ANNEX I
Ajudes per a la
limitació de l'impacte
de la pesca al medi
marí i adaptació de la
pesca a la protecció
d'espècies, 2017-2020

REGISTRE

FEMP 2017-2020
LÍNIA D'AJUDA FEMP 112_ Canvi de portes

Núm. expedient B A L 1 1 2 .

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Raó social

NIF:

Adreça a afectes de notificacions:
Municipi:

Localitat:

Codi postal:

Correu electrònic:

Telèfon:

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 (FOGAIBA) amb la finalitat de gestionar les
ajudes.
3. Que autoritz el FOGAIBA, en el seu procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les meves dades a la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca 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: FOGAIBA. C/ Reina Constança 4. 07006
Palma. Illes Balears.
4. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.
5. No haver estat sancionat o condemnat, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per
haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
6. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per comprovar d’ofici el DNI del
representant i 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 per comprovar d’ofici davant la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca el compliment
dels requisits prevists a la convocatòria.
8. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
9. 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.
10. Que no estic subjecte a una ordre de recuperació pendent després una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una
ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.
11. Que autoritz al FOGAIBA la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que consideri necessari, per
verificar les condicions anteriors.
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

ANNEX I
B) COMPROMISOS:


Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert.



Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis
determinats a la present Resolució.



Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió de la qual es tracti i les específiques que puguin assenyalar-se
en funció del tipus d’inversió.



Adoptar les mesures que siguin necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne publicitat.



Sotmetre’s als controls que dugui a terme l’administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l’ajuda i el
posterior manteniment dels compromisos.



Complir els compromisos adquirits per a la concessió de l’ajuda.



Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a la inversió i a la persona beneficiària, als quals fa referència
l’apartat tercer d’aquesta Resolució.



Mantenir els requisits d'admissibilitat després d'haver presentat la sol·licitud d'ajuda, durant el termini complet
d'execució de l'operació i fins a un termini de cinc anys des del pagament final al beneficiari.



Així com la resta d'obligacions que es preveuen a l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l’article 11 de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23
de maig de 2016 per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa
del Fons Europeu Marítim i de Pesca, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària d’aplicació.

C) DOCUMENTACIÓ:

No serà necessari presentar la documentació o dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.
a) Fotocòpia del NIF, en cas de persona jurídica.
b) Document que acrediti la representació amb que es signa la sol·licitud, si escau.
c) Avantprojecte, projecte tècnic, pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d’ajuda.
d) Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex III que figura al web del FOGAIBA.
e) Certificat de l'Institut Social de la Marina acreditatiu de l'afiliació del pescador al vaixell durant el termini indicat, en cas
de que el sol·licitant sigui del punt 1.b) de l'apartat tercer de la convocatòria.

D) SOL·LICIT

Que em sigui concedida l’ajuda per a la limitació de l'impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a

la protecció d'espècies, 2017-2020.
,

d'

de

Nom:

Signatura

DNI:

FOGAIBA

