
Num. 1460
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de
2006, per la qual es convoquen ajudes per a la investigació apli-
cada en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes
Balears

Amb la finalitat de facilitar el procés d’integració de la investigació apli-
cada a l’agricultura i la pesca resulta necessari, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, convocar ajudes per a la realització de treballs d’investigació en
aquestes àrees.

En data 17 de març de 2005, es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 43, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
als sectors agrari i pesquer. L’article 1.2.g) d’aquesta Ordre assenyala que han
de ser objecte d’ajuda la investigació agrària i pesquera.

D’altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en l’article 2.a) estableix que el
FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria referent a l’apli-
cació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses
les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de
l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca (IFOP), de les mesures de des-
envolupament rural i altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió
Europea.

Així mateix, en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de
desembre de 2005 es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la polí-
tica de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l’1 de gener de 2006

D’acord amb el que es disposa en l’article 15 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l’ar-
ticle 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005,
correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una resolució.

Per tot això, en virtut del que s’estableix en l’article 6.1.g) del Decret
64/2005, de 10 de juny, i a proposta del director gerent de FOGAIBA, dict la
següent:

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes per al finançament de 10 projectes

d’investigació aplicada en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes
Balears, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
als sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 43, de 17 de març de 2005.

2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes es la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 150.000 euros,

amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària, amb càrrec als
pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA).

Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídi-

ques que estiguin interessades en la realització d’un projecte d’investigació
relacionat amb algun dels temes prevists en l’apartat quart d’aquesta Resolució.

2. A més dels requisits establerts en el punt anterior, hauran de complir
amb els requisits prevists en l’article 2 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura
i Pesca de 10 de març de 2005.

Quart
Actuacions subvencionables
1. Seran subvencionats els projectes d’investigació en matèria d’agricul-

tura i pesca aplicats a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Tenen consideració
preferent els projectes que guardin relació amb els tres temes següents:

A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimentari i
pesquer

A.1. Anàlisi i millora dels sistemes de producció agrícola. Millora genèti-
ca, biotecnologia d’espècies vegetals, fisiologia vegetal, maneig de cultius i
mecanització, orientats a reduir els costs de producció i a una millor utilització
dels recursos naturals dels inputs.

A.2. Millora dels sistemes de producció intensiva i disminució del seu
impacte ambiental.

A.3. Diversificació de la producció. Valoració de la viabilitat potencial de
noves espècies d’interès socioeconòmic, inclosa les d’ús no alimentari.

A.4. Protecció vegetal: diagnòstic i caracterització dels agents causants de
danys, la seva biologia i ecologia i les bases que regeixen la seva interacció amb
el cultiu. Desenvolupament de sistemes de control més eficients i respectuosos
amb el medi ambient.

A.5. Optimització i validació de processos de transformació i conservació
d’aliments.

A.6. Estudi de procediments d’avaluació i aprofitament de subproductes
agroalimentaris.

B.- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, saludables
i de qualitat.

B.1. Identificació de gens o seqüències gèniques responsables de caràcters
de qualitat als productes d’origen vegetal o animal.

B.2. Disseny i optimització de procediments d’elaboració d’aliments.
Millora de les característiques organolèptiques, nutricionals i funcionals.

B.3. Desenvolupament de tècniques per a la determinació de l’origen, tra-
çabilitat i autenticitat de matèries primeres, ingredients alimentaris i microorga-
nismes d’interès agroalimentari.

C.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la conservació
del medi ambient i l’ús integral del territori.

C.1. Disminució de l’impacte ambiental dels sistemes de producció i
transformació, reducció i gestió d’efluents i residus. Recuperació i reciclatge de
residus i efluents.

C.2. Maneig i ús eficient de l’aigua. Anàlisi dels aspectes econòmics lli-
gats al factor aigua.

C.3. Desenvolupament de sistemes de producció integrada. Avaluació
mediambiental i productiva dels sistemes de producció ecològica i desenvolu-
pament de mecanismes de traçabilitat.

C.4. Viabilitat econòmica dels sistemes de producció ecològica. Situació i
futur de les explotacions amb sistemes de producció ecològica a les Illes
Balears.

C.5. Utilització de l’energia fotovoltàica en els sistemes de producció i
transformació.

D.- Millora de la comercialització agroalimentària.
D.1. Disseny i optimització de nous sistemes de promoció de productes

agroalimentaris.
D.2. Investigació i identificació dels consumidors de productes agroali-

mentaris amb denominació de qualitat de les Illes Balears.
2. Els projectes tindran una durada màxima d’un any, des del dia 1 d’oc-

tubre de 2006 fins al dia 30 de setembre de 2007
3. No seran objecte d’ajuda les despeses, generades pels projectes,

següents:
- dietes
- locomoció
- compra de material no directament relacionat amb el projecte
- coordinació
- imprevists.

Cinquè
Quantia de les ajudes
La quantia màxima de l’ajuda es de 15.000 euros per projecte, llevat que

la puntuació atorgada per la Comissió Avaluadora sigui superior a 35 punts, cas
en què l’import de l’ajuda podrà ser fins a 30.000 euros. En cap cas, l’import de
l’ajuda pot superar el cost del projecte a realitzar.

Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de quatre mesos, compta-

dors des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria.
2. Les sol·licituds d’ajuda, d’acord amb el model de l’annex I, s’han d’a-

dreçar a la presidenta del FOGAIBA i s’han de presentar en el Registre de la
Conselleria d’ Agricultura i Pesca o en qualsevol dels registres que es preveuen
en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquestes
sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent:

a) DNI o NIF del sol·licitant.
b) En cas de persona jurídica, DNI del seu representant legal.
c) Document constitutiu de l’entitat i estatuts socials degudament inscrits

en el registre corresponent, o certificat d’inscripció registral d’aquests i acredi-
tació de la representació amb la qual se signa la sol·licitud.
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d) Declaració expressa en la que es facin constar totes les ajudes i sub-
vencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada,
relacionada amb el projecte presentat.

e) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o, en cas de no aportar aquests documents, autorització perquè
l’òrgan gestor (FOGAIBA) comprovi d’ofici que la persona sol·licitant està al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Document de domiciliació bancària (imprès TG002) degudament
emplenat o documents acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

g) Currículum vitae i Projecte d’investigació, segons es detalla en l’apar-
tat setè de la present Resolució.

h) Document acreditatiu del suport a la investigació d’alguna agrupació
professional del sector agrícola, ramader o pesquer, si escau.

i) En el supòsit que el sol·licitant tingui el suport d’una institució, ha de
presentar un document o aval que l’acrediti. L’esmentada institució ha d’estar
directament relacionada amb la investigació científica (departament universita-
ri, centre d’investigació i similars) o, amb l’activitat agroramadera o pesquera.

3. Si la sol·licitud té algun defecte o no s’acompanya de tota la documen-
tació esmentada, es requerirà 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, se la tendrà per desistida de la sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxi-
varà l’expedient sense cap més tràmit.

4. En cas que, en ocasió de la tramitació d’altres expedients en el FOGAI-
BA o en la Conselleria d’Agricultura i pesca, ja s’hagi presentat algun d’aquests
documents, no serà necessari aportar-lo de nou i n’hi haurà prou que s’esmenti
l’expedient en què consta. Això no obstant, l’acreditació de facultats ha de ser
vigent en la data que es presenta la sol·licitud.

Setè
Projectes d’investigació
Els projectes d’investigació aplicada en matèria d’agricultura i pesca han

de tenir el contingut següent:
- títol del projecte
- objectius del projecte
- resultats obtinguts en projectes anteriors i la informació científica gene-

rada (articles, llibres, comunicacions, etc.), si n’és el cas
- justificació del projecte (origen, problema que es pretén resoldre, impor-

tància econòmica i social, etc.)
- estat actual del problema (investigacions prèvies i la seva relació amb la

bibliografia consultada, possible coordinació amb altres equips, etc.)
- metodologia de la investigació (explicar clarament com es pretenen

assolir els objectius del projecte)
- pla de treball i el seu calendari
- recursos materials i humans dels que disposa per a la realització del pro-

jecte
- lloc on es durà a terme la investigació, la seva ubicació i garantia d’ús

en el temps de dedicació previst per al projecte
- resultats concrets que es pretenen obtenir (normes, patents, obtencions,

publicacions, etc.)
- relació bibliogràfica
- durada i termini d’execució del projecte
- Pressupost detallat per conceptes, amb expressió d’altres fonts de finan-

çament concedides o sol·licitades, si n’és el cas.

Vuitè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència
La selecció dels beneficiaris es farà mitjançant el procediment de concurs,

i s’aplicaran els criteris de valoració següents:
a) Qualitat cientificotècnica i possibilitat de la proposta.
b) Impacte ambiental.
c) Tema preferent segons l’apartat quart d’aquesta Resolució.
d) Adequació de l’ajuda financera prevista als objectius que es proposen.
e) Aplicació pràctica del projecte.
f) Efectes a l’augment de la renda agrícola o pesquera.
g) No gaudir d’altres ajudes per al mateix projecte.
h) Interès per als objectius de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
i) Innovació en el sector agroalimentari.
Cada un d’aquests conceptes es valorarà de 0 a 5 punts i es requerirà una

puntuació mínima de 20 punts per poder optar a l’ajuda i quedaran excloses les
sol·licituds que tinguin una puntuació inferior a 20 punts.

Si com a resultat d’aplicar aquests criteris resultés un empat entre dos o
més sol·licitants, es donarà prioritat a aquell que hagi assolit una major puntua-
ció en les lletres e i h.

Novè
Comissió Avaluadora
1. La Comissió Avaluadora està integrada per:
- President: secretari general de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, o

persona en qui delegui
- Vicepresident: director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera

de les Illes Balears (FOGAIBA), o persona en qui delegui
- Vocals:
- Cap de l’Àrea Jurídica Econòmica del FOGAIBA, o persona en qui dele-

gui
- Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA, o persona en qui dele-

gui
- Cap de Servei d’ajudes OCM i de l’Estat
- Cap de Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA
- Cap de Servei de l’IRFAP de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
- Secretari/ària: actuarà com a secretari un dels vocals de la Comissió

Avaluadora.
- Podran assistir, amb veu i amb vot, els directors generals competents en

la matèria, que podran estar acompanyats d’un tècnic.
2. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat al que correspon exami-

nar els projectes presentats i emetre’n un informe que ha de servir de base per a
l’elaboració de la proposta de resolució.

3. La Comissió Avaluadora designarà un coordinador per a cada beca, que
podrà ser un tècnic de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, que en realitzarà el
seguiment.

Desè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de

les ajudes és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA.
2. La resolució dels expedients l’ha de dictar el vicepresident del FOGAI-

BA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, amb l’informe previ del
Servei de ajudes OCM i de l’Estat que, en cas de ser favorable, acreditarà la
legalitat i l’import de l’ajuda, sobre la base de l’informe de la Comissió
Avaluadora.

3. El termini màxim per dictar i per notificar la resolució expressa és de
tres mesos, comptadors a partir de l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, i s’ha de notificar individualment a les persones interessades.
Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s’ha
d’entendre desestimada la sol·licitud.

4. La resolució de concessió de l’ajuda ha d’establir que la persona bene-
ficiària tgé l’obligació de comunicar l’acceptació de l’ajuda en el termini de
quinze dies, a comptar des de la notificació de la resolució, i que aquesta accep-
tació s’entendrà produïda automàticament una vegada transcorregut aquest ter-
mini sense haver-se produït aquesta comunicació.

5. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant la
consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de l’en-
demà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que s’estableix en l’arti-
cle 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Onzè
Compromisos que adquireixen els beneficiaris
Són obligacions del beneficiaris, a més de les que s’estableixen en l’arti-

cle 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l’article 15 de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, les següents:

- Complir els objectius assenyalats en el projecte.
- Presentar la memòria final.
- Facilitar les actuacions de seguiment per part de la Conselleria.
- Esmentar al FOGAIBA com a entitat finançadora a les publicacions i a

altres activitats de repercussió pública a què pugui donar lloc el projecte sub-
vencionat.

Dotzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per justificar l’execució del projecte acaba el 30 de setembre

de 2007.
2. La justificació i el pagament de l’ajuda es realitzarà de la forma

següent:
a) El 15% de l’import total de la ajuda, als tres mesos comptadors des de

la resolució de concessió i l’acceptació d’aquesta per part del beneficiari, amb
la certificació prèvia del coordinador del projecte de la realització d’un 25%,
com a mínim.

b) El 35% als sis mesos, amb la certificació prèvia del coordinador del
projecte de la realització d’un 50%.

c) El 50% restant, una vegada finalitzat el projecte d’investigació, amb la
presentació prèvia, abans de l’1 d’octubre de 2007, de la memòria final que ha
d’incloure la totalitat del treball realitzat i els resultats obtinguts. La memòria
final anirà acompanyada de l’informe favorable del coordinador del projecte
que formularà la proposta de pagament corresponent. La memòria s’ha de pre-
sentar en suport informàtic juntament amb dues còpies en paper impreses per
una sola cara.

Tretzè
Incompliment i renúncies
No s’admetran interrupcions en el desenvolupament dels projectes, llevat
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de casos excepcionals que s’hauran de justificar degudament.
La renúncia per causa justificada no impedeix el dret a percebre la part

proporcional de la ajuda equivalent al treball realitzat, que ha de reflectir-se en
una memòria final que es s’ha de presentar per duplicat.

La renúncia per causa injustificada donarà lloc a la pèrdua de l’ajuda i el
reintegrament de les quantitats ja percebudes.

Les causes de renúncia seran estudiades per la Comissió Avaluadora.

Catorzè
Drets a la divulgació i publicació
El FOGAIBA i la Conselleria d’Agricultura i Pesca es reserven el dret a

la divulgació i a la publicació dels treballs subvencionats, així com a fer i pro-
moure l’ús de les seves aplicacions.

Quinzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb les

ajudes que per a la mateixa finalitat pugui percebre el beneficiari de qualsevol
administració pública o d’altra entitat pública o privada.

Setzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 27 de gener de 2006

La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

ANNEX

— o —

Num. 1461
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de
2006, ’per la qual es convoquen ajudes de suport a les organit-
zacions professionals agràries de Mallorca, per a l’any 2006

El desenvolupament d’una política de progrés de l’agricultura, necessària
per la importància social, econòmica i cultural del sector que el Parlament de les
Illes Balears ha reconegut com a estratègic, no es pot sustentar exclusivament
en l’Administració pública, sinó que necessita el suport actiu dels agricultors i
dels ramaders, i molt especialment de les organitzacions professionals agràries.

Per tal de no limitar-se a un associacionisme inoperatiu, el paper d’aques-
tes organitzacions ha de ser actiu i ha d’incloure actuacions positives i produc-
tives per al sector. El suport públic a aquestes actuacions es fonamenta en el seu
propi esforç i en la repercussió que obtenen en el món rural. Per aconseguir la
màxima eficàcia en aquest sentit és convenient sense coartar gens ni mica la lli-
bertat d’actuació d’aquestes entitats potenciar les línies en què les sinergies
Administració-organitzacions professionals resultin més positives per als agri-
cultors.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005,
es publicà l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors
agrari i pesquer, i l’article 1.2 i) d’aquesta Ordre assenyala que ha de ser objec-
te d’ajudes l’associacionisme agrari.

D’altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en l’article 2.a) estableix que el
FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria referent a l’apli-
cació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses
les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de
l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupa-
ment rural i d’altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió
Europea.

Així mateix, en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de
desembre de 2005 es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la polí-
tica de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l’1 de gener de 2006.

D’acord amb el que es disposa en l’article 15 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
i en l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març
de 2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una
resolució.

Per tot això, en virtut del que s’estableix en l’article 6.1.g) del Decret
64/2005, de 10 de juny, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la
següent

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova, per a l’any 2006, la convocatòria d’ajudes destinades a les

organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca per participar en les
despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d’a-
questes organitzacions, amb la finalitat de promoure actuacions en matèria de
representació, d’informació i de formació per part d’aquestes organitzacions,
d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions als sectors agrari i pesquer, que es publicà en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.

2. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és l’illa de Mallorca, atesa
la distribució de competències en matèria d’agricultura entre el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de cent vint-i-sis

mil euros (126.000,00 euros), amb la possibilitat d’ampliar els crèdits destinats
a aquesta, a càrrec dels pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA).

Tercer
Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les ajudes que es preveuen en aquesta Resolució

les organitzacions i les entitats que tenguin el domicili i l’àmbit d’actuació a l’i-
lla de Mallorca, el funcionament intern de les quals realment i efectivament
sigui democràtic, i que estiguin integrades en organitzacions professionals agrà-
ries de caràcter nacional amb un mínim d’un any de permanència abans de la
sol·licitud, i que compleixin la resta de requisits prevists en l’article 2 de l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 esmentada.
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