
ANNEX II
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges:                                 NIF:
Llinatges i nom del representant autoritzat:               DNI:

COMUNIC
1. Que he cursat el curs _______________ d’iniciació professional / cicle

formatiu de grau mitjà / superior (subratlleu el que convingui).
2. 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 _______€
3. MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA:
Les despeses ocasionades per cursar el curs senyalat a l’encapçalament i

corresponents a
(   ) Allotjament i manutenció (estudis fora de l’illa de residència): 599,00

x __ mesos = _______€
(   ) Transport (fora de l’illa de residència habitual): 337,00€
(   ) Transport (dins l’illa de residència habitual): 168,50€
(   ) Material d’estudi i de pràctiques: 378,00€

TOTAL:____________EUROS (quantia màxima 5.000,00€)

PRESENT:

(   )  El certificat de notes o el certificat d’assistència.

SOL·LICIT el pagament de l’ajuda corresponent.

Lloc i data: ………………………………………………………….

Signatura

, amb DNI , 
, amb DNI ,
, amb DNI  ,
, amb DNI ,
, amb DNI  ,
, amb DNI , 

Membres de la unitat familiar 1 de ______________________, sol·lici-
tant d’una beca de formació professional, 

AUTORITZAM: el FOGAIBA perquè obtingui d’ofici els certificats
d’imputacions de la renda 2008 emesos per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària a l’efecte de calcular la renda familiar per membre.

_____________________, ____ d_____________ de 2009

[rúbrica]                             [rúbrica]                          [rúbrica]

[rúbrica]                             [rúbrica]                          [rúbrica]

1Es considera unitat familiar:
a) El pare, la mare, el tutor o la tutora legal i els germans i les germanes que convisquin en el mateix
domicili de la persona interessada.
b) El marit o l’esposa i els fills que convisquin en el mateix domicili de la persona interessada.

— o —

Num. 22240
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 d’octubre de 2009
per la qual es convoquen per a l’any 2010, mitjançant el proce-
diment anticipat de despesa, ajudes per a la investigació aplica-
da en matèria d’agricultura, ramaderia 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, a la ramaderia i a la pesca resulta necessari, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries, convocar ajudes per dur a terme treballs d’in-
vestigació en aquestes àrees.

El 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 en
els sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 g) d’aquesta Ordre assenyala que ha de

ser objecte d’ajuda la investigació agrària i pesquera.

D’altra banda, l’article 2 a) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears estableix que el
FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agra-
ri i pesquer, incloent-hi 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 desenvolupament rural i altres règims d’ajudes prevists per la nor-
mativa de la Unió Europea.

Així mateix, l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de
la política de millora i foment del sector agrari i pesquer per part del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix que el FOGAIBA
assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca refe-
rent a l’aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors agrari i pes-
quer, a partir de l’1 de gener de 2006.

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de sub-
vencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 3
de 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 agra-
ri i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una
resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova per a l’any 2010, mitjançant el procediment anticipat de

despesa, la convocatòria d’ajudes per al finançament de projectes d’investigació
aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia 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
en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).

2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de seixanta

mil euros (60.000,00€), amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pres-
supostària, amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) per a l’any 2010.

2. En qualsevol cas, aquesta convocatòria queda subjecta a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar el compli-
ment de les obligacions generades en els pressuposts del FOGAIBA de l’any
2010.

3. Es destina un import màxim de 12.000,00 euros per a cada grup des-
glossat en el punt 1 de l’apartat quart d’aquesta convocatòria. Si no es presen-
ten sol·licituds o les sol·licituds presentades no cobreixen la dotació màxima
dels projectes d’investigació d’un determinat grup, el crèdit restant es pot assig-
nar a un altre grup.

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

diques, o agrupacions sense personalitat jurídica, que realitzin un projecte d’in-
vestigació relacionat amb algun dels temes prevists en l’apartat quart d’aquesta
Resolució, i que obtinguin una puntuació mínima de 9 punts en aplicació dels
criteris prevists en l’apartat vuitè, sempre que acompleixin abans de la data final
de presentació de sol·licituds el requisit següent:

- En el cas de persones físiques, han de ser doctors, llicenciats o diplo-
mats.

- En el cas de persones jurídiques o agrupacions, l’investigador prin-
cipal ha de complir el requisit abans esmentat.

2. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense
personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·lici-
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tud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix
cada membre de l’agrupació i també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar
per a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris. La
sol·licitud la podrà presentar l’agrupació o bé un dels seus integrants, amb el
consentiment manifest dels altres.

En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’a-
grupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficia-
ri, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 22 del Text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i els articles 57 i 60 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions.

3. A més del requisit establert en el punt anterior, han de complir els
requisits prevists en l’article 2 de 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, amb anterioritat al termini per pre-
sentar sol·licituds, així com els establerts en el Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

4. D’acord amb el que disposa l’article 10.1 e) del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, es considera que els beneficiaris es troben al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que
disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, que desplega determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, així com els articles 18 i 19 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. La circumstància d’estar al corrent de
les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social ha
de quedar acreditada abans de dictar la proposta de resolució de concessió.

5. No poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones sobre les quals concorri alguna de les prohibicions esta-
blertes en l’article 10.1 i 10.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions. La justificació de no
estar sotmesos a les prohibicions esmentades s’ha de fer en la forma establerta
en l’article 10.6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

6. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no poden ser beneficiaris de les subven-
cions previstes en aquesta Resolució les persones físiques o jurídiques sancio-
nades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte des-
igual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.

7. Els requisits generals establerts en el punt 1 anterior s’han de man-
tenir durant un termini no inferior a un any comptador des de la data de la reso-
lució de la concessió de l’ajuda.

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

tura, ramaderia i pesca aplicats en l’àmbit territorial de les Illes Balears que
guardin relació amb els temes següents:

Grup A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimen-
tari i pesquer:

A1. Influencia de l’entorn geogràfic sobre les característiques dels vins
amb DO o VT de les Illes Balears.

A2. Producció de nous olis d’elevada qualitat emparats per la DO oli de
Mallorca.

A3. Anàlisi i millora dels sistemes de producció agrícola: millora genèti-
ca, biotecnologia, fisiologia vegetal, maneig i mecanització de cultius, reducció
dels costs de producció, reducció del impacte ambiental, optimització en l’ús
dels recursos naturals, conservació del medi ambient, ús integral del medi natu-
ral.

A4. Caracterització dels productes d’origen animal.
A5. Anàlisis i millora dels sistemes de producció ramadera.
A6. Estudi de la prevalença de la varroasis en els apiaris de les Illes

Balears.
A7. Caracterització de les sals de les Illes Balears i estudi de la influèn-

cia del medi geogràfic.
A8. Disseny d’un mètode sensorial pel control i certificació del vi de

Mallorca.
Grup B.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la con-

servació del medi ambient i l’ús integral del territori:
B1. Estudi de la fertilitat de les terres agrícoles.

B2. Millora dels sistemes de producció intensiva i disminució del seu
impacte ambiental.

B3. Desenvolupament de programes de producció ecològica: avaluació
mediambiental, econòmica i productiva dels programes.

B4. Desenvolupament de programes de producció integrada: avaluació
mediambiental, econòmica i productiva dels programes.

B5. Protecció vegetal: diagnòstic, caracterització i control dels principals
agents patògens, biologia, ecologia i bases que regulen la seva interacció amb
els cultius. Disseny d’estratègies de control més respectuosos amb el medi
ambient.

B6. Desenvolupament de programes de conservació, millora y foment de
les races autòctones: Caracterització i estudis de la raça, elaboració i execució
de programes de millora, control de rendiments, valoració de reproductors i ava-
luació genètica, programes de reproducció per aplicació en els programes, con-
servació de germoplasma o embrions.

B7. Anàlisi de fertilitat en terres regades amb aigües regenerades.
Grup C.- Millora de la comercialització agroalimentària:
C1. Impuls de la comercialització de productes locals: Anàlisi de mercats

i noves estratègies de comercialització de aliments de les Illes Balears.
C2. Impuls de la comercialització i organització del mercat ecològic.
Grup D.- Caracterització i conservació del material vegetal i animal

autòcton de les Illes Balears:
D1. Caracterització i conservació de races autòctones en perill d’extinció

de les Illes Balears.
D2. Caracterització i conservació d’espècies amb risc d’erosió genètica

(varietats autòctones).
D3. Estudi de la problemàtica de l’apicultura de les Illes Balears.
Grup E.- Millora del coneixement de les pesqueres i els recursos pesquers

de les Illes Balears:
E1. Millora del coneixement dels recursos pesquers de les Illes Balears.
E2. Aplicació d’experiències de selectivitat o pesca sense mort en pesca

recreativa.
E3. Selectivitat i millora de la selectivitat en pesca d’arts menors.
E4. Estudis sobre mol·luscs marins a zones de producció de les Illes

Balears.

2. Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i s’han de realit-
zar dins el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010.

3. Independentment del nombre de projectes presentats per beneficiari,
quan l’interessat és una persona física, només pot ser beneficiari d’una subven-
ció per un únic projecte. Quan l’interessat és una persona jurídica que presenta
més d’un projecte, no poden coincidir els equips executors dels projectes.

En el supòsit que s’hagi presentat més d’un projecte, l’ajuda s’atorgarà, si
n’és el cas, al projecte que hagi obtingut una major puntuació en aplicació dels
criteris prevists a l’apartat vuitè de la convocatòria

Cinquè
Quantia de les ajudes
1. L’import de l’ajuda s’ha de calcular mitjançant l’aplicació del mòdul

següent: 1.000,00€ per cada mes de desenvolupament del projecte.

2. En cap cas l’import de l’ajuda pot superar el cost del projecte per dur
a terme.

Sisè
Sol·licituds
1. El termini per presentar sol·licituds comença a comptar des del dia

següent al de la publicació en el BOIB de la present Resolució i acaba el dia 13
de novembre de 2009.

2. Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar d’acord amb el model ofi-
cial que s’adjunta a aquesta Resolució com a annex I. Aquest model és a dispo-
sició de les persones interessades a la seu del FOGAIBA, a qualsevol de les
delegacions comarcals, a la seu de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i a la
pàgina web http://www.caib.es.

3. En el cas que diverses persones físiques es facin càrrec d’un projec-
te, han de presentar una única sol·licitud.

4. Les persones físiques i jurídiques que presentin més d’un projecte
han d’emplenar tantes sol·licituds com projectes presentin.

5. S’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o del CIF del sol·licitant.
b) Si pertoca, fotocòpia compulsada del DNI de la persona que repre-

senta legalment l’entitat.
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c) Si pertoca, acreditació de la representació amb la qual se signa la
sol·licitud.

d) Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de cons-
titució de l’entitat, correctament inscrits en el registre corresponent.

e) En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, també s’ha d’a-
portar:

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de
funcionament que han subscrit tots els membres.

- Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del CIF
de l’agrupació, en cas de disposar-ne.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es
facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadas-
cun.

- Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com
a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci
constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el
termini de prescripció que preveu 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 els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

f) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas que hi hagi més d’una
persona física, s’ha de presentar aquesta documentació per a cadascuna.

g) En el cas de persones físiques, títol universitari o resguard de la
sol·licitud del títol universitari i currículum vitae de la persona o persones inves-
tigadores. En el cas de persones jurídiques, títol universitari o resguard de la
sol·licitud del títol universitari i currículum vitae de l’investigador principal.

h) Projecte d’investigació amb el mateix ordre, estructura i contingut
assenyalats en l’apartat setè d’aquesta Resolució.

i) En el supòsit que el sol·licitant tingui el suport d’una institució, ha
de presentar un document o aval que l’acrediti. Aquesta 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.

6. Les sol·licituds i la documentació que cal adjuntar-hi s’han de pre-
sentar en el Registre del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o
en qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

7. Si s’han tramitat o s’estan tramitant uns altres expedients en el
FOGAIBA o en la Conselleria d’Agricultura i Pesca, i ja s’ha presentat algun
dels documents esmentats, no cal presentar-lo de nou si s’assenyala l’expedient
on consta. Això no obstant, l’acreditació de facultats ha de ser vigent en la data
que es presenta la sol·licitud.

8. Si la persona interessada no autoritza expressament el FOGAIBA i/o
la Conselleria d’Agricultura i Pesca per obtenir els certificats d’estar al corrent
de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la Seguretat
Social, ha d’aportar els certificats corresponents.

9. Si la sol·licitud té algun defecte o no s’hi adjunta tota la documenta-
ció esmentada, s’ha de requerir l’interessat perquè, en el termini de deu dies,
esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no ho fa,
s’entén que desisteix de la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà
l’expedient.

10. Si en qualsevol dels documents que s’han de presentar durant la tra-
mitació de l’expedient hi ha ratllades o esmenes, s’ha de considerar el document
com a no presentat i s’ha de requerir la persona interessada perquè presenti la
documentació, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

11. Presentar la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les
bases d’aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes en l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005 i la resta de normativa
aplicable.

Setè
Projectes d’investigació
Els projectes d’investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i

pesca han de tenir el contingut següent:
- Títol del projecte.
- Nom i DNI de l’investigador principal.

- Objectius del projecte.
- Durada del projecte. 
- Justificació del projecte (origen, problema que es pretén resoldre,

importància econòmica i social, etc.).
- Resultats obtinguts en projectes anteriors i informació científica

generada (articles, llibres, comunicacions, 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 (s’ha d’explicar clarament com es

pretenen assolir els objectius del projecte).
- Pla de treball i calendari d’execució.
- Recursos materials i humans dels quals es disposa per dur a terme el

projecte, lloc físic on es durà a terme la investigació, ubicació i garantia d’ús en
el temps de dedicació previst per al projecte.

- Resultats concrets que es pretenen obtenir (normes, patents, obten-
cions, publicacions, etc.).

- Relació bibliogràfica.

Vuitè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes s’ha de fer mitjançant el

procediment de concurrència competitiva.

2. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin les quan-
ties destinades a aquesta convocatòria s’ha de seguir la pauta de prelació
següent:

a) Qualitat cientificotècnica i possibilitat de la proposta. Fins a 5 punts.
- Innovació cientificotècnica: 2 punts.
- Utilització de metodologia innovadora en el projecte: 1 punt.
- Consolidació d’un grup de recerca: 1 punt.
- Repercussió del projecte dins la comunitat científica: 1 punt.
b) Aplicació pràctica del projecte. Fins a 5 punts.
- Possibilitat de transferència directa dels resultats del projecte al sec-

tor agroalimentari i pesquer: 2,5 punts.
- Repercussió en la revalorització dels subsectors agrari i pesquer: 2,5

punts.
c) Interès per als objectius de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Fins

a 5 punts.
- Adequació als objectius de la política agrària i pesquera de la CAIB:

2,5 punts
- Incidència en la protecció mediambiental i en el benestar dels ani-

mals: 2,5 punts.
d) Innovació en el sector agroalimentari i pesquer. Fins a 5 punts.
- Obtenció de nous productes agraris i pesquers: 2 punts.
- Optimització de nous processos agroalimentaris: 1 punt.
- Desenvolupament de noves tècniques i metodologies en el sectors

agroalimentari i pesquer: 1 punt.
- Possibilitat d’obtenció de patents: 1 punt.
e) Suport d’una institució directament relacionada amb la investigació

científica o amb l’activitat agroramadera o pesquera. Fins a 4,5 punts.
- Suport d’una institució investigadora d’àmbit internacional: 1 punt.
- Suport d’una institució investigadora d’àmbit nacional: 1 punt.
- Suport d’una institució investigadora d’àmbit autonòmic: 1 punt.
- Suport d’una entitat relacionada amb l’activitat agroramadera o pes-

quera d’àmbit internacional: 0,5 punt.
- Suport d’una entitat relacionada amb l’activitat agroramadera o pes-

quera d’àmbit nacional: 0,5 punt.
- Suport d’una entitat relacionada amb l’activitat agroramadera o pes-

quera d’àmbit autonòmic: 0,5 punt.
Aquesta valoració s’efectuarà per a cada projecte presentat.

3. Per poder acreditar alguns dels criteris que cal tenir en compte en la
selecció dels beneficiaris, el sol·licitant pot —sense necessitat de requeriment
previ— aportar la documentació que consideri oportuna.

4. Si com a resultat d’aplicar aquests criteris resulta un empat, s’ha de
donar prioritat a aquell que hagi aconseguit una major puntuació en la lletra b),
i si persisteix l’empat, en la lletra c).

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

o persona en qui delegui.
- Vicepresidenta: directora gerent del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) o persona en qui delegui.
- Vocals:
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· Directora general d’Agricultura, que pot anar acompanyada d’un/a
tècnic/a.

· Directora general de Pesca, que pot anar acompanyada d’un/a tèc-
nic/a.

· Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui
delegui.

· Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui
delegui.

· Cap del Servei d’IRFAP de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
· Un/a representant del Consell Insular de Mallorca.
· Un/a representant del Consell Insular de Menorca.
· Un/a representant del Consell Insular d’Eivissa.
· Un/a representant del Consell Insular de Formentera.
- Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària una de les persones vocals

de la Comissió avaluadora.
- Pot assistir-hi, amb veu però sense vot, el cap del Servei d’Ajudes

OCM i d’Estat del FOGAIBA.

2. La Comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat al qual correspon exa-
minar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració prevists en l’a-
partat anterior i emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la pro-
posta de resolució.

3. La Comissió avaluadora ha de designar un/a coordinador/a per a
cada projecte, que ha de ser un/a tècnic/a de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
i que n’ha de fer el seguiment.

4. Per tal que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituï-
da es requereix en primera convocatòria la presència del president i el secretari
o, si pertoca, de qui els substitueixin, i de la meitat almenys dels seus membres;
i en segona convocatòria, es requereix la presència del president, el secretari o,
si pertoca, de qui els substitueixin i de dos dels vocals.

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. El cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat ha d’emetre un informe
tècnic on, si és favorable, s’ha de pronunciar sobre la legalitat de l’ajuda i l’im-
port. Aquest s’ha de trametre a la Comissió avaluadora sobre la base del qual
n’ha d’emetre un altre i el cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes ha d’emetre una
proposta de resolució que ha d’elevar al vicepresident del FOGAIBA perquè
resolgui.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de
tres mesos comptadors a partir de l’acabament del termini per presentar sol·lici-
tuds. La resolució 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. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant
la consellera d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableix l’article
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 els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Onzè
Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris, a més de les que estableixen l’article 11

del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions i l’article 15 de 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, les següents:

- Facilitar el seguiment per part del personal tècnic de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca o del FOGAIBA.

- Esmentar la Conselleria d’Agricultura i Pesca com a entitat finança-
dora en les publicacions i en unes altres activitats de repercussió pública a les
quals pugui donar lloc el projecte subvencionat.

Dotzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per justificar l’execució del projecte acaba el 28 de gener

de 2011.

2. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà a les persones beneficiàries
mitjançant transferència bancària en el compte corrent que hagin assenyalat,
després d’haver justificat l’acompliment de la finalitat, en els termes establerts
a l’article 78 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, amb
la presentació de la documentació següent:

- Annex II d’aquesta convocatòria degudament emplenat i firmat.
- 2 còpies en paper i 1 en suport informàtic de la memòria d’actuació

justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

- L’informe favorable del coordinador del projecte.

3. No obstant això, es poden realitzar pagaments parcials trimestrals.
Aquests pagaments es poden sol·licitar dins els següents quinze dies de cadas-
cun d’aquests períodes trimestrals, mitjançant la documentació següent:

- Annex II d’aquesta convocatòria degudament emplenat i firmat.
- 2 còpies en paper de la memòria del desenvolupament parcial del

projecte.
- L’informe favorable parcial del coordinador del projecte.

4. Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n deri-
ven, no eximeixen el beneficiari de l’ajuda de l’obligació de justificar la realit-
zació completa de l’activitat subvencionada.

5. El fet de no presentar la comunicació i la documentació de la realit-
zació de l’activitat objecte d’ajuda en el termini i en els termes establerts, així
com la no realització de la totalitat de l’actuació objecte d’ajuda, suposa un
incompliment al qual és aplicable el que estableix el punt 3 de l’apartat tretzè
d’aquesta Resolució.

Tretzè
Incompliment i renúncies
1. No s’admeten interrupcions en el desenvolupament dels treballs, lle-

vat de casos excepcionals que s’han de justificar expressament.

2. La renúncia no impedeix el dret a percebre la part proporcional de
l’ajuda equivalent al treball realitzat, sempre que el coordinador o la coordina-
dora del projecte certifiqui que s’ha assolit almenys un 75% dels objectius pre-
vists.

3. El règim jurídic aplicable en cas d’incompliment d’aquestes obliga-
cions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament
de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les san-
cions corresponents.

Catorzè
Drets a la divulgació i la publicació
La Conselleria d’Agricultura i Pesca es reserva el dret a la divulgació i a

la publicació dels treballs subvencionats, així com fer i promoure l’ús de les
seves aplicacions.

Quinzè
Incompatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb les aju-

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

Setzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableix el

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de subvencions; 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; així com també els preceptes que resultin aplica-
bles prevists en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
en el 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 i la resta de nor-
mativa aplicable.

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

Balears.

Palma, 7 d’octubre de 2009

58 BOIB Num. 149 13-10-2009



La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

SOL·LICITUD DE AJUDES PER A LA INVESTIGACIÓ APLICADA
EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA EN
L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS
LÍNIA D’AJUDA BIA/10 Núm. Expedient     B   I   A /     1    0

ANNEX I
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges/Raó social:
NIF/CIF:
Adreça:
Correu-e:
Municipi: Localitat:
Codi postal: Telèfon:
Llinatges i nom del representant autoritzat:
DNI:

a) DECLAR:
1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a
la concessió d’ajudes que deman.
2. Que autoritz, en compliment de la LOPD 15/1999, que les dades de
caràcter personal que voluntàriament facilit, s’incorporin a un fitxer
automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes. Que
autoritz el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu
procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les meves dades a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears, que es reserva el dret a realitzar el
nombre d’inspeccions que calgui, incorporant les meves dades personals a les
actes d’inspecció pertinents, així com als expedients sancionadors que
poguessin ocasionar-se. Que tenc coneixement que podré presentar les recla-
macions que consideri oportunes, dirigint-me a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de les Illes Balears, i que les meves dades de caràcter personal quedaran
registrades en un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat de la mateixa
Conselleria. Que tenc coneixement del meu dret a accedir, rectificar, oposar i
cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del
fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. C/ Foners
10. 07006 Palma de Mallorca. Illes Balears.
3. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació
vigent per rebre la subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes a l’arti-
cle 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setem-
bre, per a la dona.
4. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
per comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions trib-
utàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no pre-
sentar els certificats corresponents.
5. 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 __________________ €
6. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les

seves parts, són vertaderes.

B) EM COMPROMET A:
− Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes,
si així ho sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’in-
terès legal aplicable.
− Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terre-
ny, que l’autoritat consideri necessaris per verificar que es compleixen les
condicions reglamentaries per a la concessió de les ajudes.

C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
Fotocòpia compulsada del DNI o del CIF del sol·licitant.
Fotocòpia compulsada del DNI de la persona que representa legal-

ment l’entitat, si pertoca.
Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de con-

stitució de l’entitat, correctament inscrits en el registre corresponent, si pertoca
Acreditació de la representació amb la qual se signa la sol·licitud,

si pertoca.
En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica:
Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de

funcionament que han subscrit tots els membres
Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del CIF

de l’agrupació, en cas de disposar-ne.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es

facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadas-
cun.

Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació,
amb poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació
com a beneficiària.

Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es
faci constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcor-
regut el termini de prescripció que preveu 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 els articles 57 i 60 del Decret leg-
islatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions

Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari. (En el cas que hi hagi més
d’una persona física, s’ha de presentar aquesta documentació per a cadascuna).

Currículum vitae del investigador principal del projecte.
Títol universitari del investigador principal del projecte o resguard

de la sol·licitud del títol universitari.
Projecte d’investigació amb el mateix ordre, estructura i contingut

assenyalats en l’apartat setè de la Resolució.
Si pertoca, document o aval que acrediti el suport d’una institució

directament relacionada amb la investigació científica (departament universi-
tari, centre d’investigació i similars)

Si pertoca, document o aval que l’acrediti el suport d’una institució
directament relacionada amb la l’activitat agroramadera o pesquera.

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

d) 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 investi-
gació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les
Illes Balears de ____________euros, pel tema objecte de subvenció:
_____________________________________________________

_____________, _____ d  ____________ de ______

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA

ANNEX II
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges/Raó social:
NIF:
Llinatges i nom del representant autoritzat:
DNI:

COMUNIC
1. Que he realitzat (parcialment / totalment) el treball d’investigació 
__________________________________________.
2. 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 ___________€

3. MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA:
Mòdul únic: 1.000,00 x ____________mesos =__________ euros.

PRESENT:
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ.

(Pel pagament parcial s’han de presentar dues còpies en paper, pel pagament
final s’ha de presentar en suport informàtic i dues còpies en paper)

INFORME FAVORABLE DEL COORDINADOR DEL PROJECTE.

SOL·LICIT el pagament (parcial / total) de l’ajuda corresponent.

Lloc i data: ………………………………………………………….

Signatura

— o —
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