ANNEX 1
REGISTRE

SOL·LICITUD D’AJUDA
PER A INVERSIONS EN EL
SECTOR VITIVINÍCOLA,
2019-2023
FEAGA

LÍNIA D’AJUDA: INV/2019-2023

Núm. expedient:

I

N

V

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Raó social:

NIF:

Adreça a afectes de notificacions:

Municipi:

Localitat:

Codi postal:

Nom i llinatges del representant autoritzat:

Correu electrònic:

DNI:

Telèfon:

Fax:

A) DECLAR:
1.

Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que deman.

2.

Que conec la política de protecció de dades del FOGAIBA:
Informació bàsica sobre la protecció de dades (Reglament UE 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals
Responsable del tractament:

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Finalitat de la recollida i del
tractament:

- Incorporar les dades personals als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda
sol·licitada.
- Comprovar en diferents registres (Ramaderia, Agència Tributària, Seguretat Social, etc.) les
vostres dades i/o l'obtenció d'altres que són imprescindibles per a la tramitació de les ajudes.
- Tractament de les vostres dades bancàries per pagar les ajudes concedides.

Legitimació per al tractament: Consentiment atorgat per vós en la sol·licitud.
Òrgans destinataris de les
vostres dades:

- Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
- Comissió Europea.
- Altres entitats directament relacionades amb la sol·licitud.

Els vostres drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la
informació addicional.

Informació addicional:

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.fogaiba.eu/rgpd

3. Que autoritz expressament el tractament de les meves dades per a les finalitats i en les condicions detallades en el punt del
tractament de dades segons el Reglament general de protecció de dades i la Llei de protecció de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals.
4. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.
5. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per comprovar d’ofici el NIF de la persona sol·licitant
i/o representant; el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat
Social; i la resta de requisits prevists en la convocatòria, en el cas que no presenti els certificats corresponents.

6. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloent-hi totes les parts, són vertaderes.
7. Que, si és procedent, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual represent o que tenc poder suficient per
sol·licitar l’ajuda.
8. 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.
9. Que autoritz el FOGAIBA la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que consideri necessaris, per
verificar les condicions anteriors.
10. No haver estat sancionat o condemnat, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per
haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
11. Que la empresa no es troba en procés d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no ha estat declarada insolvent en
qualsevol procediment, no es troba declarada en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no està
subjecte a intervenció judicial o no ha estat inhabilitada d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi
conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
12. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les ajudes i/o subvencions següents relacionades amb aquesta sol·licitud:
Entitat a la qual s’ha sol·licitat

i quantia

B) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
ADJUNT a aquesta sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, la documentació
exigida en aquest imprès i que marc amb una X
(No serà necessari presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics)
Fotocòpia del NIF del sol·licitant, en cas de persona jurídica.
Acreditació de la representació amb la qual actua el sotasignat de la sol·licitud, si escau.
Projecte d'inversió, en els termes previstos en el punt 8 de l'apartat quart de la convocatòria i d'acord
amb el model de l'annex 3, que figura al web del FOGAIBA.
Si escau, documentació acreditativa del compliment dels requisits de prioritat establerts.
En el cas d'empresa associada o vinculada, certificat d'auditor extern que determini de manera
expressa i d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003 (Diari Oficial L
124 de 20.5.2003), les dades referents a nombre de treballadors, balanç general i volum de negoci i en
quin tipus d'empresa queda classificat el sol·licitant.
La següent documentació està vigent i ja s’ha aportat a l’exp.
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:

C) SOL·LICIT :
Que, previs els tràmits necessaris, em sigui concedida l’ajuda per a inversions en el sector vitivinícola.

,

d

Nom:

de
Signatura

DNI:

FOGAIBA (A04026954)

ANNEX 1. Sol·licitud d’ajuda

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL BENEFICIARI
(REQUISITS)
FEAGA

LÍNIA D’AJUDA: INV/2019-2023

Núm. expedient:

I

N

V

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Raó social:

NIF:

Nom i llinatges del representant autoritzat:

DNI:

1. El beneficiari/ària és una de les següents entitats (MARCAR AMB UNA “X”):
PIME
Es considera PIME la que compleix els següents requisits: (Recomanació de la Comissió de 06/05/2003 Diari Oficial núm.
124)
1. Menys de 250 treballadors.
2. Balanç inferior a 43 milions d'euros i/o si la xifra de negocis anual és inferior a 50 milions d'euros.
- Si està associada: per calcular aquests límits 1 i 2 s'acumulen les dades de l'empresa amb els de les associades en el
percentatge que correspongui a la participació accionarial.
- Si està vinculada: per calcular aquests límits 1 i 2 s'acumulen les dades de l'empresa amb els de les associades.
(Veure definicions d'empreses vinculades i associades a la Recomanació abans esmentada)
Empresa d'entre 250 i 750 treballadors o volum de negocis anual inferior a 200 milions d'euros.
Empresa vinculada.
Empresa associada.

(Si és una empresa associada o vinculada caldrà aportar un certificat d'auditor extern que determini de
forma expressa, d'acord amb la Recomanació de la Comissió dalt esmentada, les dades referents a numero
de treballadors, balanç general i volum de negocis anual i en quin tipus d'empresa queda classificat el
sol·licitant).

2. Nombre de persones afiliades, associades o titulars d'una part del capital del/de la beneficiari/ària:
Nom dels/de les principals titulars de capital i percentatge de participació (es necessari detallar com a mínim tots els socis
titulars de més del 25% del capital):
1.

,

%

2.

,

%

3.

,

%

4.

,

%

5.

,

%

3. El/la beneficiari/ària declara que NO es troba en situació de crisi segons la definició establerta a les
Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi.
4. Volum de negoci del darrer exercici:
5. Nombre de treballadors de l'empresa (l'equivalència a fixos es realitza sobre la base de 230 jornals/any, de 8
hores cada un):

,

d

Nom:

de
Signatura

DNI:
FOGAIBA (A04026954)

ANNEX 1. Sol·licitud d’ajuda

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL BENEFICIARI
(CONCURRÈNCIA)
FEAGA

LÍNIA D’AJUDA: INV/2019-2023

Núm. expedient:

I

N

V

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Raó social:

NIF:

Nom i llinatges del representant autoritzat:

DNI:

DECLAR (MARCAR AMB UNA “X”):

(Només es comprova d’ofici el criteri senyalat)

Que compleixo els següents criteris de valoració:
1. PRIORITZACIÓ DE SOL·LICITANTS:
1.1. Priorització de les entitats associatives Prioritàries reconegudes per al sector del vi (incloses multisectorials) d'acord
amb el Reial Decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupen els requisits i el procediment per al reconeixement
de les entitats associatives Prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre Nacional d'Entitats Associatives
Prioritàries, previst en la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats
associatives de caràcter agroalimentari. Així mateix, seran prioritzades les entitats associatives prioritàries regionals o
figures anàlogues regulades a nivell autonòmic, així com les seves entitats de base (reconegudes també per al sector del
vi), 1 punt.
1.2. Priorització dels sol·licitants associatius (no acumulatius):
1.2.1. Cooperatives i altres entitats associatives agroalimentàries (SAT, societats mercantils sempre que més del 50%
del seu capital social pertanyi a cooperatives o SAT), 5 punts.
1.2.2. Associacions, amb personalitat jurídica pròpia, participades majoritàriament (més d'un 50%) per productors
dels productes esmentats en l'annex VII part II del Reglament 1308/2013, sigui directament o a través de societats i no
contemplades en el punt 1.2.1, 1 punt.
1.4. Priorització de sol·licitants les instal·lacions dels quals disposen de certificació mediambiental, que haurà de ser
aportada junt amb la sol·licitud:
1.4.1. Segons el Reglament comunitari EMAS (Reglament (CE) Núm. 1221/2009) o la Norma ISO 14.001, 3 punts.
1.4.2. Certificat Wineries for Climate Protection, 1 punt.
1.5. Priorització d'empreses que tinguin implantats sistemes de pagament de raïm per qualitat per a la totalitat dels
pagaments com a mínim durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud. Serà acreditat mitjançant l'aportació de
normes de verema aprovades per acord d'assemblea, junta rectora o òrgans de l'empresa, 5 punts.
1.6. Priorització d'operadors de productes vitivinícoles ecològics, 3 punts.
1.7. Priorització d'operadors acollits a DOP o IGP, 2 punts.
1.8. Priorització de microempreses, petites i mitjanes empreses, 6 punts.
1.9. Priorització de sol·licitants que siguin elaboradors de vi i embotellin més del 51% del vi elaborat, amb aquesta
finalitat s'han de prendre com a referència les elaboracions de la campanya vitivinícola immediatament anterior a la data
de registre de la sol·licitud d'ajuda, 4 punts.

2. PRIORITZACIÓ D’OPERACIONS:
2.1. Priorització de les operacions amb inversions orientades a l'increment de l'eficiència energètica, sempre que això
superi el 30% de l'import de la inversió en el moment de la sol·licitud. En tots els casos, el sol·licitant haurà d'aportar un
certificat emès per un expert independent que acrediti un estalvi energètic mínim del 15% en els conceptes afectats per la
inversió. A l’efecte de valorar aquest criteri, s'entendran inclosos exclusivament els conceptes que es detallen en el
subapartat II de l'annex XXI del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, 12 punts.

2.2. Priorització de les operacions amb inversions en ús d'energies renovables exclusivament per al seu propi consum,
sempre que això superi el 20% de l'import de la inversió en el moment de la sol·licitud. A efectes de la valoració d'aquest
criteri, s'entendran inclosos exclusivament els conceptes que es detallen en el subapartat III de l'annex XXI del Reial decret
1363/2018, de 2 de novembre, 12 punts.
2.3. Priorització de les operacions amb inversions en valorització, tractament i/o gestió de residus i/o depuració
d'efluents líquids, sempre que això superi 20% de l'import de la inversió en el moment de la sol·licitud, 11 punts.
2.4. Priorització de les operacions amb inversions destinades a la transformació de la totalitat de la producció de raïm
pròpia del sol·licitant. A aquest efecte el sol·licitant no haurà de tenir la titularitat d'una instal·lació d'elaboració dels
productes acollits al Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, i haurà d’aportar la titularitat d'una vinya, 5 punts.
2.5. Priorització de les operacions que s'orienten en tot o en part a l'obtenció de productes ecològics, 6 punts.
2.6. Priorització de les operacions que s'orienten en tot o en part als productes acollits a règims de qualitat (no
acumulatius):
2.6.1. Denominació d'Origen Protegida, 10 punts.
2.6.2. Indicació Geogràfica Protegida, 8 punts.
2.6.3. Vi sense Indicació Geogràfica amb indicació d'anyada o varietat, 3 punts.
2.7. Priorització de les operacions que s'orienten a la comercialització en un percentatge pressupostari major o igual al
30%. A Efectes de la Valoració d'aquest criteri, s'entendran inclosos exclusivament a els conceptes que és detallin al
subapartat I de l'Annex XXI del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, 8 punts.
2.8. Priorització de les operacions destinades a la implantació de la indústria 4.0 (indústria connectada) A efectes de la
valoració d'aquest criteri, s'entendran inclosos exclusivament els conceptes que es detallen en el subapartat IV del Reial
decret 1363/2018, de 2 de novembre. A més, el sol·licitant haurà de presentar l'informe de l'anàlisi de la maduresa digital
de l'empresa a través de la "Eina de Autodiagnòstic Digital Avançada l (HADA)", 4 punts.
2.9. Priorització d'operacions d'inversió provinents del resultat d'un grup operatiu d'innovació de l'Associació Europea
per a la Innovació, 1 punt.
2.10. Priorització d'inversions tangibles orientades a la implantació en el si de l'empresa de nous productes i noves
presentacions. No es considera una ampliació o una millora d'alguna cosa ja existent a les instal·lacions del sol·licitant, 1
punt.
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Nom:

de
Signatura

DNI:

FOGAIBA (A04026954)

