRES
Nom/Raó Social:

NIF:

G) IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES
(Replantació de recintes d’albercoquers afectats per cap gros):
Referència SIGPAC
Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Nombre d’arbres
que s’han de
replantar
(Només correspon als
recintes nous)

Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou
Recinte afectat
Recinte nou

TOTAL
(Signatura)

SOL·LICITUD D’AJUDA
REPLANTAR ARBRES
Nom/Raó Social:

DE

MINIMIS

PER

A

NIF:

H) IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES
(Replantació de recintes per malaltia o mort de l’arbre: albercoquers, ametlers, figueres i/o garrovers):
Densitat
(Marcar amb una X el
que correspon)

Referència SIGPAC

Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Inferior
a 150
arb./ha

Superior
a 150
arb./ha

Nombre d’arbres que s’han
de replantar
(S’haurà d’indicar
orientativament el nombre de
cadascun)

TOTAL
(Signatura)

