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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

3251

Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament
rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del
Consell, estableix les normes generals que regulen l’ajuda de la Unió al desenvolupament rural finançada pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), complementant les disposicions comunes per als Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, establertes a
la segona part del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
L’ajuda al desenvolupament rural, segons el Reglament (UE) núm. 1305/2013, ha de contribuir a assolir els objectius següents:
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a) fomentar la competitivitat de l’agricultura
b) garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció pel clima
c) aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals amb inclusió de la creació i la
conservació del treball
Amb la finalitat de garantir que el nou marc jurídic establert pels esmentats Reglaments funcioni correctament i s’apliqui de manera
uniforme, la Comissió ha estat facultada per adoptar determinades disposicions a efectes de la seva execució. Com a resultat es dicta el
Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i hi introdueix disposicions transitòries, que completen el Reglament (UE) núm.
1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel
qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajuda al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Les disposicions en matèria de control les regula el Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel
qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema
integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.
La comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els articles 6 i següents del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, i tenint en compte el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, va presentar el Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 (PDR) a l’Estat espanyol perquè l’aprovés i l’inclogués en el Pla
Estratègic Nacional, Pla que preveu diversos programes de desenvolupament rural de les desset comunitats autònomes i que fou sotmès a
l’aprovació de la Comissió, a l’empara del Reglament (UE) núm. 1305/2013 i dels seus reglaments d’execució. Aquest Programa va ser
admès a tràmit per la Comissió el dia 22 de juliol de 2014 i es preveu que s’aprovi dins el primer trimestre de 2015.
Aquest Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, corresponent al període 2014-2020, preveu diverses ajudes destinades al
sector agrari que són compatibles amb el Tractat de la Unió Europea.
L’article 30.10 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva
en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació general de l’economia. En l’exercici d’aquestes competències, corresponen a la
comunitat autònoma la potestat legislativa i la funció executiva.
A més, l’article 115 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que correspon a la comunitat autònoma la gestió dels fons
procedents de la Unió Europea i, en general, dels que es canalitzin a través dels programes europeus, excepte aquells les competències dels
quals corresponguin a l’Estat.
D’altra banda, l’article 69 de l’Estatut d’autonomia estableix una clàusula de tancament en virtut de la qual les competències no atribuïdes
expressament com a pròpies als Consells insulars en l’Estatut corresponen al Govern de les Illes Balears, sense que en cap cas no siguin
susceptibles de transferència aquelles que per la seva pròpia naturalesa tenguin un caràcter suprainsular, que incideixin sobre l’ordenació i la
planificació de l’activitat econòmica general en l’àmbit autonòmic o aquelles competències l’exercici de les quals exigeixi l’obligació de
vetllar per l’equilibri o la cohesió territorial entre les diferents illes.
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L’article 3.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, determina que les
subvencions establertes per la Unió Europea, l’Estat o un altre ens públic, la gestió de les quals correspongui totalment o parcialment a
l’Administració de la comunitat autònoma, com també els complements eventuals de les subvencions esmentades que pugui atorgar aquesta
Administració s’han de regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense perjudici de les especialitats organitzatives i
procedimentals de l’administració gestora i que, en tot cas, aquesta Llei s’ha de aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa
reguladora de les subvencions finançades per la Unió Europea.
L’article 12 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions estableix que no es pot
iniciar el procediment de concessió de subvencions fins que el conseller competent, en ús de la potestat reglamentària, hagi establert les bases
reguladores corresponents mitjançant una ordre.
Aquesta Ordre, doncs, té com a objectiu la creació d’un marc normatiu que, respectant l’article 13 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i la normativa europea i estatal, reguli de manera conjunta totes les línies
previstes en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020.
Les línies esmentades es troben incloses dins del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici
2015, aprovat per Acord del Consell de Govern de dia 23 de gener del 2015 (BOIB núm. 12 de 24 de gener de 2015 ).
De conformitat amb el que disposa l’article 3 del Decret 65/2007, de 25 de maig, es constitueix como a organisme pagador a la comunitat
autònoma de les Illes Balears el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), entitat de dret públic, creada
mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, autoritzada per a aquestes funcions mitjançant la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública.
L’article 7.1 del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix que els organismes pagadors
seran els serveis o organismes dels Estats membres responsables de la gestió i control de les despeses del FEAGA i del FEADER, per la qual
cosa aquesta Ordre preveu que el FOGAIBA gestioni les línies d’ajuda que es convoquin a l’empara del PDR 2014-2020.
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Per tot això, a proposta de la Secretaria General, en ús de les facultats que m’atribueix l’article 33.3 de la Llei 4/2001, de 14 de març, dict la
següent

Ordre
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordre estableix les bases reguladores autonòmiques per a la concessió de les subvencions previstes en el Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020.
2. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre és el territori de les Illes Balears, si bé es poden establir zones diferents d’acord amb l’article 70.2 del
Reglament (UE) 1303/2013 de Parlament Europeu i del Consell.
3. Les bases reguladores de les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears les formen:
- el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen
disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de
la Pesca i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;
-el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament
(CE) núm. 1698/2005 del Consell;
- el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i
seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm.
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell;
- el Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), i hi introdueix disposicions transitòries;
- el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions
d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a
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través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER);
- el Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions
d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i
control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat;
- la resta de Reglaments (UE) que hi concorden;
- el Marc nacional i el Programa de Desenvolupament Rural que s’aprovin per decisió comunitària;
- la normativa bàsica estatal de transposició de la normativa comunitària i
- aquesta Ordre, que s’ha d’aplicar de manera subsidiària a les anteriors.
4. Aquestes bases reguladores i les convocatòries corresponents s’han d’aplicar amb subjecció a la regulació que el Marc nacional, aprovat
per decisió comunitària, estableix sobre determinades mesures, els elements comuns de la programació del desenvolupament rural i els
percentatges de cofinançament.
Article 2
Mesures auxiliables
1. Són subvencionables les despeses que derivin de l’execució de les mesures que es preveuen al Programa de Desenvolupament Rural de les
Illes Balears (2014-2020).
2. Les mesures i submesures concretes subvencionables són les següents:
Mesura 1. Transferència de coneixements i activitats d’informació
Submesures:
1.1. Suport per a formació professional i adquisició de competències
1.2. Suport per a activitats de demostració i informació

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/29/908959

Mesura 3. Règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris
Submesura:
3.1. Suport per a activitats de promoció i informació desenvolupades per grups de productors en el mercat intern.
Mesura 4. Inversions en actius físics
Submesures:
4.1. Inversions en explotacions agràries
4.2. Inversions en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles
4.4. Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima
Mesura 6. Desenvolupament d’explotacions agrícoles i empreses
Submesures:
6.1. Creació d’empreses de joves agricultors
6.2. Creació d’empreses: activitats no agràries en zones rurals
6.4. Inversions en activitats no agrícoles
Mesura 8. Inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos
Submesures:
8.1. Aforestació i creació de superfícies forestals: lucre cessant (prima per ha)
8.3. Prevenció del dany en boscos per incendis, desastres naturals i catàstrofes
8.5. Inversions per a incrementar la capacitat d’adaptació i el valor mediambiental dels ecosistemes forestals
Mesura 10. Agroambient i clima
Submesures:
10.1. Pagament per compromisos agroambientals i climàtics
10.1.1. Producció integrada
10.1.2. Lluita biològica
10.1.3. Protecció de varietats autòctones amb risc d’erosió genètica
10.1.4. Foment de races autòctones en perill d’extinció
Mesura 11. Agricultura ecològica
Submesura:
11.2 Pagament per manteniment del sistema de producció ecològica
11.2.1 Pagament per al manteniment de pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica
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11.2.2 Pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica
Mesura 13. Zones amb limitacions naturals
Submesures:
13.1 Pagament compensatori per a zones de muntanya
13.2 Pagament compensatori per a zones amb limitacions naturals
13.3 Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques
Mesura 16. Cooperació
Submesures:
16.2. Suport per a projectes pilot i suport per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies
16.3.1. Cooperació entre petits agents per organitzar processos comuns de treball i compartir instal·lacions i recursos, i per al
desenvolupament i comercialització del turisme. Intercanvis.
16.3.2. Cooperació entre petits agents per organitzar processos comuns de treball i compartir instal·lacions i recursos, i per al
desenvolupament i comercialització del turisme. Promoció.
16.4. Cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de distribució per a implantar i desenvolupar cadenes de distribució curtes
i els mercats locals, i activitats de promoció en contextos locals amb la intenció de desenvolupar cadenes de distribució curtes i mercats
locals.
Mesura 19. Leader-CLLD
Submesures:
19.1. Suport per a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local (EDL)
19.2. Suport per a la implementació de les operacions incloses en les EDL
19.3. Suport per a la preparació i implementació de la cooperació
19.4. Suport per a les despeses de funcionament i animació de les EDL
3. No obstant això previst a l’apartat 2 anterior, seran igualment subvencionables totes les mesures i submesures que resultin aprovades en el
PDR, d’acord amb el que preveu l’article 10 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament i del Consell.
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4. La mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural l’han de dur a terme, mitjançant l’aplicació del mètode Leader, els grups d’acció
local, que seran seleccionats d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona d’aquesta Ordre.
Article 3
Resolucions de convocatòries de subvencions
1. La presidència del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears pot dictar, bé per a cada exercici pressupostari o per a diversos,
les resolucions de convocatòries de les subvencions que es preveuen en les mesures i submesures de l’article 2 d’aquesta Ordre. Això no
obstant, no cal una convocatòria pública en els supòsits previstos en l’article 7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (d’ara endavant, Text refós de la Llei de subvencions).
2. A més del que s’exigeix en altres articles d’aquesta Ordre, les convocatòries han d’incloure la informació següent:
a) Indicació d’aquestes bases reguladores i del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s’hagin publicat.
b) L’import màxim que es destina a la convocatòria i la confirmació de la disponibilitat de crèdit.
c) Els criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, que han de regir la concessió de la subvenció. En tot cas, i si es preveu
al Programa de Desenvolupament Rural en les distints convocatòries d'ajudes, es tendran en compte les directrius i mesures
ambientals que siguin adients de les recollides a la memòria ambiental i en particular s'hi inclouran elements que permetin prioritzar
aquells projectes que incloguin les següents actuacions:
- les destinades a la mitigació o adaptació al canvi climàtic, especialment les que generin algun dels següents efectes:
estalvi d’aigua, estalvi d’energia, reducció de l’erosió del sòl o la mitigació del risc d’inundacions.
- les destinades a millorar les zones vulnerables a la contaminació per nitrats.
d) L’import de les subvencions, o la manera de determinar-lo com també, si correspon, l’exigència concreta a les persones
beneficiàries de finançament propi o de terceres persones juntament amb l’import de la subvenció.
e) En el marc del que preveuen aquestes bases reguladores, els requisits específics que han de complir les persones beneficiàries i el
moment d’acreditar-los.
f) Els terminis concrets per formalitzar la sol·licitud i qualsevol altre termini que s’hagi d’establir d’acord amb aquesta Ordre.
g) La composició de la Comissió avaluadora, si correspon, d’acord amb aquesta Ordre.
h) La forma, els terminis i les condicions concretes per al pagament total o, si correspon, fraccionat i la forma i la quantia de les
garanties que, si n’és el cas, s’han d’exigir a les persones beneficiàries per al pagament anticipat de la subvenció en els termes que
s’estableixen a l’article 37 del Text refós de la Llei de subvencions, i, si n’és el cas, a la normativa de la Unió Europea.
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i) La documentació necessària per a justificar el compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
j) Els controls administratius i sobre el terreny, si n’és el cas.
3. En les convocatòries, s’ha d’indicar la quantia pressupostària màxima de què es disposa per atendre les sol·licituds, sense que això
signifiqui que tot l’import que hi figura s’hagi de distribuir necessàriament entre les sol·licituds presentades. En el cas que aquest import
s’ampliï, s’ha de modificar la convocatòria. La modificació no ha de suposar necessàriament l’ampliació del termini de presentació de
sol·licituds ni afectar la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.
4. El fons es pot distribuir entre les persones sol·licitants que s’acullin a cada convocatòria específica, d’acord amb els criteris objectius fixats
a l’article 9 d’aquesta Ordre.
5. Cada convocatòria ha d’indicar si la resolució del procediment de subvencions s’ha de notificar individualment o mitjançant el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Igualment, en el cas que sigui necessari notificar l’esmena de deficiències o la proposta de resolució, la
convocatòria ha d’indicar si aquestes notificacions es faran individualment o mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears o a la pàgina web http://www.caib.es.
6. Quan les característiques de la subvenció ho permetin, les convocatòries poden preveure diversos procediments de selecció successius per
a una mateixa línia de subvenció, cas en què s’han d’indicar els aspectes següents:
a) El nombre de procediments i de resolucions successives que s’han de dictar.
b) L’import màxim que s’ha d’atorgar en cada període, tenint en compte la durada i el volum de sol·licituds previst. Això no obstant,
en el cas en què una vegada acabat qualsevol dels períodes no s’hagi exhaurit l’import màxim previst inicialment per a cadascun, la
quantitat no aplicada s’ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l’òrgan competent per a la concessió de
subvencions, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
c) El termini en què es poden presentar sol·licituds per a cada un dels períodes.
d) El termini màxim de resolució de cada un dels procediments.
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7. En les convocatòries a què es refereix el punt anterior, cada una de les resolucions s’ha de pronunciar sobre les sol·licituds presentades en
el període de temps corresponent i decidir l’atorgament, si n’és el cas, d’acord amb els criteris de selecció que, d’acord amb l’article 9
d’aquesta Ordre, siguin aplicables en cada cas, sense superar la quantia que s’hagi establert en la convocatòria per a cada període.
8. De conformitat amb els articles 34 i següents del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i els articles 42 i següents del Reglament (UE) núm.
1305/2013, els grups d’acció local que se seleccionin d’acord amb el que disposa la disposició addicional segona d’aquesta Ordre, amb
l’informe previ de l’autoritat de gestió, poden convocar les ajudes de la mesura 19.2.
Article 4
Despeses subvencionables
1. Són susceptibles de subvenció les despeses que es prevegin en les convocatòries corresponents sempre que estiguin previstes en el
Programa de Desenvolupament Rural i es compleixin les condicions que estableixen per a cada mesura de desenvolupament rural el
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural
a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del
Consell, el Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa l’anterior i la normativa comunitària
d’aplicació.
2. En el cas de les inversions, les despeses subvencionables es limitaran a allò que disposen els articles 45 i 46 del Reglament
(UE)1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, així com la normativa nacional d’aplicació.
3. Quan els costos de funcionament estiguin coberts per les ajudes previstes en aquestes bases reguladores, únicament seran subvencionables
els costos prevists a l’article 61 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
4. Les contribucions en espècie en forma de provisió d’obres, béns, serveis, terrenys i béns immobles pels quals no s’hagi efectuat cap
pagament documentat amb factures o documents de valor probatori equivalent podran ser subvencionables sempre que les normes de
subvencionabilitat dels fons EIE, FEADER en concret, i el Programa de Desenvolupament Rural així ho disposin i compleixin les condicions
establertes a l’article 69 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
5. No es consideraran subvencionables:
a) Altres despeses relacionades amb els contractes d’arrendament amb opció de compra, tals com el marge de l’arrendador, els costos
de refinançament d’interessos, les despeses generals i les despeses de l’assegurança.
b) Les inversions de reposició o mera substitució d’equips i maquinària, excepte si la nova adquisició correspon a equips o
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maquinària distints dels anteriors per la tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.
c) La compra d’equips o maquinària de segona mà.
d) La compra de drets de producció agrícola, de drets d’ajuda, animals, plantes anuals i la seva plantació. No obstant, en el cas de la
reconstitució del potencial agrari danyat per desastres naturals i catàstrofes de conformitat amb l’article 18.1.b) del Reglament (UE)
núm. 1305/2013, de 17 de desembre, els costos de compra d’animals es podran considerar subvencionables.
e) Els interessos de deute, excepte en les subvencions en forma de bonificació d’interessos o de comissions de garantia.
f) L’adquisició de terrenys per un import superior al 10% de la despesa total subvencionable de l’operació, però poden augmentar
aquest límit al 15% en els casos prevists en l’apartat b) de l’article 69, apartat 3 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de
desembre.
g) L’IVA, excepte quan no sigui recuperable de conformitat amb la legislació nacional sobre IVA.
h) Totes les que no tenguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa comunitària i nacional vigent.
6. No es podran concedir ajudes a empreses en crisi, segons la definició establerta en les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de
salvament i de reestructuració d’empreses en crisi.
7. En el supòsit d’operacions integrades cobertes per més d’una mesura o submesura, a cada part de l’operació que estigui clarament inclosa
en una mesura de desenvolupament rural particular li són aplicables les condicions d’aquesta mesura.
8. Està exclosa de subvenció qualsevol inversió que incrementi la producció ultrapassant les restriccions o limitacions imposades per una
organització comuna de mercat o un règim d’ajuda directa finançada pel FEAGA.
9. Les activitats que pretenguin acollir-se a les subvencions previstes en aquesta Ordre han de ser tècnicament viables, complir la normativa
que estableixi cada convocatòria i estar realitzades dins el període d’elegibilitat que estableixi cada convocatòria.
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10. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que s’estableixen a l’article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la persona sol·licitant o beneficiària, segons el cas,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,
excepte quan a causa de les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats
que el subministrin o prestin, o excepte quan la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció, quan així s’hagi
establert.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar a la justificació o, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, es durà a
terme conforme a criteris d’eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l’elecció quan no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa.
En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic,
s’haurà de fer constar en l’escriptura que la persona beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció durant un període de cinc anys, així com l’import de la subvenció concedida, i en seran objecte d’inscripció aquests extrems en el
registre públic corresponent.
En el cas d’adquisició de béns immobles, s’haurà d’obtenir un certificat de taxador o taxadora independent, degudament acreditat i inscrit en
el registre oficial corresponent, acreditatiu que el preu de compra no excedeix del valor de mercat.
11. En qualsevol cas, s’han d’aplicar les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i
comprovació de valors que s’estableixen en els articles 40, 41 i 42 del Text refós de la Llei de subvencions i a l’article 83 del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
12. Les despeses financeres, les despeses notarials i registrals i les despeses d’administració específiques són subvencionables si estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a la seva adequada preparació o execució, sempre que així es
prevegi a la convocatòria i no estigui prohibit per la normativa comunitària.
En cap cas no són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
13. A més del que preveu l’apartat 9 d’aquest article, les actuacions no s’han d’iniciar abans de la presentació de la sol·licitud d’ajuda. En
conseqüència, i amb excepció dels costos generals previstos a l’article 45, apartat 2c) del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, únicament seran subvencionables les despeses efectuades després d’haver-se presentat la corresponent sol·licitud
d’ajuda.
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Les convocatòries corresponents podran establir que les actuacions i l’elegibilitat de les despeses comencin a partir de la data de la visita
prèvia de comprovació de no-inici de la inversió. La visita prèvia es realitzarà un cop presentada la sol·licitud d’ajuda.
14. Les operacions amb suport del Fons FEADER,sense perjudici de les excepcions indicades en els dos primers paràgrafs següents i les
normes específiques dels Fons, estaran ubicades a la zona del programa.
L’autoritat de gestió podrà acceptar que una operació s’executi fora de la zona del programa, però dina de la Unió, sempre que es compleixin
les condicions següents:
a) Que l’operació beneficiï la zona del programa.
b) Que l’import total assignat conforme al programa a operacions ubicades fora de la zona del programa no excedeixi del 15% de
l’ajuda del FEDER, el Fons de Cohesió i l’FEMP a la prioritat o del 5% de l’ajuda del FEADER al programa.
c) Que el comitè de seguiment hagi donat el seu consentiment a l’operació o als tipus d’operacions en qüestió.
d) Que les obligacions de les autoritats del programa en relació amb la gestió, el control i l’auditoria de l’operació incumbeixin a les
autoritats responsables del programa conforme al qual rebi ajuda l’operació, o que aquestes autoritats celebrin acords amb autoritats
de la zona a la qual s’executi l’operació.
En el cas d’operacions relacionades amb assistència tècnica o activitats promocionals, es podrà incórrer en despeses fora de la Unió, sempre
que es compleixin les condicions de la lletra a) del paràgraf anterior i les obligacions relatives a la gestió, el control i l’auditoria de l’operació.
Article 5
Durabilitat de les operacions
1. En relació a les operacions que comprenguin inversions en infraestructures o inversions productives, s’ha de reemborsar l’ajuda si en els
cinc anys següents al pagament final a la persona beneficiària, es produeixen qualsevol de les circumstàncies previstes a l’article 71 del
Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell.
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A més, s’ha de reemborsar l’ajuda si en els deu anys següents al pagament final a la persona beneficiària, l’activitat productiva es sotmet a
una relocalització fora de la Unió, excepte quan el beneficiari sigui una PIME.
2. D’acord amb el que disposa l’article 47 del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, i en relació a les ajudes per
superfície i les relatives al benestar del animals, quan durant el període d’execució d’un compromís contret com a condició per a la concessió
d’una ajuda, es transfereixi totalment o parcialment l’explotació afectada a una altra persona, el compromís,o una part corresponent a la terra
transferida, pot ser assumit per aquesta persona durant la part restant d’aquest període o caducar, sense que s’exigeixi cap reemborsament pel
període durant el qual el compromís fou efectiu.
3. En cas que la persona beneficiària no pugui seguir assumint els compromisos subscrits perquè la seva explotació o una part és objecte
d’una operació de concentració parcel·lària o d’altres intervencions d’ordenació territorial públiques o aprovades per les autoritats
competents, s’adoptaran les mesures necessàries per adaptar els compromisos a la nova situació de l’explotació. Si aquesta adaptació resulta
impossible, el compromís es donarà per finalitzat, sense que s’exigeixi cap reemborsament pel període durant el qual el compromís fou
efectiu.
4. En particular, els casos que s’indiquen a continuació es poden reconèixer com a casos de força major o circumstàncies excepcionals i
renunciar posteriorment al reemborsament total o parcial de la subvenció rebuda per la persona beneficiària:
a) mort de la persona beneficiària
b) incapacitat laboral de llarga durada de la persona beneficiària
c) catàstrofe natural greu que hagi afectat greument l’explotació
d) destrucció accidental dels locals ramaders de l’explotació
e) epizoòtia o malaltia vegetal que hagi afectat una part o la totalitat del ramat o dels cultius, respectivament, de la persona
beneficiària
f) expropiació de la totalitat o d’una part important de l’explotació, si aquesta no era previsible el dia en què es va presentar la
sol·licitud
Això no obstant, la causa eximent de reintegrar l’ajuda queda condicionada al fet que la persona beneficiària notifiqui a l’òrgan gestor els
casos de força major o les circumstàncies excepcionals i n’aporti les proves pertinents, en el termini dels deu dies hàbils següents a la data en
la qual la persona beneficiària o el seu drethavent estigui en condicions de fer-ho.
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Article 6
Presentació de sol·licituds
1. Les persones interessades que compleixin els requisits que prevegi la convocatòria corresponent poden presentar les sol·licituds en el
termini que aquesta estableixi, dirigides al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), mitjançant els models
oficials o, per absència, en qualsevol de les formes admeses en dret.
2. Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar als registres d’entrada del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), de la conselleria competent en matèria d’agricultura, dels Consells Insulars o a qualsevol dels llocs que es preveuen a l’apartat
4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i a l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Sense perjudici del que preveuen les lleis esmentades, les sol·licituds i la documentació per a les ajudes tramitades pels grups d’acció local
s’han de presentar de la manera que estableixin les convocatòries, sempre que els mitjans utilitzats garanteixin la transparència del
procediment i el compliment de les normes en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat dels sistemes d’informació,
com també les condicions que en aquest sentit estableixi la convocatòria de selecció de grups.
3. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions contingudes en aquestes bases ien la
convocatòria corresponent.
4. D’acord amb el que estableix l’article 4 del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, les sol·licituds d’ajuda o les
sol·licituds de pagament i qualsevol dels justificants presentats per la persona beneficiària poden ser corregits i modificats en qualsevol
moment després de la seva presentació, en cas de error manifest reconegut pel FOGAIBA, sobre la base d’una avaluació global del cas
concret i sempre que la persona beneficiària hagi actuat de bona fe. Aquests errors manifestos s’han de poder detectar directament en un
control administratiu de la informació que figuri en els documents presentats pel sol·licitant.
Article 7
Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
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1. De la documentació que s’enumera a continuació, només s’ha d’adjuntar a la sol·licitud la que s’indiqui a la convocatòria corresponent, si
bé les convocatòries poden exigir una altra documentació en els casos que es consideri necessari:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, NIE o targeta d’identificació fiscal de la persona sol·licitant i dels seus representants legals.
b) Fotocòpia del document constitutiu de l’entitat i estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent o certificat
d’inscripció registral dels documents esmentats i acreditació de la representació amb la qual actua el o la signant de la sol·licitud, que
ha de ser vigent en el moment de la sol·licitud.
c) Declaració expressa en què es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades a qualsevol institució pública o privada,
relacionada amb la sol·licitud presentada o concedides per aquestes institucions.
d) Declaració expressa de no tenir cap causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.
e) Memòria explicativa i/o projecte tècnic, si pertoca, de l’activitat que s’ha de dur a terme.
f) Si la subvenció se sol·licita per a activitats inversores, a la convocatòria corresponent es pot exigir la documentació que es
consideri necessària per assegurar la bona finalitat de l’ajuda.
g) Documentació acreditativa que la persona sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions que s’estableixen en els apartats 1 i 2
de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu núm. 2/2005, de 28 de desembre.
h) Estudi de viabilitat econòmica que inclogui el pressupost, el detall de les despeses i dels ingressos prevists i, si n’és el cas, l’IVA
desglossat, quan pertoqui.
i) En virtut del que estableix l’article 45.1 del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, les operacions
d’inversió que, de conformitat amb la legislació nacional o autonòmica aplicable, s’hagin de sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental per poder ser elegibles, han de presentar la corresponent declaració, informe o resolució d’impacte ambiental emesa per
l’òrgan ambiental en sentit positiu. La convocatòria pot preveure la presentació d’aquesta documentació en el moment de justificació
de l’ajuda i previ al pagament.
2. En el cas que, en ocasió de la tramitació d’altres expedients en el FOGAIBA, ja s’hagi presentat algun d’aquests documents, no és
necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l’òrgan o la dependència on es va presentar o, si n’és el cas, que el va emetre,
i no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponen, a excepció de les certificacions
acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social que, d’acord amb l’article 23 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tenen una validesa
de sis mesos comptadors des de la data de l’expedició. Així mateix, així com estableixi la convocatòria, tampoc no cal aportar-lo de nou si el
FOGAIBA, havent comprovat prèviament l’autenticitat del document, l’ha incorporat a la seva base de dades documental.
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En el supòsit d’impossibilitat material d’obtenir el document, abans de la proposta de resolució l’òrgan competent pot requerir a la persona
sol·licitant que el presenti o, en defecte d’això, que acrediti per altres mitjans els requisits a què es refereix el document.
La presentació telemàtica de sol·licituds i documentació complementària s’ha de tramitar d’acord amb el que es preveu a la Llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
3. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització de la persona sol·licitant per tal que el FOGAIBA obtingui de forma
directa davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
mitjançant certificats telemàtics. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquest consentiment i en aquest cas ha
d’aportar les certificacions corresponents.
En el cas que la persona sol·licitant de l’ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents relatius al compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a la prevista en l’article 11.f) del
Text refós de la Llei de subvencions, es pot acreditar el seu compliment mitjançant declaració responsable.
4. Si la sol·licitud té algun defecte o no es presenta tota la documentació que s’assenyala en els apartats anteriors, s’ha de requerir la persona
sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que
desisteix de la sol·licitud i, havent-ne dictat una resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
5. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior els documents que presentin esmenes o guixades s’han de considerar defectuosos.
Article 8
Principis de concessió de les subvencions
1. Les subvencions regulades en aquesta Ordre, llevat dels casos previstos a l’article 7 del Text refós de la Llei de subvencions, s’han de
concedir d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència, amb
càrrec als pressuposts del FOGAIBA i, si n’és el cas, de l’Administració general de l’Estat i de la Unió Europea; indicant les partides a les
quals s’han d’imputar les despeses corresponents, que han d’estar supeditades a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient.
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2. D’acord amb el que estableixin les convocatòries corresponents les persones beneficiàries es poden seleccionar mitjançant els
procediments següents:
a) Procediment de concurs, que n’és la via ordinària,mitjançant la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades,
amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració fixats prèviament en les
convocatòries respectives, i sempre d’acord amb aquestes bases reguladores.
Això no obstant, en el cas que una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, el crèdit consignat en la convocatòria sigui
suficient per atendre el nombre de sol·licituds presentades que reuneixen els requisits establerts, no s’ha d’establir l’esmentat ordre de
prelació.
A més, la resolució del procediment pot incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i complir les condicions
administratives i tècniques per adquirir la condició de persona beneficiària, no hagin estat estimades perquè excedeixen la quantia màxima
del crèdit fixat a la convocatòria, amb la indicació, en el seu cas, de la puntuació atorgada a cadascuna d’elles, en funció dels criteris de
valoració prevists.
En aquest cas, si alguna de les persones beneficiàries renuncia a la subvenció en els dotze mesos següents de la notificació de la seva
concessió o en el temps que es fixi a la convocatòria si és inferior, l’òrgan que concedeix la subvenció esmentada haurà d’acordar, sense
necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona o les persones sol·licitants següents per ordre de puntuació, sempre
que amb la renúncia per part d’algun de les persones beneficiàries, s’hagi alliberat prou crèdit per poder atendre com a mínim una de les
sol·licituds denegades. L’òrgan que concedeix la subvenció comunicarà aquesta opció a les persones interessades, amb la finalitat que
accedeixin a la proposta de subvenció en el termini de deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part de la persona o les persones
sol·licitants, es dictarà l’acte de concessió i es procedirà a la seva notificació.
b) Procediment individual de selecció de persones beneficiàries, en el qual, malgrat que no hagi acabat el termini de presentació, les
sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment a mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent. En aquest
supòsit, si abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds s’exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria, s’ha de publicar
necessàriament una nova resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant la qual se suspengui la concessió de noves
ajudes.
c) Procediment de concurrència no competitiva, quan les característiques de la subvenció ho permetin i així ho prevegi la
convocatòria d’ajuda. En aquest cas, es pot prorratejar l’import global màxim destinat a la convocatòria entre les persones
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sol·licitants que compleixen els requisits per ser-ne persona beneficiària.
Article 9
Criteris genèrics
En el cas que el conjunt de sol·licituds superi la dotació pressupostària establerta a la convocatòria i s’hagi fixat el concurs com a forma de
selecció, les sol·licituds s’han d’atendre d’acord amb els criteris que estableixi el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears
per a la mesura corresponent. La convocatòria, a més, podrà establir els criteris de desempat.
Article 10
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquestes bases reguladores totes les persones físiques o jurídiques, de caràcter
públic o privat, que estiguin legitimades per fer alguna de les actuacions auxiliables que es preveuen en les mesures o submesures, que
contribueixin a la consecució dels objectius definits en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears i que reuneixin els
requisits que s’estableixin a les resolucions de convocatòria d’aplicació d’aquesta Ordre, tot això de conformitat amb el que estableix el
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, i el Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió.
2. També en poden ser persones beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns
o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot sense tenir personalitat jurídica, pugui dur a terme els projectes,
les activitats o els comportaments, o estigui en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
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Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’ha de fer constar de manera
explícita, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada membre de l’agrupació, els
quals també tenen la consideració de beneficiaris, com també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun. En qualsevol cas, s’ha
de nomenar una persona representant o apoderada únic de l’agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a
beneficiària, corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no s’entén dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de
prescripció que es preveuen a 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 Text refós de la Llei de subvencions.
3. No poden ser beneficiaris de subvencions les persones, entitats o agrupacions en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes
als apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona. La forma de justificació de la no concurrència d’aquestes prohibicions o, si n’és el cas, l’apreciació d’aquesta
concurrència, s’ha de regir també per allò que estableixen els apartats 3 a 6 de l’article 10 de Text refós de la Llei de subvencions i el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
4. Quan la persona beneficiària sigui una persona jurídica, també tenen la consideració de beneficiàries les persones que en formin part com a
membres que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per
compte del primer.
5. Sense perjudici de la forma d’acreditar la no-concurrència de les prohibicions previstes a l’apartat 3, la forma d’acreditar els requisits
generals és la que s’estableixi a la convocatòria i pot consistir en qualsevol que sigui admesa en dret que demostri la condició exigida i, si
n’és el cas, la legitimació per actuar.
6. Les convocatòries de subvencions a titulars d’explotacions agràries poden exigir que les explotacions estiguin inscrites en el Registre
general d’explotacions agràries de les Illes Balears. Així mateix, poden condicionar l’import de l’ajuda a la classificació de les explotacions
agràries.
7. El període durant el qual s'han de mantenir tots o alguns, segons escaigui, dels requisits generals, s'ha d'establir en la convocatòria
corresponent i en cap cas ha de ser inferior a sis mesos, comptadors a partir de la sol·licitud de l'ajuda, havent de mantenir-se, com a mínim,
fins al moment de la concessió de la subvenció.
8. Llevat que la reglamentació europea estableixi el contrari, la convocatòria pot preveure que la situació que fonamenta la concessió de la
subvenció o la concurrència de les circumstàncies exigides al sol·licitant es doni no en el moment de la sol·licitud, sinó anteriorment a
l’elaboració de la proposta de resolució o, quan per circumstàncies excepcionals sigui necessari per la naturalesa de la subvenció, en un
moment posterior.
Article 11
Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries, a més de les que s’estableixen en el Text refós de la Llei de subvencions, les següents:
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a) Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació de la proposta de resolució en els casos i en els termes que, si n’és el cas, estableixin
les convocatòries de subvenció.
b) Dur a terme, si n’és el cas, l’activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Notificar per escrit a l’òrgan gestor l’acabament de les inversions o activitats objecte d’ajuda.
d) Si n’és el cas, presentar la documentació que justifica la inversió o l’activitat objecte d’ajuda juntament amb els comprovants de
pagament. Aquesta darrera documentació no és necessària en els casos en què la convocatòria prevegi la justificació de la inversió
mitjançant mòduls d’inversió o d’estats comptables.
e) Mantenir la destinació de la inversió material objecte de subvenció durant un període mínim dels cinc anys següents al pagament
final a la persona beneficiària, excepte en casos de força major.
f) Mantenir els requisits per ser persona beneficiària durant un mínim de sis mesos, o el termini que es fixi a la convocatòria, si és
superior, comptadors a partir de la sol·licitud de l’ajuda.
g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i
comunitària, la Sindicatura de comptes o altres òrgans de control extern, com també facilitar tota la informació que aquests òrgans els
requereixin en relació amb les ajudes concedides. Les convocatòries poden establir sistemes de control, mitjançant mostreig, del
compliment de les obligacions com també les penalitzacions corresponents o les reduccions de la quantia de la subvenció.
h) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució per la qual es concedeix l’ajuda, que s’està al corrent de les obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social de l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant de la Hisenda Autonòmica.
Aquesta acreditació es pot dispensar si s’ha autoritzat prèviament el FOGAIBA per examinar l’estat d’aquestes obligacions,
autorització que s’entén atorgada amb la presentació de la sol·licitud, llevat que es manifesti expressament el contrari.
i) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si n’és
el cas, hagi de portar el beneficiari, d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si pertoca, d’acord amb les
convocatòries.
j) D’acord amb la convocatòria, conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
k) Adoptar les mesures de difusió que estableixi la convocatòria, d’acord amb l’article 34.4 del Text refós de la Llei de subvencions
de les Illes Balears, com també les d’informació i publicitat del fons FEADER, de conformitat amb el que estableix l’article 13 i
l’annex III del Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.
l) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions i a la normativa
europea d’aplicació.
m) Totes aquelles altres que fixin les convocatòries.
Article 12
Import de la subvenció
1. La quantia màxima i la forma de les ajudes s’ha de determinar a les convocatòries d’ajuda corresponents, de conformitat amb l’article 62 i
l’annex II del Reglament (UE) núm. 1305/2013 i el Marc nacional de desenvolupament rural.
2. Sense perjudici de l’aplicació de la normativa comunitària, les convocatòries poden preveure el prorrateig de l’import global, segons
l’article 18 del Text refós de la Llei de subvencions.
3. L’import de l’ajuda no pot superar en cap cas el cost de l’activitat que la persona beneficiària ha de dur a terme.
4. L’import de la subvenció, si n’és el cas, s’ha de desglossar per percentatges de cofinançament de les diverses administracions públiques.
Article 13
Instrucció del procediment en convocatòries de subvencions
1. El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha de gestionar els procediments de concessió i pagament de les
subvencions previstes en aquesta Ordre, de conformitat amb el Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de
l’Organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
17 de desembre.
2. Els òrgans competents per instruir i resoldre el procediment per concedir les ajudes són els que s’estableixen en el Decret 65/2007, de 25
de maig, sense perjudici de la instrucció, valoració i selecció d’operacions que facin els grups d’acció local en el marc de la mesura 19.2.i de
les delegacions o els encàrrecs de gestió que es facin a altres conselleries del Govern de les Illes Balears, administracions públiques, entitats
o empreses públiques i entitats col·laboradores d’acord amb allò establert en el Reglament delegat (UE) núm. 907/2014 de la Comissió, d’11
de març de 2014.
3. L’òrgan instructor ha de dur a terme les actuacions necessàries i, més concretament, les que preveu l’article 16 del Text refós de la Llei de
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subvencions i l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En el supòsit que hi hagi una Comissió avaluadora,
haurà d’elaborar l’informe que ha de servir de base per redactar la proposta de resolució. Així mateix, s’han de dur a terme les tasques de
control previstes a l’article 14.
4. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és el que s’indiqui en la convocatòria específica corresponent, sense que
pugui superar els sis mesos. Si en vèncer el termini màxim no s’ha notificat la resolució expressa, la persona interessada pot entendre
desestimada la sol·licitud. El termini s’ha de computar a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, tret que aquesta posposi els
efectes a una data posterior.
Excepcionalment i de conformitat amb el que estableix l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, podrà acordar-se l’ampliació del termini màxim per a dictar resolució. En
aquest cas, l’acord d’ampliació s’ha de produir abans del venciment del termini i es notificarà a les persones interessades de la manera
prevista a la convocatòria.
5. La convocatòria pot preveure la possibilitat d’establir una fase de preavaluació en la qual s’ha de comprovar el compliment de les
condicions que s’hagin establert per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.
6. Una vegada la Comissió avaluadora o l’òrgan instructor ha avaluat les sol·licituds, s’ha d’emetre un informe en què es concreti el resultat
de l’avaluació efectuada, especialment el compliment dels criteris de subvencionalitat i la resta de compromisos que exigeixi la convocatòria.
L’òrgan instructor, havent estudiat l’expedient i l’informe, ha de formular una proposta de resolució provisional degudament motivada, que
s’ha de notificar a les persones interessades, als quals s’ha de concedir un termini de deu dies per presentar al·legacions.
Es pot prescindir del tràmit de notificació de la proposta de resolució provisional quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en
compte altres fets, al·legacions i proves més que els que han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució
formulada té caràcter de definitiva.
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Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de
resolució provisional sigui inferior al que figura a la sol·licitud presentada, es pot instar al beneficiari, la reformulació de la sol·licitud per
ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.
En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de
valoració establerts respecte a les sol·licituds o peticions.
Havent examinat les al·legacions que han formulat les persones interessades, si n’és el cas, s’ha de formular la proposta de resolució
definitiva, la qual ha d’expressar la persona sol·licitant o la llista de persones sol·licitants per a qui es proposa la concessió de la subvenció i
la seva quantia, i especificar l’avaluació i els criteris de valoració seguits per elaborar-la, si n’és el cas.
L’expedient de concessió de subvencions ha d’incloure l’informe de l’òrgan instructor en què consti que de la informació de què es disposa
es desprèn que les persones sol·licitants compleixen tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció.
7. Quan així ho estableixi la convocatòria, la proposta de resolució definitiva s’ha de notificar als interessats que hagin estat proposats com a
beneficiaris en la fase d’instrucció perquè en el termini previst a la convocatòria comuniquin que l’accepten. Aquesta acceptació s’entén
produïda automàticament si en el termini establert les persones beneficiàries no fan constar el contrari.
8. Davant de l’Administració, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de les persones sol·licitants mentre
no se’ls hagi notificat la resolució de concessió.
9. En els casos que es denegui o es concedeixi parcialment el que s’ha sol·licitat, s’han d’especificar els motius d’aquesta decisió.
10. En els supòsits que, posteriorment, el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a la persona sol·licitant de la
subvenció, l’òrgan instructor l’ha d’advertir que, transcorregut el termini que s’indiqui a l’efecte, se’n produirà la caducitat. Si acaba aquest
termini i la persona sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre’n la tramitació, l’òrgan instructor ha de proposar
l’arxiu de les actuacions a l’òrgan competent per resoldre i, havent-ne dictat la resolució corresponent, l’ha de notificar a la persona
interessada.
11. La resolució de concessió de les subvencions ha d’estar motivada i contenir, com a mínim, les dades següents: identificació de la persona
beneficiària, descripció de l’activitat que s’ha de subvencionar, pressupost total de l’activitat subvencionada, import de la subvenció
concedida, inclusió o exclusió de l’IVA suportat —si n’és el cas—, obligacions de la persona beneficiària, garanties que ofereix la persona
beneficiària o exempció d’aquestes garanties, forma de pagament i forma de justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
12. En el cas que la persona beneficiària de l’ajuda sigui una entitat del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears i així ho prevegi la concreta mesura del PDR, la resolució de concessió ha de preveure el percentatge de finançament amb fons propis
de l’entitat beneficiària als efectes de complir amb el finançament autonòmic previst en el PDR.
Article 14
Controls
1. Les sol·licituds inicials d’ajuda i les successives sol·licituds de pagament presentades queden subjectes al règim de control establert pel
Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol, a fi de garantir la comprovació real del compliment de les
condicions establertes per concedir l’ajuda; així, en la mesura possible, tots els compromisos i les obligacions d’un beneficiari estan sotmesos
a control.
2. El règim de control de les ajudes comprèn tant controls administratius com inspeccions sobre el terreny, i aquests s’han de fer de manera
que s’asseguri la comprovació eficaç del compliment de les condicions per concedir l’ajuda, en els termes prevists en els títols III o IV del
Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, segons el tipus d’ajuda.
L’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA ha de determinar els expedients que han de ser objecte de control sobre el terreny, principalment a
partir d’una anàlisi de riscs, com també de la representativitat dels expedients. Els controls sobre el terreny s’han de fer de manera inopinada,
si bé es pot avisar prèviament les persones beneficiàries dins el termini estrictament necessari, que en general no ha de ser superior al que
estableix l’article 25 del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió. De cada control s’ha d’elaborar un informe que indiqui,
entre d’altres, el motiu de la visita, el règim de l’ajuda i la sol·licitud inspeccionada, les persones presents, les tècniques de mesura utilitzades
i el resultat del control. La persona interessada pot firmar aquest informe i limitar-se a donar fe de la seva presència o bé fer-hi constar les
observacions que consideri oportunes.
3. Així mateix, la convocatòria ha d’establir un sistema que permeti garantir el compliment d’allò que estableix l’article 5 d’aquesta Ordre.
4. En el cas de les ajudes gestionades pels grups d’acció local, la realització dels controls prevists al Reglament d’execució (UE) núm.
809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol i qualssevol altres prevists a la normativa d’aplicació, serà competència del Fons de Garantía
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) com a Organisme pagador dels fons FEADER.
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Article 15
Subvencions específiques
Les subvencions a què es refereix l’article 7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions, es concediran de conformitat amb el que preveuen els articles 14 i concordants d’aquest text legal, sense que resulti d’aplicació
el previst a les presents bases reguladores.
En tot cas, i en relació a les mesures que es gestionen amb la intervenció d’altres organismes de la manera prevista al PDR, la seva execució
es determinarà mitjançant l’instrument jurídic corresponent, atesa la naturalesa de l’acció.
Article 16
Comissions avaluadores
1. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració
prevists a les corresponents convocatòries i emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució . No obstant això,
en cas de renúncia o desistiment de la persona sol·licitant, així com desestimació de la subvenció, per no reunir els requisits exigits, no serà
preceptiva la intervenció de la Comissió avaluadora i l’òrgan competent declararà conclusos aquests expedients sense cap altre tràmit.
2. La Comissió avaluadora de subvencions s’ha de compondre d’un president o presidenta, un secretari o secretària i un nombre de vocals no
inferior a tres, designats en la resolució de convocatòria segons criteris de competència professional i experiència, un dels quals ha de
representar l’autoritat de gestió. A més, els grups d’acció local han de determinar la composició de les comissions avaluadores de les ajudes
que convoquin ells mateixos, en els termes prevists a l’article 19 del Decret legislatiu 2/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
3. Segons el que disposa l’article 19 del Text refós de la Llei de subvencions, les comissions avaluadores s’han de constituir preceptivament
en els procediments de concurs sempre que l’import global dels fons públics previstos en la convocatòria sigui superior a 50.000,00 euros o
l’import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000,00 euros. En qualsevol cas, no serà preceptiva la constitució de la Comissió
avaluadora, quan les sol·licituds amb dret d’ajuda no superin les quanties destinades a la respectiva convocatòria i no sigui necessari establir
una prelació entre les sol·licituds presentades aplicant els criteris de selecció prevists.
4. Quan la constitució de la Comissió avaluadora no sigui legalment preceptiva, només és necessària si així es preveu en la resolució de la
convocatòria corresponent, en la qual s’ha de fixar, en qualsevol cas, quin és l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds, aplicar els criteris de
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valoració prevists a les corresponents convocatòries i emetre l’informe de proposta de resolució.
Article 17
Entitats col·laboradores
El lliurament dels fons públics a les persones beneficiàries o la realització d’altres funcions de gestió de les subvencions es podrà fer
mitjançant entitats col·laboradores en els termes prevists als articles 26, 27 i 28 del Text refós de la Llei de Subvencions.
A aquest efecte, poden obtenir la condició d’entitats col·laboradores:
1. L’Administració general de l’Estat i els organismes públics que en depenen.
2. Els organismes autònoms i la resta d’entitats del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Els Consells insulars, els ajuntaments i la resta de corporacions locals, com també les associacions, de l’àmbit territorial de les
Illes Balears, a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
4. Les societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per qualsevol de les administracions públiques o entitats de
dret públic a què es refereixen les lletres a, b i c anteriors.
5. Les corporacions de dret públic, els consorcis i les fundacions del sector públic.
6. Qualsevol altra persona jurídica que compleixi les condicions de solvència i eficàcia previstes als articles 18 i 19 següents.
Article 18
Condicions de solvència de les entitats col·laboradores
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1. S’han de requerir les condicions de solvència següents:
a) Tenir un patrimoni propi —una vegada deduït d’aquest el valor de les càrregues i gravàmens que l’afectin— amb un valor superior
a l’import dels fons públics que s’han de rebre per lliurar i distribuir entre les persones beneficiàries de les ajudes i subvencions.
Aquest requisit no s’ha d’exigir a les institucions sense ànim de lucre degudament inscrites en el Registre d’associacions de la
comunitat autònoma.
b) Constituir garantia, per assegurar el compliment de les obligacions que estableix l’article 28 del Text refós de la Llei de
subvencions, en forma d’aval solidari d’entitats de crèdit, assegurances o reassegurances, societats de garantia recíproca, conforme al
model que s’estableixi en la convocatòria i per l’import que es fixi en la declaració d’entitat col·laboradora. Aquest import no pot ser
inferior al 50% de l’import dels fons públics que s’han de rebre per lliurar i distribuir entre les persones beneficiàries de les ajudes i
subvencions.
2. Les condicions que s’estableixen a l’apartat anterior no són exigibles quan les entitats col·laboradores no deslliurin fons públics i només
facin simples actes de tràmit.
Article19
Condicions d’eficàcia de les entitats col·laboradores
Per poder ser designades entitats col·laboradores s’ha de requerir, com a condició d’eficàcia, que comptin amb els mitjans materials i
personals suficients per lliurar i distribuir les ajudes i subvencions i dur a terme les comprovacions exigibles.
Article 20
Terminis i pròrrogues
1. Si n’és el cas, les actuacions auxiliades s’han de dur a terme i justificar dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent.
2. Amb caràcter excepcional i per raons degudament justificades, les persones beneficiàries de les ajudes podran sol·licitar l’ampliació o
reobertura dels terminis establerts a la respectiva convocatòria, amb excepció del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta sol·licitud
s’ha de presentar abans del venciment del termini que es tracti.
El FOGAIBA pot acordar l’ampliació sol·licitada sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones. L’acord d’ampliació
s’ha de notificar individualment a la persona interessada i no és susceptible de recurs.
3. En tot cas, a cada convocatòria s’establiran les condicions de concessió de pròrroga així com els motius excepcionals. En el supòsit que les
convocatòries no estableixin les condicions de concessió de pròrroga s’aplicarà, subsidiàriament, el que estableix l’article 49 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Article 21
Modificació de la resolució
1. La concurrència d’alguna de les circumstàncies que s’indiquen a continuació comporta que l’òrgan que ha dictat la resolució per la qual es
concedeix l’ajuda l’hagi de modificar i, si escau, sol·licitar el reintegrament de les quantitats indegudament rebudes:
a) L’alteració de les circumstàncies o requisits subjectius i objectius tinguts en compte per concedir la subvenció, com també la de
les que s’hi imposen.
b) El fet que la persona beneficiària obtingui ajudes o subvencions concedides per altres òrgans de l’Administració pública de la
comunitat autònoma o per altres administracions o ens públics amb la mateixa destinació o finalitat, llevat que siguin compatibles, i
sense que en cap cas es pugui superar el 100% del pressupost de l’activitat.
c) L’obtenció d’ajudes o altres atribucions patrimonials gratuïtes d’entitats privades o particulars per a la mateixa destinació o
finalitat.
2. Amb caràcter excepcional, sempre que la convocatòria respectiva així ho prevegi i respectant la quantia de l’ajuda concedida, com també
la forma i els terminis d’execució i justificació de les despeses corresponents, les persones beneficiàries poden sol·licitar la modificació del
contingut de les actuacions subvencionades quan es donin circumstàncies que alterin o dificultin el desenvolupament de les activitats que no
siguin imputables a les persones sol·licitants.
Les sol·licituds de modificació han d’estar prou motivades i s’han de formular amb caràcter immediat a l’aparició de les circumstàncies que
la justifiquen i, en qualsevol cas, anteriorment al moment en què acabi el termini d’execució de les activitats subvencionades.
L’òrgan que va dictar la primera resolució, haurà de dictar les resolucions de les sol·licituds de modificació en el termini màxim d’un mes
comptador a partir de la data de la seva presentació en el registre. Aquestes resolucions no poden implicar perjudici per a altres persones
beneficiàries en els supòsits de selecció per concurs. Transcorregut aquest termini sense que se n’hagi dictat una resolució expressa, la
sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.
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3. Aquest article i el següent s’han d’aplicar sense perjudici del que s’estableix a l’article 91 i els que hi concorden del Reglament (UE) núm.
1306/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, i el Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 27 de gener,
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Consell, respecte al sistema integrat de gestió i
control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.
Article 22
Criteris de graduació de possibles incompliments
1. En el cas d’obtenció concurrent d’altres aportacions que puguin ser compatibles, s’ha de reintegrar l’excés obtingut sobre el cost total en
què s’hagi incorregut per dur a terme l’activitat. Si l’obtenció és incompatible, s’ha de reintegrar l’import total percebut.
2. Quan els objectius previstos no s’aconsegueixin íntegrament però sí de manera significativa, s’ha de valorar el nivell de consecució i
l’import de la subvenció ha de ser proporcional a aquest nivell, sempre que la finalitat de la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui
susceptible de satisfacció parcial. En aquest supòsit, si la persona beneficiària reconeix tàcitament o expressament el compliment parcial, es
podrà acordar de manera immediata la revocació parcial i el pagament de l’ajuda.
En cas que la convocatòria hagi previst un límit màxim de la inversió auxiliable, no es reduirà l’import de la subvenció concedida sempre que
la inversió executada sigui igual o superior a la màxima auxiliable i s’hagin assolit de manera significativa els objectius.
Les distintes convocatòries podran establir el percentatge d’assoliment dels objectius que es consideri significatiu.
Per tal de garantir l’assoliment dels objectius, les distintes convocatòries podran establir garanties bancàries sobre la subvenció concedida.
3. Si l’activitat subvencionable es compon de diverses fases o actuacions i es poden identificar objectius vinculats a cadascuna d’aquestes,
l’import de la subvenció ha de ser proporcional al volum de les fases o actuacions de l’activitat en què s’hagin aconseguit els objectius
previstos. Això no obstant, la resolució de la convocatòria pot admetre que, davant d’una execució parcial de la inversió, i a l’objecte de
justificació, puguin compensar-se uns conceptes amb d’altres sempre que les resolucions de convocatòria i de concessió hagin previst aquests
desglossaments.
4. En cas d’incompliment de l’obligació de manteniment de les circumstàncies previstes a l’article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013,
del Parlament Europeu i del Consell, el beneficiari haurà de reemborsar l’import percebut indegudament en relació amb l’operació, de
manera proporcional al període durant el qual s’hagin incomplert els requisits.
5. En qualsevol cas, s’han de respectar de manera sistemàtica les exclusions i limitacions previstes en el marc de les disposicions
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comunitàries i nacionals que resultin aplicables.
Article 23
Justificació i pagament
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions a la persona beneficiària, únicament s’ha de fer efectiu una vegada que s’ha
justificat degudament que s’ha portat a terme l’activitat subvencionada o que s’ha garantit segons el que disposa l’article 63 del Reglament
(UE) núm. 1305/2013 del Parlament i el Consell, de 17 de desembre de 2013 i la normativa que hi concorda.
Els pagaments als grups d’acció local Leader s’han de fer de la manera que estableixi la resolució de selecció dels grups d’acció local i els
convenis que s’hi signin.
2. Per a cada tipus de subvenció la convocatòria específica corresponent ha de determinar els tipus de documents vàlids per a les
justificacions. En qualsevol cas, la forma d’acreditar l’aplicació dels fons s’ha de regir per l’article 39 del Text refós de la Llei de
subvencions de les Illes Balears i per la normativa reglamentària que la desplega.
En qualsevol cas, la convocatòria pot preveure que l’activitat es justifiqui mitjançant el sistema de mòduls, per a la qual cosa s’ha de tenir en
compte el que estableixen els articles 76 a 79 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A l’efecte del
que preveu l’article 79 esmentat, cada convocatòria pot dispensar o no de la presentació de la documentació que s’hi indica.
3. Llevat que la convocatòria estableixi un altre criteri, s’han de considerar despeses les que s’hagin pagat abans que acabi el termini de
justificació que estableixi la convocatòria.
4. Les respectives convocatòries poden preveure la possibilitat de fer bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, sempre que se
compleixin les condiciones previstes en els articles 42.2, 45.4 i 63 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
de 17 de desembre, i en la normativa financera o pressupostària.
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5. El pagament total o parcial de la subvenció es pot fraccionar en el cas que es prevegi a la resolució de les convocatòries específiques
d’ajudes i subvencions. En aquests casos, el pagament s’efectuarà quan s’hagi comprovat la realització i la justificació de les inversions
corresponents, prèvia deducció, si n’és el cas, de l’import rebut en concepte de bestreta de pagament. En el cas que les necessitats de
compliment de la programació financera així ho determinin, es podrà efectuar el pagament sense descomptar l’import de la bestreta, sempre
que la suma del pagament parcial i la bestreta no sigui superior a l’import de l’ajuda concedida.
El pagament parcial i les obligacions de justificació que se’n derivin no eximeixen la persona beneficiària de l’ajuda de l’obligació de
justificar la realització completa del projecte aprovat.
6. L’activitat subvencionada s’entén justificada amb l’acreditació de la realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual s’ha
concedit la subvenció.
7. Per justificar les activitats inversores, si la convocatòria no ha establert un altre procediment, s’ha de presentar el compte justificatiu
—aportant els justificants de les despeses— segons el model que estableixi la convocatòria, que ha de contenir els documents següents:
a) Memòria de les activitats que s’han dut a terme i dels resultats obtinguts.
b) Documentació justificativa de les despeses. Les despeses s’entenen justificades amb la presentació de les factures o dels
documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que reuneixin els requisits i les
formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d’1 de desembre de 2012) i els justificants de
pagament, que s’han de determinar a cada convocatòria. L’actuació subvencionada ha d’estar realitzada i pagada per la persona
beneficiària dins el termini previst a la convocatòria i no s’admeten els pagaments efectuats per terceres persones.
c) Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació de justificants de
despeses.
d) Si n’és el cas, els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d’haver sol·licitat
el beneficiari.
e) Si n’és el cas, documentació acreditativa i justificativa de les contribucions en espècie, d’acord amb les condicions establertes a
l’article 69 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
8. Una vegada s’han justificat el compliment de la finalitat i l’aplicació de la subvenció, s’ha d’abonar l’import de l’ajuda concedida a la
persona beneficiària mitjançant una transferència bancària, si així ho ha autoritzat prèviament el director gerent del FOGAIBA.
9. La persona beneficiària pot subcontractar fins al 100% de l’execució de l’activitat subvencionada, sempre que això impliqui un valor afegit
al contingut de l’activitat, llevat que la convocatòria prevegi un percentatge inferior. En qualsevol cas, s’han de respectar els límits i les
condicions que estableixen els apartats 3 a 7 de l’article 38 del Text refós de la Llei de subvencions.
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10. Per a les subvencions que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una determinada situació en la persona beneficiària, i així es
determini a la convocatòria, no s’ha de requerir cap altra justificació que acreditar aquesta situació prèviament a la concessió i complir els
requisits exigits per concedir-la.
Article 24
Exclusions i restriccions de les ajudes
La concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre ha de respectar de manera sistemàtica les exclusions i limitacions previstes en els
marcs de les disposicions comunitàries que li siguin aplicables.
Article 25
Incompatibilitat
1. De conformitat amb el Programa de Desenvolupament Rural, les convocatòries d’ajudes han d’establir la compatibilitat o incompatibilitat
de la subvenció amb les ajudes que la persona beneficiària pugui obtenir de la mateixa Administració o d’una altra entitat pública o privada.
En el cas de compatibilitat s’han de tenir en compte els límits que s’estableixen a l’article 20 del Text refós de la Llei de subvencions.
2. El procediment de reintegrament o devolució en el supòsit d’excés de finançament s’ha d’adequar a l’article 34 del Reglament d’aplicació
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 26
Informació i coordinació amb la base de dades de subvencions
Les persones instructores dels procediments de concessió de subvencions han de trametre periòdicament a la Intervenció General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la seva inclusió a la base de dades de subvencions, la informació i documentació prevista en el
Títol III del Text refós de la Llei de subvencions.
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Així mateix, les persones instructores han d’adoptar les mesures que calguin per subministrar la informació necessària a la base de dades
nacional de subvencions, de conformitat amb l’article 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, i la normativa de desplegament.
Article 27
Reintegrament
Sense perjudici del que disposa l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
correspon el reintegrament total o parcial de les subvencions en els supòsits que s’estableixen a l’article 44 del Text refós de la Llei de
subvencions.
Article 28
Publicitat i transparència
Amb una periodicitat anual, i de conformitat amb el que estableixen els articles 111 i següents del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i la normativa que hi concorda, les subvencions que concedeixi el FOGAIBA s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de la convocatòria, el programa, les persones beneficiàries, si escau, el
municipi, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats de la subvenció.
Disposició addicional primera
A l’efecte de l’article 65.2 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, l’autoritat de
gestió, l’organisme pagador i l’organisme de certificació són els que estableixen el Decret 65/2007, de 25 de maig, i el Programa de
Desenvolupament Rural.
Disposició addicional segona
1. L’Autoritat de gestió ha de crear el Comitè de seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears i establir-ne la
composició i el reglament intern.
2. S’autoritza la presidència del FOGAIBA per establir les condicions, el procediment de selecció i la composició dels grups d’acció local de
la iniciativa Leader que es preveu en el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre. Les
condicions que s’imposen en els articles 18 i 19 d’aquesta Ordre no són aplicables a aquests grups d’acció local.
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Disposició final única
L’efectivitat d’aquesta Ordre queda condicionada a l’aprovació definitiva per la Comissió Europea del Programa de Desenvolupament Rural
de les Illes Balears per al període 2014-2020 i en conseqüència no es podran resoldre els procediments que s'iniciïn a l'empara de les
corresponents convocatòries, fins que no sigui aprovat el programa esmentat.

Palma, 19 de febrer de 2015
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El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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