
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA
I PESQUERA DE LES ILLES
BALEARS

SOL·LICITUD D’AJUDES PER A LA
INVESTIGACIÓ APLICADA EN MATÈRIA
D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA EN
L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS

LÍNIA D’AJUDA   BIA/07 Núm. Expedient B I A / 0 7

ANNEX I

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges: DNI:

Adreça: Correu-e:

Municipi: Localitat: Codi postal: Telèfon:

Llinatges i nom del representant autoritzat: DNI:

A) EXPÒS:

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

2. Que conec i don la meva conformitat perquè les dades personals contingudes en aquesta
sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el previst a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial
decret 1332/1994, de 20 de juny.

3. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.
4. Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de

subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l’article 27 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

5. Que autoritz a l’òrgan gestor, FOGAIBA, per a comprovar d’ofici el compliment d’estar al
corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar el
certificat corresponent.

6. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions
relacionades amb aquesta sol·licitud:

 Entitat a qui s’ha sol·licitat_______________________ i quantia _______ €

B) DECLAR:

Que totes les dades contingudes a la present sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.

C) EM COMPROMET A:

1. Tornar les quantitats indegudament percebudes per aquestes ajudes si així ho demanés
l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, per l’interès legal.

2. Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat
consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la
concessió de les ajudes.



D) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
 Fotocòpia compulsada del DNI del representant (si escau).
 Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’entitat,

correctament inscrits en el registre corresponent, (si escau).
 Acreditació de la representació amb la qual es signa la sol·licitud, (si escau).
 Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat

del compte bancari.
 Currículum vitae de l’investigador o del grup d’investigadors que es fan càrrec del projecte.
 Fotocòpia compulsada del títol universitari dels executors del projecte o fotocòpia

compulsada del resguard de la sol·licitud del títol universitari.
 Projecte d’investigació, d’acord amb les indicacions del apartat setè de la Resolució de

convocatòria de l’ajuda.
 Aval o acreditació de suport institucional.

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la
Seguretat Social; i, en el cas de no aportar aquesta documentació, autorització a l’òrgan
gestor, FOGAIBA, per a comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La documentació no presentada es troba vigent a l’expedient núm.____________ de 200__ de

la línia d’ajudes_____________________________________________________________

E) SOL·LICIT:

Que em sigui concedida l’ajuda convocada per la presidenta del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per a la investigació aplicada en matèria

d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears de

_______________________euros.

_________________________________, _____ d  _______________________ de ______

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA


