
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 4537

Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de
2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les sub-
vencions en els sectors agrari i pesquer.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca considera l'activitat de foment com a
l'activitat més important per aplicar les polítiques en matèria d'agricultura i
pesca, de les quals té la competència. L'article 10 de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions exigeix l'establiment d'unes bases reguladores per dur a
terme aquesta activitat.

En compliment de l'esmentat article, per Ordre del conseller d'Agricultura
i Pesca de 27 de març de 2003 s'establiren les bases reguladores de les subven-
cions en els sectors agraris i pesquers.

L'esmentada Ordre tenia com a objectiu la creació d'un marc normatiu que
respectàs els continguts mínims establerts en l'article 11 de la Llei de subven-
cions i regulàs de manera uniforme totes les línies d'ajudes de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

La aprovació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions ha suposat la necessitat de modificar la Llei 5/2002, de 21 de juny, de sub-
vencions, entre altres motius per adequar-la als aspectes bàsics de la Llei esta-
tal. Aquesta modificació de la Llei autonòmica comporta també la modificació
de l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de març de 2003. D'altra
banda, tenint en compte l'entitat de la modificació es considera necessari apro-
var íntegrament la nova Ordre.

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, del Govern de les Illes
Balears, havent escoltat el Consell Consultiu, d'acord amb l'establert en l'article
17.3 de la Llei 5/1993, dict la següent

ORDRE

Article 1
Objecte i àmbit d'aplicació

1. Per aquesta Ordre s'estableixen les bases reguladores per a la con-
cessió de les subvencions als sectors agrari i pesquer en l'àmbit de les Illes
Balears per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

2. Seran objecte d'ajuda les activitats següents:
a) Millora de l'eficàcia de les estructures agràries i pesqueres.
b) Industrialització i comercialització agrària i pesquera.
c) Millora dels mitjans de producció del sector.
d) Atenció als danys catastròfics produïts en el sector.
e) Contractació d'assegurances sobre béns agraris i pesquers.
f) Actuacions en regadius.
g) Investigació agrària i pesquera.
h) Formació, premis, certàmens i fires.
i) Associacionisme agrari i pesquer.
j) Sanitat i producció ramadera.
k) Desenvolupament rural.
l) Mesures agroambientals.
m) Totes aquelles activitats d'utilitat pública o d'interès social o la con-

secució d'una finalitat pública, relacionades amb els sectors agrari i pesquer, i
que les corresponents convocatòries podran especificar.

3. Queden excloses de la regulació prevista per aquesta Ordre les línies
d'ajuda finançades per l'Estat o per la Unió Europea així com les derivades del
Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al període 2000-
2006 i dels programes de desenvolupament rural tant per a la millora de la pro-
ducció en regions situades fora de l'objectiu 1 d'Espanya com per a les mesures
d'acompanyament, tots ells cofinançats pel FEOGA.

Article 2
Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes els titulars d'explotacions agrà-
ries i pesqueres, empreses que organitzen processos industrials, agrupacions de
productors agraris o pesquers, confraries de pescadors, organitzacions de pro-

ductors, administracions públiques, cooperatives, societats agràries de transfor-
mació i les seves unions, societats, entitats representatives dels sectors agrari i
pesquer, agrupacions per a tractaments integrats en agricultura, agrupacions de
defensa sanitària, agrupacions de defensa vegetal, titulars d'indústries agràries,
titulars d'establiments d'aqüicultura, titulars de vaixells pesquers, pescadors,
mariscadors i, en general, totes aquelles que estiguin legitimades per a la realit-
zació d'alguna de les actuacions auxiliables definides en l'article anterior, de
conformitat amb els requisits que s'estableixin en les convocatòries correspo-
nents.

2. Poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualse-
vol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir perso-
nalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comporta-
ments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públi-
ques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant
en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució
assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de la subvenció
que ha d'aplicar cada un d'ells, que també tenen la consideració de beneficiaris.
En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb
poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, correspo-
nen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no
hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l'article 24 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i en els articles 46 i 49 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

3. No poden ser beneficiàries de subvencions les persones, entitats o
agrupacions en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en els
apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. La forma de justificació de la no concurrència d'aquestes prohibi-
cions i, si n'és el cas, l'apreciació de la seva concurrència es regirà igualment pel
que estableixen els apartats 4 a 7 de l'esmentat precepte legal.

Quan el document justificatiu s'estimi que no pot ser presentat en els
terminis prevists podrà ser substituït per una declaració de no estar incurs en les
esmentades prohibicions; s'exclou d'aquesta forma de justificació la d'acreditar
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social, que es realitzarà en la forma que es determini reglamentària-
ment.

4. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, també tenen la consi-
deració de beneficiaris 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 fonamen-
ten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer.

5. S'entendrà com a titular d'una explotació agrària o pesquera el pro-
ductor agrari o pesquer individual, l'explotació del qual es trobi en el territori de
les Illes Balears i que assumeixi el risc de l'explotació.

6. Sense perjudici de la forma d'acreditar la no concurrència de les pro-
hibicions previstes en l'apartat 3, la forma d'acreditar els requisits generals serà
establerta a la convocatòria i podrà consistir en qualsevol admesa en dret que
demostri la condició exigida i ,si n'és el cas, la legitimació per realitzar les actua-
cions.

7. Les convocatòries de subvencions a titulars d'explotacions agràries
podran exigir com a requisit per a l'obtenció d'aquestes que les explotacions es
trobin inscrites en el Registre general d'explotacions agràries de les Illes
Balears. Així mateix podran condicionar l'import de l'ajuda a la classificació que
la Conselleria d'Agricultura i Pesca realitzi de les explotacions agràries.

8. El període durant el qual han de mantenir-se els requisits generals
s'establirà en la corresponent convocatòria que, en cap cas, serà inferior a un
any.

9. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions previstes en l'arti-
cle 9 bis de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions i a més les que es pre-
veuen en aquesta Ordre.

10. La convocatòria podrà preveure que la situació que fonamenta la
concessió de la subvenció o la concurrència de les circumstàncies exigides les
posseeixi el sol·licitant no en el moment de la sol·licitud sinó amb anterioritat a
l'elaboració de la proposta de resolució. En aquest supòsit, tendran prioritat les
sol·licituds els beneficiaris de les quals complissin els requisits abans de l'aca-
bament del període de presentació de sol·licituds.

Article 3
Convocatòries

1. Les corresponents convocatòries s'han d'aprovar per resolució del
conseller competent en matèria d'agricultura i pesca i han de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, això sense perjudici de les delegacions que
pugui fer el conseller o de la competència que es pugui atribuir reglamentària-
ment als òrgans de l'entitat pública prevista a la disposició addicional vuitena de
la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció publica.
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En els termes que reglamentàriament es determinin, serà preceptiu
l'informe previ de la direcció general competent en matèria pressupostària.

2. L'acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els extrems que
s'indiquen en l'article 13 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

3. En les convocatòries s'ha d'assenyalar la quantia de la disponibilitat
pressupostària màxima de què es disposa per atendre les sol·licituds de la con-
vocatòria, sense que això signifiqui que s'hagi de distribuir necessàriament en la
seva totalitat l'import que figura en la convocatòria entre les sol·licituds presen-
tades. En cas d'ampliació de l'esmentat import, aquesta haurà de realitzar-se mit-
jançant modificació de la corresponent convocatòria; aquesta modificació no ha
de suposar necessàriament ni ampliació del termini de presentació de sol·licituds
ni ha d'afectar la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes
expressament.

4. El fons podrà ser distribuït entre aquells sol·licitants que s'acullin a
cada convocatòria específica, d'acord amb els criteris objectius fixats en l'article
7.

5. En cada convocatòria s'ha d'indicar si la resolució del procediment
de subvencions s'ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 4
Termini de presentació de les sol·licituds

Els interessats que compleixin els requisits que prevegi la convocatòria
corresponent i en el termini que en aquesta s'estableixi podran presentar les
sol·licituds, en forma d'instància adreçada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
mitjançant els models oficials i, en absència d'aquests, en qualsevol de les for-
mes admeses en dret.

La convocatòria podrà preveure la millora de la sol·licitud a instàn-
cia del sol·licitant i podrà ampliar-se l'actuació auxiliable sempre que no s'hagi
dictat la proposta de resolució i existeixin disponibilitats pressupostàries després
d'haver atès la resta de les sol·licituds.

Article 5
Documentació que s'ha d'ajuntar a la sol·licitud

1. De la documentació que s'enumera a continuació, amb la instància
només caldrà adjuntar la que s'indiqui en la convocatòria corresponent, encara
que les convocatòries poden demanar una altra documentació en els casos que
es consideri adient:

a) DNI, NIF o targeta d'identificació fiscal del sol·licitant i dels seus
representants legals.

b) Document constitutiu de l'entitat i estatuts socials degudament ins-
crits en el registre corresponent, o certificat d'inscripció registral dels documents
esmentats, i acreditació de la representació amb la qual actua el signant de la
sol·licitud; aquesta acreditació ha d'estar vigent en el moment de la sol·licitud.

c) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i sub-
vencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada,
relacionada amb la sol·licitud presentada.

d) Declaració expressa de no tenir cap causa d'incompatibilitat segons
la legislació vigent per rebre la subvenció.

e) Memòria explicativa i/o projecte tècnic, si escau, de l'activitat que
s'ha de realitzar, amb indicació del pressupost, detall d'ingressos i despeses pre-
vists.

f) Si la subvenció se sol·licita per a la realització d'activitats inversores,
en la convocatòria corresponent es podrà exigir la documentació que es consi-
deri necessària per assegurar la bona finalitat de l'ajuda.

g) La justificació de no estar incurs en cap de les prohibicions establer-
tes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, sense perjudici de la
documentació exigida en l'apartat 3 de l'article 2 de la present Ordre.

h) Autorització a l'òrgan gestor per comprovar d'ofici el compliment
d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2. En el supòsit que amb ocasió de la tramitació d'altres expedients en
aquesta Conselleria ja s'hagin presentat alguns dels documents esmentats, la
convocatòria corresponent podrà considerar que no és necessari aportar-los de
nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què foren pre-
sentats o, si n'és el cas, emesos, i no hagin transcorregut més de cinc anys des
de l'acabament del procediment al que corresponguin.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òr-
gan competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, si no pot, l'acredi-
tació per altres medis dels requisits a què es refereix el document, amb anterio-
ritat a la formulació de la proposta de resolució.

La presentació telemàtica de sol·licituds i documentació comple-
mentària es realitzarà en els termes prevists en la disposició addicional divuite-
na de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

A efectes del que es preveu en l'apartat 3 de l'esmentada disposició

addicional divuitena, la presentació de la sol·licitud per part del beneficiari
implicarà l'autorització a l'òrgan gestor per demanar els certificats a emetre per
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

3. A efectes del que es disposa en els apartats anteriors, la convocatò-
ria de la subvenció podrà admetre la substitució de la presentació de determinats
documents per una declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, amb
anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció s'haurà de
requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades
contingudes en l'esmentada declaració, en un termini no superior a 15 dies.

4. Si la sol·licitud té algun defecte, o no va acompanyada de tota la
documentació assenyalada en els apartats anteriors, s'ha de requerir al peticio-
nari que esmeni el defecte o hi aporti la documentació en el termini de deu dies,
amb l'advertència que si transcorregut aquest termini no ha fet l'esmena se l'en-
tendrà desistit de la seva petició i amb resolució prèvia s'arxivarà l'expedient
sense cap més tràmit.

Article 6
Principis de concessió de les subvencions

1. Les subvencions regulades en aquesta Ordre, llevat dels casos pre-
vists en l'article 7.1 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, s'han de
concedir amb subjecció als principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, amb càrrec als pres-
suposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb indicació de
les partides a les quals s'imputaran les despeses corresponents i han d'estar supe-
ditats a l'existència de crèdit adequat i suficient.

2. Les convocatòries poden preveure activitats de durada superior a l'e-
xercici pressupostari. En aquest cas s'haurà de fer la tramitació com a despesa
pluriennal.

3. La selecció dels beneficiaris, d'acord amb el que estableixin les con-
vocatòries corresponents, es podrà dur a terme mitjançant els procediments
següents:

a) Procediment de concurs, que serà la via ordinària, en el supòsit que
siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes
les sol·licituds entre si. No podrà dictar-se cap resolució mentre no s'hagin ava-
luat totes les sol·licituds i aquestes seran ateses en funció de la puntuació obtin-
guda després de l'aplicació dels criteris establerts en l'article següent.

b) Procediment individual de selecció de beneficiaris, en el qual les
sol·licituds de subvenció es podran resoldre individualment, malgrat no hagi
finalitzat el termini de presentació, a mesura que aquestes entren en el registre
de l'òrgan competent. En aquest supòsit, l'exhauriment dels crèdits destinats a la
convocatòria abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds implicarà
necessàriament la suspensió de la concessió de noves ajudes, mitjançant una
resolució del conseller competent en matèria d'agricultura que s'haurà de publi-
car en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

c) Procediment de concurrència no competitiva, quan no siguin neces-
sàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·lici-
tuds entre si. Aquest procediment implicarà la selecció de tots els beneficiaris
que compleixin els requisits establerts en un únic procediment, un cop hagi fina-
litzat el termini de presentació de sol·licituds.

4. Les sol·licituds les han d'avaluar els òrgans que estableixi aquesta
Ordre.

Article 7
Criteris genèrics

1. En cas que el conjunt de peticions superi la dotació pressupostària
establerta en la convocatòria, i s'hagi fixat com a forma de selecció el concurs,
les sol·licituds en matèria agrària s'han d'atendre d'acord amb l'ordre de priori-
tats següent:

1r. Que el sol·licitant sigui, segons la normativa establerta, un jove agri-
cultor.

2n. Que el sol·licitant sigui agricultor a títol principal.
3r. Que les explotacions estiguin reconegudes oficialment per realitzar

agricultura ecològica o integrada.
4t. Que l'explotació s'ubiqui a un espai natural protegit.
5è. Que les produccions agràries s'hagin assegurat.
6è. Que el sol·licitant sigui agricultor professional.
2. En matèria de pesca en aigües interiors, ordenació del sector pesquer

i recursos marins els criteris seran els següents:
1r. Que el sol·licitant sigui pescador a títol principal.
2n. Que l'explotació s'ubiqui a un espai natural protegit o reserva mari-

na.
3r. Que les produccions d'aqüicultura s'hagin assegurat.
4t. Que permeti una explotació sostenible dels recursos pesquers.
5è. Que millori les condicions de la vida humana a la mar.
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6è. Que permeti una millor renda als productors pesquers.
7è. Que afecti a interessos col·lectius front a interessos individuals.
8è. Que diversifiqui l'explotació dels productes pesquers.
9è. Que fomenti el desenvolupament ordenat de l'aqüicultura.
3. Les convocatòries podran incloure nous criteris que hagin de regir la

concessió de la subvenció. 
4. Els criteris establerts en els apartats primer i segon podran ser alte-

rats quan així ho exigeixin la normativa comunitària o la legislació estatal bàsi-
ca.

Article 8
Import de la subvenció

1. La quantia màxima i la forma de les ajudes es determinarà a les
corresponents convocatòries d'ajudes que podran preveure el prorrateig de l'im-
port global segons l'article 17 de la Llei 5/2002, de 21 de juny.

2. Les ajudes derivades de l'Instrument Financer d'Orientació de la
Pesca (IFOP) hauran de respectar els percentatges de finançament establerts pel
Reglament (CE) 2792/1999 del Consell, de 17 de desembre.

3. En cap cas l'import de l'ajuda podrà superar el cost de l'activitat que
el beneficiari ha de realitzar.

Article 9
Promoció d'activitats agropecuàries en espais naturals protegits i contrac-

tació d'assegurances agràries

1. La quantia de les ajudes que es concedeixin per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que siguin finançades o cofinançades amb fons dels pres-
suposts de la mateixa Conselleria, podrà ser incrementada, si així ho estableix
la convocatòria, amb càrrec a aquests darrers:

a) Un 10 per cent quan les accions, inversions o activitats que se sub-
vencionin es realitzin dins dels límits dels parcs o reserves naturals de les Illes
Balears, declarats segons la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres o normativa autonòmica sobre
aquesta matèria.

b) Un 10 per cent quan la producció resultant de l'activitat agrària o
pesquera del beneficiari de l'ajuda es trobi assegurada en alguna línia del Pla
nacional d'assegurances.

2. Els percentatges prevists en els apartats anteriors podran acumular-
se i superar les quanties màximes que es fixin en les convocatòries específiques,
sempre que aquestes no hagin estat imposades per normativa estatal o europea;
en aquest darrer supòsit no podran superar els límits establerts.

3. No podran aplicar-se els increments assenyalats quan la normativa
específica ja prevegi altres increments o beneficis per la mateixa matèria.

4. Per a l'aplicació dels percentatges i dels criteris de prioritat prevists
en els apartats anteriors serà necessària la presentació de la documentació acre-
ditativa de les situacions previstes en les lletres a) i b) de l'apartat primer a la
presentació de les sol·licituds corresponents.

Article 10
Instrucció del procediment

1. Els òrgans competents per a la iniciació, la instrucció i la resolució
del procediment de concessió d'ajudes s'establiran per les corresponents convo-
catòries, i respectaran la distribució de competències entre els distints òrgans de
la Conselleria o dels òrgans de l'entitat pública prevista a la disposició addicio-
nal vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, admi-
nistratives i de funció pública.

2. L'òrgan instructor realitzarà les actuacions necessàries, i en concret,
les previstes en els articles 1 i 2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions
i 24.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En el
supòsit de no existir, la Comissió Avaluadora realitzarà l'informe que ha de ser-
vir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa serà el
que s'indiqui en la corresponent convocatòria específica. Si en vèncer el termi-
ni màxim no s'ha dictat ni notificat la resolució expressa, la persona interessada
pot entendre desestimada la sol·licitud. El termini es computarà a partir de la
publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa posposi els
seus efectes a una data posterior.

4. La convocatòria podrà preveure la possibilitat d'establir una fase de
preavaluació en la qual es verificarà el compliment de les condicions imposades
per  adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

5. Quan la subvenció tengui per objecte el finançament d'actuacions
que hagi de fer el sol·licitant i l'import de la subvenció que resulti de l'informe
previ que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l'import
sol·licitat, el beneficiari podrà, dins el tràmit d'audiència previ a la proposta de
resolució, modificar la sol·licitud inicial per tal d'ajustar-se a l'import de la sub-

venció susceptible d'atorgament. La modificació de la sol·licitud, una vegada
que l'òrgan corresponent n'hagi emès l'informe, s'ha de remetre a l'òrgan com-
petent perquè dicti la resolució, amb la proposta de resolució prèvia de l'òrgan
instructor. En qualsevol cas, la modificació de la sol·licitud ha de respectar l'ob-
jecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, com també els criteris de valo-
ració establerts en relació amb les sol·licituds.

6. En la proposta de resolució s'ha d'expressar el beneficiari o la llista
ordenada de beneficiaris per als quals es proposa l'atorgament de la subvenció i
la quantia d'aquesta.

7. Un cop avaluades les sol·licituds, sigui per la Comissió Avaluadora
o per l'òrgan instructor, s'haurà d'emetre informe en el que es concreti el resul-
tat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe formularà
la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de noti-
ficar-se als interessats, i es concedirà un termini de deu dies per  presentar
al·legacions.

Es podrà prescindir del tràmit de notificació de proposta de resolu-
ció provisional quan no figurin en el procediment ni siguin tenguts en compte
altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En
aquest cas, la proposta de resolució formulada tendrà el caràcter de definitiva.

Examinades les al·legacions adduïdes pels interessats, si n'és el cas,
es formularà la proposta de resolució definitiva, que ha d'expressar el sol·licitant
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció,
la quantia d'aquesta, i especificar l'avaluació i els criteris de valoració seguits
per efectuar-la.

L'expedient de concessió de subvencions contendrà l'informe de l'òr-
gan instructor on consti que, de la informació que obra en el seu poder, es des-
prèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a
aquestes.

8. La proposta de resolució definitiva, quan així ho estableixi la con-
vocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a benefi-
ciaris en la fase d'instrucció, perquè en el termini previst en l'esmentada norma-
tiva comuniquin l'acceptació. Aquesta acceptació s'entendrà produïda automàti-
cament si en el termini establert no es fa constar el contrari.  

9. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret
a favor del beneficiari proposat, davant l'Administració, mentre no se li hagi
notificat la resolució de concessió.

10. En els casos de denegació o concessió parcial del que s'ha sol·licitat es
precisaran els motius d'aquesta decisió.

Article 11
Comissions avaluadores

1. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat al que correspon exa-
minar les sol·licituds presentades i emetre'n un informe que ha de servir de base
per a l'elaboració de la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora de subvencions estarà composta per un pre-
sident, un secretari i un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la reso-
lució de la convocatòria d'acord amb criteris de competència professional i
experiència.

3. Segons el que es disposa en l'article 16.2 de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions, les comissions avaluadores s'han de constituir, precepti-
vament, en els procediments de concurs, sempre que l'import global dels fons
públics prevists en la convocatòria sigui superior a 50.000 euros, o l'import indi-
vidual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000 euros.

4. Quan no sigui legalment preceptiva la seva constitució, l'existència
de Comissió Avaluadora només serà necessària si així es preveu en la resolució
de la corresponent convocatòria, en la qual s'haurà de fixar, en tot cas, quin és
l'òrgan que ha d'examinar les sol·licituds i ha d'emetre l'informe de proposta de
resolució.

Article 12
Entitats col·laboradores

Les convocatòries poden establir que el lliurament dels fons públics als
beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió de les subvencions es
duguin a terme mitjançant entitats col·laboradores. Així mateix, podran establir
que l'aportació dels fons sigui signada amb càrrec als pressuposts d'aquestes
entitats; els pressuposts de la Conselleria han de preveure l'abonament a les enti-
tats col·laboradores dels fons bestrets que, en tot cas, inclouran les despeses
financeres que se'n derivin.

Article 13
Condicions de solvència de les entitats col·laboradores

1. Poden ser designades entitats col·laboradores, als efectes prevists per
la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, en relació amb les ajudes que
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atorgui la Conselleria d'Agricultura i Pesca, les persones jurídiques que reunei-
xin els requisits de solvència següents:

a) Tenir un patrimoni propi, un cop deduït d'aquest el valor de les càrre-
gues i gravamens que pesen sobre ell amb valor superior a l'import dels fons
públics que hagin de percebre per al seu lliurament i distribució entre els bene-
ficiaris de les ajudes i subvencions. Aquest requisit no serà exigible respecte de
les institucions sense finalitat de lucre degudament inscrites en el Registre d'as-
sociacions de la comunitat autònoma.

b) Constituir garantia, per assegurar el compliment de les obligacions
que estableix l'article 25 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, en
forma d'aval solidari d'entitats de crèdit, assegurances o reassegurances, socie-
tats de garantia recíproca, conforme al model que s'estableixi per la convocatò-
ria i per l'import que es fixi en la declaració d'entitat col·laboradora, sense que
aquest pugui ser inferior al cinquanta per cent de l'import dels fons públics que
hagin de rebre per al seu lliurament i distribució entre els beneficiaris de les aju-
des i subvencions.

Tot i això, no s'exigirà la prestació de garantia a les entitats següents:
- Empreses públiques de l'Administració autonòmica.
- Corporacions de dret públic.
- Fundacions que estiguin sota el protectorat de l'Administració públi-

ca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Entitats que hagin de prestar el servei o realitzar l'adquisició o venda

del producte objecte de subvencions als beneficiaris.
- Institucions sense finalitat de lucre degudament inscrites en el

Registre d'associacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Els avals constituïts hauran de tenir validesa fins que s'acrediti el

compliment de les obligacions de l'entitat col·laboradora conforme al conveni
subscrit i s'acordi per l'òrgan que va efectuar la designació la seva devolució.

Article 14
Requisits d'eficàcia de les entitats col·laboradores

Poden ser designades entitats col·laboradores les persones jurídiques que
reuneixin els requisits d'eficàcia següents:

a) Que el seu objecte social o activitat tengui relació directa amb el sec-
tor al que es dirigeixen les ajudes i subvencions.

b) Que comptin amb els mitjans materials i personals suficients per des-
envolupar l'activitat de lliurament, distribució i comprovació exigibles de les
ajudes i subvencions.

Article 15
Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris a més de les establertes a la Llei de sub-
vencions, les següents:

a) Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la proposta de reso-
lució en els casos i en els termes que, si escau, estableixin les convocatòries de
les subvencions.

b) Realitzar, si n'és el cas, l'activitat o la inversió o adoptar el compor-
tament 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 les factures que justifiquin la inversió o acti-
vitat objecte de l'ajuda juntament amb els comprovants de pagament. Aquestes
factures no seran necessàries en aquells casos en què la convocatòria prevegi la
justificació de la inversió mitjançant mòduls d'inversió o certificació tècnica de
realització de les millores i no mitjançant factures.

e) Mantenir la destinació de la inversió material objecte de subvenció
durant un període mínim de cinc anys a partir de la seva realització.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que siguin pro-
cedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària,
Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans de control extern, com també facilitar
tota la informació que els sigui requerida per aquests en relació amb les ajudes
concedides. Les convocatòries podran establir sistemes de control, mitjançant
mostreig, del compliment de les obligacions, així com les corresponents pena-
litzacions o reduccions de la quantia de la subvenció.

g) Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de
dictar la proposta de resolució de concessió, que està al corrent de les obliga-
cions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de
les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

h) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els
llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el
beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si
escau, en les bases reguladores.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons perce-
buts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'ac-
tuacions de comprovació i control.

j) Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l'article 31.4 de la
Llei 5/2002.

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 38
de la Llei 5/2002.

l) Totes aquelles altres que puguin fixar les convocatòries. 

Article 16
Terminis i pròrrogues

1. Si n'és el cas, les actuacions auxiliades s'efectuaran dins el termini
establert per la convocatòria corresponent.

2. Les inversions o millores no seran iniciades fins que s'hagi efectuat
la visita prèvia que justifiqui que les inversions no estan començades abans d'e-
fectuar la sol·licitud, llevat de si, amb aquesta, es demana iniciar-les abans i així
s'autoritza expressament. La convocatòria podrà exceptuar d'aquesta condició.
Així mateix, la convocatòria podrà preveure que l'execució del projecte, la rea-
lització de l'activitat o l'adopció del comportament singular que se subvenciona
ja hagin estat realitzats.

3. Les pròrrogues dels terminis establerts es regiran per l'article 49 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 17
Modificació de la resolució

1. Donarà lloc a la modificació de la resolució de concessió per l'òrgan
que l'hagi dictat, sense que en cap cas es pugui variar la destinació o la finalitat
de la subvenció, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents :

a) L'alteració de les circumstàncies o dels requisits subjectius i objec-
tius tenguts en compte per a la concessió de la subvenció, així com la de les
imposades en la mateixa i, en concret, la no consecució íntegra dels objectius o
la realització parcial de l'activitat.

b) L'obtenció pel beneficiari d'ajudes o subvencions concedides per
altres òrgans de l'Administració pública de la comunitat autònoma o per altres
administracions o ens públics per a la mateixa destinació o finalitat, llevat que
resultin compatibles i, sense que en cap cas pugui superar-se el 100 % del pres-
supost de l'activitat.

c) L'obtenció d'ajudes o altres atribucions patrimonials gratuïtes d'enti-
tats privades o particulars per a la mateixa destinació o finalitat.

2. Els beneficiaris podran sol·licitar, amb caràcter excepcional, la
modificació del contingut de les activitats subvencionades, així com la forma i
els terminis d'execució i justificació de les corresponents despeses, quan apare-
guin circumstàncies que alterin o dificultin el desenvolupament de les activitats,
que no siguin imputables a les entitats sol·licitants.

Les sol·licituds de modificació han d'estar suficientment motivades i
han de formular-se amb caràcter immediat a l'aparició de les circumstàncies que
la justifiquen i, en tot cas, amb anterioritat al moment en el qual finalitzi el ter-
mini d'execució de les activitats subvencionades.

Les resolucions de les sol·licituds de modificació es dictaran per
l'òrgan que va dictar la primera resolució, en el termini màxim de un mes comp-
tador des de la data de presentació d'aquelles en el registre. Transcorregut aquest
termini sense que hagi recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada.

Article 18
Criteris de graduació de possibles incompliments

1. En cas d'obtenció concurrent d'altres aportacions que puguin ser
compatibles, s'haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost total en què s'ha-
gi incorregut per la realització de l'activitat. Si l'obtenció hagués estat incompa-
tible es reintegrarà l'import total percebut.

2. Quan no s'aconsegueixin íntegrament els objectius prevists, però l'in-
compliment s'apropi de manera significativa al compliment total, es valorarà el
nivell de consecució i l'import de la subvenció serà proporcional a l'esmentat
nivell, sempre que la finalitat de la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui sus-
ceptible de satisfacció parcial. Aquest nivell de consecució ha d'abastar, al
menys, un 75 % dels objectius prevists.

3. Si l'activitat subvencionable es composa de diverses fases o actua-
cions i es poden identificar objectius vinculats a cada una d'elles, l'import de la
subvenció serà proporcional al volum de les fases o actuacions de l'activitat en
què s'hagin aconseguit els objectius prevists.

4. S'estableixen els següents criteris de graduació dels possibles incom-
pliments de les condicions imposades amb motiu que fonamentin la concessió
de subvencions:

a) L'incompliment total dels fins pels quals es va presentar la sol·lici-
tud: 100%

b) L'incompliment del temps previst per al projecte sol·licitat, sense
pròrroga autoritzada: 20%
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c) Tardança en la presentació dels justificants de la totalitat de les acti-
vitats i de les factures originals corresponents a la subvenció: 10%.

Aquests criteris resultaran d'aplicació per determinar l'import que
finalment hagi de reintegrar el beneficiari i responen al principi de proporcio-
nalitat.

Article 19
Justificació, despeses susceptibles de subvenció  i pagament

1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions únicament es
farà efectiu una vegada justificada suficientment la realització de l'activitat sub-
vencionada, o garantida d'acord amb el que disposa la normativa corresponent,
amb les excepcions establertes en aquesta Ordre.

2. Per a cada tipus de subvenció la convocatòria específica correspo-
nent determinarà els tipus de documents vàlids per a les justificacions. En tot
cas, la forma d'acreditació de l'aplicació dels fons s'ha de regir per l'article 30 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la normativa
reglamentària de desenvolupament.

3. Llevat que la convocatòria estableixi un altre criteri es considerarà
com a despesa realitzada aquella que hagi estat pagada abans que finalitzi el ter-
mini de justificació que estableixi la convocatòria.

4. En tot cas les despeses han de ser imputables als crèdits disponibles en
l'exercici pressupostari en el que s'efectua la convocatòria, quedant condiciona-
des aquestes  subvencions a l'existència de crèdit suficient i adequat per a la
finalitat en l'exercici pressupostari. 

5. En tot cas, s'han d'aplicar les normes en matèria de despeses suscep-
tibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors que
estableixen els articles 31, 32 i 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions.

6. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o finance-
ra, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització
del projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables
si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada i són indispen-
sables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta, i sempre que així es
prevegi en la convocatòria.

En cap cas seran despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
7. Únicament es podran fer bestretes de pagament, i si n'és el cas amb

exempció de garantia, sobre la subvenció concedida en la forma i en els casos
prevists en la normativa financera o pressupostària.

8. En cas d'estar previst en la resolució de les convocatòries específi-
ques d'ajudes i subvencions, es pot fraccionar el pagament total o parcial de la
subvenció. 

9. S'ha d'entendre justificada l'activitat subvencionada amb l'acredita-
ció de la realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual ha estat
concedida.

10. Si es tracta d'activitats inversores, el beneficiari ha de presentar una
declaració del compliment de l'activitat subvencionada, i les còpies confronta-
des de les factures, rebuts, certificacions d'obra, i altres documents que acredi-
tin la realització efectiva de la despesa o inversió inherent a l'activitat subven-
cionada.

Article 20
Exclusions i restriccions de les ajudes

En l'atorgament de les ajudes regulades per aquesta Ordre s'han de res-
pectar de forma sistemàtica les exclusions i limitacions previstes en els marcs
de les disposicions comunitàries que li siguin aplicables.

Article 21
Incompatibilitat

Les corresponents convocatòries d'ajudes establiran la compatibilitat o
incompatibilitat de la subvenció amb les ajudes que pugui obtenir el beneficia-
ri de la mateixa Administració o d'una altra entitat pública o privada. En cas de
compatibilitat es tindran en compte els límits disposats en l'article 18 de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

Article 22
Informació i coordinació amb el Registre de subvencions

Els instructors dels procediments de concessió de subvencions han de tra-
metre periòdicament al Registre de subvencions, un cop hagi entrat en funcio-
nament, la informació i la documentació exigides per la Llei de subvencions en
relació amb les subvencions i ajudes que han instruït.

Article 23
Reintegrament

Pertoca el reintegrament total o parcial en els supòsits establerts en l'arti-
cle 38 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions

Article 24
Publicitat

No serà necessària, de conformitat amb l'article 18.3d), la publicitat de les
subvencions concedides quan aquesta pugui ser contrària a l'establert en la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimi-
dat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Disposició addicional única

No serà necessària l'aprovació de convocatòria autonòmica quan els pro-
cediments de concessió de subvencions derivin de bases reguladores o normati-
va sectorial estatal que, incloent-hi la corresponent convocatòria, no precisin
disposicions o actes administratius de l'Administració de la comunitat autònoma
per a l'aplicació en el seu àmbit territorial i aquesta no aporti fons propis. 

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les ordres que s'oposin al que disposa aquesta
Ordre i en particular, l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de març
de 2003, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els
sectors agraris i pesquers.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 10 de març de 2005

La consellera d'Agricultura i Pesca,
Margalida  Moner Tugores

� o �

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 4395
Resolució de la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports de dia 2 de març de 2005 la qual es convoquen pro-
ves per a la renovació del certificat de capacitació professional
dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies peri-
lloses per carretera i  ferrocarril.

L'Ordre del Ministeri de Foment  605/2004 de dia 27 de febrer sobre capa-
citació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies
perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable encomana a les
comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens a superar per qui pretenen
obtenir o renovar els corresponents certificats d'aptituds.

De conformitat amb el manifestat pel Consell Insular d'Eivissa-
Formentera, dins el règim de col·laboració entre Administracions Públiques que
se conté en les Lleis 30/1998 de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i 13/1998 d'atribució de competències als
Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera en matèria de transport per
carretera, s'adopta el sistema de convocatòria única per a les illes de Mallorca i
Eivissa-Formentera sense perjudici de la realització material dels exàmens dins
els respectius àmbits territorials insulars. 

CONVOCATÒRIA.

1r.- Per la present Resolució es convoquen proves per a la renovació del
certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, a la modalitat d'examen glo-
bal per a totes les especialitats a què fa referència l'Ordre 605/2004 de 27 de
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