
ANNEX I
 

FONS  DE  GARANTIA  AGRÀRIA  I 
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

SOL·LICITUD D'AJUDA DE MINIMIS 
PER A ESTUDIS RELACIONATS AMB 
ALIMENTS TRADICIONALS DE LES 

ILLES BALEARS

REGISTRE

LÍNIA D’AJUDA   EAT/16 Núm. expedient E A T / 1 6

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Llinatges i nom del sol·licitant /Raó Social: NIF:

Adreça a afectes de notificacions:

Municipi: Localitat: Codi postal:

Correu electrònic 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 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de 
caràcter personal, 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 (FOGAIBA) amb la finalitat de gestionar les ajudes. 

3. Que autoritz el FOGAIBA, en el seu procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les meves dades a la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de les Illes Balears.  Que tenc coneixement del meu 
dret  a  accedir,  rectificar,  oposar  i  cancel·lar  aquestes  dades  gratuïtament,  mitjançant  un escrit  al 
responsable del fitxer, al FOGAIBA. C/ Reina de la Constança 4. 07006 Palma, Illes Balears.

4. Que no incor en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.
5. Que autoritz  el  FOGAIBA i/o la  Conselleria  de Medi  Ambient,  Agricultura i  Pesca per comprovar 

d’ofici el DNI del representant i el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals 
i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar els certificats corresponents.

6. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
7. Que, en el seu cas, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual represent o que 

tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
8. Que,  si  n’és el  cas,  i  de conformitat amb el  que estableix  l’article  4.2 de l’Ordre de la consellera 

d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008, per la qual es regula la base de dades documental 
creada pel  Decret 53/2006, de 16 de juny, del Registre general d’explotacions agràries de les  Illes 
Balears, autoritz el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per obtenir els documents 
necessaris existents a la base documental. 

9.      Que, si n’és el cas, he rebut durant els tres anys darrers, les següents ajudes de minimis, d’acord amb el 
Reglament  (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013:

Ajuda de minimis: , quantia  €

Ajuda de minimis: , quantia  €

Ajuda de minimis: , quantia  €

10.     Que sol·licit el pagament de l'ajuda  en el compte bancari IBAN següent, del qual som titular:

 - - - - - 



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’interès legal aplicable.

− Mantenir els requisits generals per a ser beneficiari durant un període d'un any a contar des de la data de la 
resolució de la concessió.

− Facilitar el seguiment per part del personal tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura  i Pesca o del 
FOGAIBA.

− Citar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca com entitat financera en les publicacions i altres 
activitats de repercussió pública a les que pugui donar lloc el projecte subvencionat.

C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

ADJUNT a aquesta sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, la documentació 
exigida al present imprès i que marc amb una  

• Documentació general:
  Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
  Document acreditatiu de la representació.
 Títol universitari o resguard de la sol·licitud del títol universitari.
 Currículum vitae del responsable de l'estudi.

Proposta d'estudi amb el mateix ordre, estructura i contingut assenyalats en l'apartat setè de la convocatòria.
En  el  cas  d'universitats  o  centres  d'investigació  s'haurà  de  presentar  el  document  que  acrediti  el  suport  de 
l'agrupació de productors.

La següent documentació està vigent i ja s’ha aportat a l’exp. /20  :

D) SOL·LICIT  

Que em sigui concedida l’ajuda de minimis convocada pel president del FOGAIBA, per a la investigació aplicada en 
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears, per l'estudi del següent aliment tradicional:

,  de  de    

Nom:  Signatura

DNI: 

FOGAIBA
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