ANNEX I. SOL·LICITUD D'AJUDA
PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
2014-2020

Subvencions per a la cooperació entre agents per
desenvolupar cadenes curtes de comercialització
mitjançant accions d’informació. 2018

Codi expedient:

DADES IDENTIFICADORES DELS SOL·LICITANTS DE L’AJUDA (GRUP DE COOPERACIÓ)
Llinatges i noms dels sol·licitants/raó social, que assumeixen les despeses del NIF:
projecte:

Llinatges i nom del representant autoritzat/Coordinador del grup de cooperació:

NIF del representant:

Adreça a afectes de notificacions:

Correu electrònic:

Municipi:

Localitat:

Codi postal:

Telèfon:

Dades bancàries (IBAN):
ES
DECLAR:
1. Que no reb ni tenc sol·licitada i/o concedida cap altra ajuda i/o subvenció relacionada amb aquesta

sol·licitud.
2. Que accept la clàusula corresponent a la Informació bàsica sobre Protecció de Dades (Reglament (UE)

2016/679) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, adjunta a la
darrera pàgina d’aquesta sol·licitud, i detallada en www.fogaiba.eu/rgpd.
3. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que deman.
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 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 : Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, C/ Reina de la Constança, 4 (CP 07006) Palma, 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 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.
6. Que totes les dades que contenen els impresos corresponents a la present sol·licitud són vertaderes.
7. Que l’actuació és tècnica, econòmica i legalment viable, i que els treballs hauran de respectar la
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normativa urbanística vigent i, si n’és el cas, la de protecció del patrimoni i medi ambient i compleix
les normes comunitàries aplicables a les inversions que es duen a terme.
8. Que les actuacions no estan començades en el moment de presentar aquesta sol·licitud.
9. Que autoritz a Fogaiba i/o la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per comprovar d'ofici

qualsevol dels requisits establits a la convocatòria, així com del DNI dels sol·licitants, en cas de
persones físiques, o dels representants.
10. 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.
EM COMPROMET A:
1. Realitzar les activitats auxiliades dins el termini establert.
2. Mantenir els requisits i les condicions exigibles a què fa referència l’apartat tercer de la Resolució de
convocatòria
3. Comprometre’s a exercir l’activitat agrària durant un mínim de 5 anys per part dels integrants
agricultors.
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control indicades per part de les administracions
autonòmica, estatal o comunitària, la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
de control intern o extern, així com facilitar tota la informació que requereixin aquests organismes en
relació amb les ajudes concedides.
5. Comunicar per escrit al FOGAIBA, en el termini màxim de 15 dies des de la seva notificació, qualsevol
modificació que es produeixi en les ajudes sol·licitades i/o concedides relacionades amb aquesta
inversió. Així mateix, em compromet a posar-ho en coneixement de qualsevol entitat pública a la qual
s'hagi sol·licitat algun tipus d'ajuda.
6. Adoptar les mesures necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne publicitat.
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 X.
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques no serà necessari presentar la documentació o dades que es puguin obtenir per
mitjans telemàtics.
Lloc i data:
Signatura del coordinador:
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SOL·LICIT:
Que em sigui concedida una ajuda sobre un cost de ____________________EUROS per a dur a terme el
projecte de cooperació denominat ____________________________________________________________,
el qual es durà a terme al municipi de __________________________de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb data prevista de començament de les actuacions: __________________ i d’acabament de les
actuacions: ________________ .
OBJECTE:
Informació i promoció de la venta de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es
considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d’un intermediari entre el productor i
el consumidor.
DESPESES:
Estudis necessaris per al desenvolupament de l’actuació (estudis de mercat, etc.)
Despeses de funcionament de l’actuació (personal, lloguers, viatges, etc.)
Costs directes i despeses necessàries per dur a terme les activitats de promoció (material fungible,
material divulgatiu, anuncis, etc.)
PUNTUACIÓ:
Grups que incloguin agricultors professionals o titulars d'explotacions prioritàries: 15 punts.
Grups formats almenys per un jove agricultor: 10 punts.
Grups per a la promoció de la producció ecològica: 10 punts
Grups que tenguin al manco un integrant amb experiència amb la promoció de productes: 5 punts
Grups constituïts per a la promoció de productes emparats per les marques de qualitat: 15 punts.

Lloc i data:
Signatura del coordinador:
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DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD (Adjunta o al gestor documental del Fogaiba):
Documentació general:
En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i dels estatuts socials
Acreditació de la representació amb la qual actua el sotasignat de la sol·licitud, si escau
Model “Pla de cooperació” (pàgines 5,6,7 i 8 d’aquesta sol·licitud) complimentat i signat
Model “Autorització/Compromís/Declaració” (pàgina 9 d’aquesta sol·licitud) complimentat i signat
Pressupostos de les actuacions
Documentació complementària a fi i efecte d’acreditar el compliment d’algun dels criteris de
puntuació
Documentació específica per a entitats sense personalitat jurídica, si n’és el cas:
a) Quan el sol·licitant no és una única cooperativa o agrupació, sinó un grup d’entitats o persones
que es junten per fer aquest projecte. Documents a presentar, a part de la documentació general:


Fotocòpia del NIF de l’agrupació, si se'n disposa.

b) Quan un dels integrants és una entitat/agrupació sense personalitat jurídica com per exemple una
Comunitat de Bens. Documentació a presentar d’aquest integrant:
1.
Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que
hagin subscrit tots els membres d’aquesta agrupació.
2.
Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què s'hi faci constar el
compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de
prescripció que preveu l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears , i 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.
3.
Fotocòpia del NIF de l’agrupació, si se'n disposa. En cas que algun dels associats sigui
una persona jurídica, ha d’aportar a més, fotocòpia del NIF i del document acreditatiu de la
seva representació.
4.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què hi hagi constància
expressa dels compromisos d’execució que assumeix cadascun, així com el número de DNI
de cada un d'ells.
5.
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.
Lloc i data:
Signatura del coordinador:
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Model "Pla de Cooperació": MEMÒRIA OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES COOPERACIÓ
Estructura del grup (membres i coordinador)

Antecedents i Objectius de les actuacions previstes

Actuacions que es desenvoluparan per informar/promocionar la cadena curta

Localització de les actuacions
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Calendari i durada projecte

Elements i material necessari

Anàlisi viabilitat técnica i financera: distribució de les despeses, capacitat financera,

Resultats esperats

Lloc i data:
Nom i signatura de tots els membres si el grup no té personalitat jurídica: (si té pers.jurídica, signatura del
representant)
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Model "Pla de Cooperació": RELACIÓ D'INTEGRANTS DEL GRUP I REPARTIMENT DE DESPESES
NOM
Coordinador

NIF

Repartiment
DESPESES (%)

Representant, si n'es el cas

NIF
Representant

(A) Agricultor
actiu i titular
explotació

(B) Agrupació
productors/ (C) Altre
cooperat.











































Signen aquest Pla tots els membres, designant al representant/coordinador del projecte.

Data:

SIGNATURA

SIGNATURA
compromís de no
dissoldre el grup (1)

SIGNATURA autoritza
comprovar deutes (2)

___/ ___/ 2018

Definició BENEFICIARIS: son els integrants que assumeixen despeses del Pla, i que per tant seran beneficiaris directes de l'ajuda, tal i com s'especificarà a la Resolució de
concessió.
(1) Els sol.licitants BENEFICIARIS de l'ajuda es COMPROMETEN a no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l'article 24
de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears , i 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.
(2) Els sol·licitants BENEFICIARIS de l'ajuda AUTORITZEN al FOGAIBA per comprovar d'ofici el compliment d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i
autonòmiques, i amb la Seguretat Social. Si no autoritzen, presentar la documentació acreditativa corresponent.
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Model "Pla de Cooperació": DESGLOSSAMENT DE DESPESES
Sol·licitud de subvenció per a la cooperació entre agents per promoció cadenes curtes
Pla de Cooperació: DESGLOSSAMENT DESPESES
Codi expt.:

Num Ordre Empresa

PRESSUPOSTS ELEGITS PER REALITZAR EL PROJECTE
Concepte objecte subvenció

Import (€)
(sense IVA)

Empresa

PRESSUPOSTS ALTERNATIUS*
Import (€) Empresa
(sense IVA)

Import (€)
(sense IVA)

ESTUDIS
1
2
SUBTOTAL ESTUDIS
FUNCIONAMENT

SUBTOTAL DESPESES FUNCIONAMENT
DESP. DIRECTES PROMOCIÓ

SUBTOTAL DESPESES DIRECTES
SUMA TOTAL DEL PROJECTE

*Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000 € en cas de cost per execució d’obra o de 15.000 € en cas de subministrament de béns
d’equipament o prestació de serveis per part d'empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors
diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, i pressentar còpies dels pressuposts a la sol.licitud.

Lloc i data:
Signatura del coordinador:
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Model "Autorització/Compromís/Declaració" dels agricultors participants en el projecte
Els/les agricultors/es que signen aquest document:
1) AUTORITZEN al FOGAIBA per comprovar els requisits prevists en el punt 1 de l’apartat tercer de la convocatòria (agricultor actiu, titular RIA,pime)
2) Es COMPROMETEN a exercir l’activitat agrària un mínim de cinc anys, si n'és el cas, a comptar des de la data de concessió de l'ajuda.
3) DECLAREN que tenen la consideració de petita i mitjana empresa, d’acord amb la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.
ENTITAT A LA QUE
PERTANYEN*

NIF ENTITAT*

NOM AGRICULTOR/A

NIF
Representant,
AGRICULTOR/A
n'és el cas

si

NIF
Representant

Signatura

*En cas que el membre del grup de cooperació sigui l'agrupació/cooperativa a la que pertanyen.
Els agricultors/Les agricultores han de complir els 3 requisits següents i s'han de comprometre a mantenir l'activitat agrària un mínim de 5 anys:
-Agricultor actiu d’acord amb el que disposa l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1307/2013, de 17 de desembre de 2013.
-Titular explotació agrària inscrita en el Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA).
-Tenir la consideració de petita o mitjana empresa d’acord amb la definició prevista en la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió
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Clàusula de protecció de dades
Información básica sobre Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y la
Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Fons De Garantia Agrària I Pesquera de les Illes Balears
Responsable del tratamiento
(Fogaiba)
 Incorporación de los datos personales a nuestros
sistemas de información para la tramitación de la
ayuda solicitada.
 Comprobación en diferentes registros (Ganadería,
Finalidad de la recogida y
Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc.) de sus
tratamiento
datos u obtención de otros que son imprescindibles
para la tramitación de las ayudas.
 Tratamiento de sus datos bancarios para el pago de
las ayudas concedidas.
Legitimación para el
Consentimiento prestado por usted en la solicitud.
tratamiento
 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
 Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Destinatarios de sus datos
 Comisión Europea.
 Otras entidades directamente relacionadas con la
solicitud.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
Sus derechos
así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Información adicional

Lloc i data:
Signatura del coordinador:

Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en www.fogaiba.eu/rgpd.
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