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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

9112

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per
la qual es modifica la Resolució de 18 de març de 2015, per la qual s'aproven els models de
declaracions responsables, la documentació a aportar i les noves taules de marges bruts i criteris de
càlcul d'UTA per a la inscripció en els Registres insulars agraris de les Illes Balears, regulats per la
Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears

Mitjançant Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 18 de març de 2015, s'aproven els models
de declaracions responsables, la documentació a aportar i les noves taules de marges bruts i criteris de càlcul d'UTA per a la inscripció en els
Registres insulars agraris de les Illes Balears, regulats per la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears (BOIB núm. 43, de
26.03.15).
Aquesta Resolució esmentada es dicta amb l'objecte d'adaptar la tramitació d'inscripció en els Registres esmentats a la Llei 12/2014, de 16 de
desembre. No obstant això anterior, s'estima necessari que aquesta Resolució estableixi, d'una manera més concreta, el règim transitori a
aplicar als expedients en curs.
De la mateixa manera, es considera convenient establir la manera d'acreditar, per part de les persones interessades, el compliment preceptiu
de les normes de bones pràctiques agràries, en el cas de sol·licitar la declaració de la seva explotació com a explotació preferent.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/78/920692

Per altra banda, s'ha detectat un error a la versió catalana de l'annex III de la taula de marges bruts i UTAs que és necessari rectificar, de
conformitat amb el que preveu l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Així mateix, tenint en compte que els titulars d'explotacions agràries poden tenir ingressos agraris abans de la presentació de la declaració
d'inici prevista per la nova Llei 12/2014, de 16 de desembre, no resulta necessari exigir en aquest supòsit memòria agrària subscrita per tècnic
competent.
En base a això anterior, procedeix modificar la Resolució citada en el sentit exposat.
Per això, a proposta del director gerent del FOGAIBA, i en virtut de les facultats que tenc legalment atribuïdes, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Modificar la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 18 de març de 2015, per la qual s'aproven
els models de declaracions responsables, la documentació a aportar i les noves taules de marges bruts i criteris de càlcul d'UTA per a la
inscripció en els Registres insulars agraris de les Illes Balears, regulats per la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, en
el sentit següent:
1.- S'afegeix un paràgraf a l'apartat segon que diu el següent:
“Els expedients d'inscripció en els esmentats registres, iniciats a la data de dictar la present Resolució i que es trobin en tramitació, seran
resolts conforme a allò que s'hi preveu.”
2.- S'afegeix un apartat a la pàgina 1 in fine de l'annex I que diu això:
“En el cas de sol·licitar la inscripció en el Registre insular d'explotacions preferents mitjançant l'opció 4a de l'apartat v) de l'article 5 de la
Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, declar que faig compliment de les bones pràctiques agràries regulades en el
marc de la Política Agrícola Comuna.”
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3.- S'afegeixen a la taula de cultius de l'annex III, de marges bruts i UTAs, en la seva versió en llengua catalana, els següents cultius:
CULTIU

S/R

Unitat

Marge brut €/u.

UTA/u.

LLIMONERA

R

ha

2.500,00

0,4

ARANGERS

R

ha

1.800,00

0,35

MANDARINA

R

ha

3.500,00

0,35

CLEMENTINA

R

ha

3.500,00

0,35

4.- Es modifiquen els apartats 1.1 i 1.2 del punt 1 “Registre insular agrari” de l'annex II respecte a la memòria agronòmica subscrita per
tècnic competent que només serà exigible en el supòsit que el titular de l'explotació agrària no pugui acreditar els ingressos agraris
corresponents.”
Segon
La present Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de maig de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/78/920692

El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá
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