ANNEX I . SOL.LICITUD D'AJUDA

Fons Europeu M a r í t i m
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Ajudes per a l'aplicació de les
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NIF:

Adreça a afectes de noti cacions:
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 de dades de caràcter personal, que les dades de caràcter personal que
voluntàriament facilit, s’incorporin a un txer automatitzat, propietat i responsabilitat del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) amb la nalitat 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, recti car, oposar i cancel·lar
aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable del txer, a:
FOGAIBA. C/ Reina Constança 4. 07006 Palma. Illes Balears.

4. Que no incorr 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’o ci 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 certi cats corresponents.
6.

Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’o ci davant la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca el compliment dels requisits prevists a la convocatòria així com a
l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 de Maig de 2016 per
la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc
del FEMP.
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7.

Que autoritz el FOGAIBA per sol·licitar el certi cat d'antecedents penals al Registre
Central de Penats, als efectes de que em concedesquin una ajuda del FEMP. En cas
contrari haurà d'aportar l'esmentat certi cat personalment. Per les persones jurídiques
no està disponible el certi cat per mitjans electrònics, i hauran d'aportar el certi cat
juntament amb la sol·licitud.

8.

Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts,
són vertaderes.

9.

Que, en el seu cas, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual
represent o que tenc poder su cient per a sol·licitar l’ajuda.

10.

Que no estic subjecte a una ordre de recuperació pendent després una decisió prèvia
de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat
interior.

11.

Que autoritz al FOGAIBA i al GALP a la realització de controls, tant administratius
com sobre el terreny, que consideri necessari, per veri car les condicions anteriors.

12.

Que reuneixo els requisits generals i especí cs exigits a l'apartat tercer de la
convocatòria, per a projectes d'inversió productiva o els d'inversió no productiva.

13.

Que no es tracta d'una empresa en crisi segons la de nició i condicions establertes en
les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració
d'empreses en crisi (2014/C249/01), pel que fa a persones jurídiques.

14.

Que no he estat sancionat amb la impossibilitat d'obtenció de préstecs, subvencions o
ajudes públiques, d'acord amb el previst en el Títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març,
de Pesca Marítima de l'Estat i, si escau, per la normativa de les comunitats
autònomes, de trobar-se al corrent de pagament en reintegraments de subvencions
així com no tenir deutes tributaris en període executiu de pagament amb
l'Administració Autonòmica, tret que aquestes estiguin suspeses o garantides, durant
tot el període de tramitació de la concessió, justi cació i pagament de l'ajuda.

15.

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
16.

Que, si n’és el cas, he rebut durant els tres anys darrers, les següents ajudes de
mínimis, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013:
Ajuda de mínimis,
quantia
€
Ajuda de mínimis,
quantia
€
Ajuda de mínimis,
quantia
€

B) COMPROMISOS
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−

Realitzar les inversions o activitats auxiliades dins el termini establert .
Justi car les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris
en els termes i els terminis determinats en aquesta Resolució.
−
Mantenir les condicions de bene ciari, de conformitat amb l’article 10.2 del Reglament (UE)
núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, 15 de maig de 2014. El bene ciari
haurà de mantenir les condicions del article 10.1 del Reglament (UE) 508/2014, contats a
partir de la presentació de la sol·licitud, durant tot el període d’execució i durant un període
de 5 anys contats a partir de la data del pagament nal.
Les condicions són les següents:
1. No cometre una infracció greu, d’acord amb l’article 42 del Reglament (CE) núm., 1005/2008 del
Consell, o a l’article 90, apartat 1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 o de la normativa estatal o
autonòmica de transposició.
2. No haver estat involucrats en l’explotació, gestió o propietat de vaixells inclosos a la llista de
vaixells INDNR de la Unió prevista a l’article 40, apartat 3, del Reglament (CE) núm. 1005/2008 o de
vaixells que enarborin el pavelló de països considerats tercers països no cooperants, segons
s’estableix a l’article 33 de l’ esmentat Reglament o de la normativa estatal o autonòmica de
transposició
3. No cometre infraccions greus de la Política Pesquera Comuna de nides com a tals en altres actes
legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell ala normativa estatal o autonòmica de
transcripció.
4. No cometre algun dels delictes establerts en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del
Parlament Europeu i el Consell, quan es presenti una sol·licitud d’ajuda d’acord amb el Títol V,
capítol II, del present Reglament o de la normativa estatal o autonòmica de transposició.
−

−
−
−
−

Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o
en els llibres de registre que hagi d’aportar el bene ciari, d’acord amb la legislació mercantil
o scal que li sigui aplicable. El bene ciari ha de dur un sistema de control separat o ha
d’assignar un codi comptable adequat a totes les transaccions.
Conservar els documents justi catius de l’aplicació de l’aplicació de fons percebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió de la qual es tracti i les especí ques
que puguin assenyalar-se en funció del tipus d’inversió.
Adoptar les mesures que siguin necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne
publicitat.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control indicades per part de les
administracions autonòmiques, estatal o comunitària, Intervenció General, Sindicatura de
Comptes o altres òrgans de control intern o extern , així com també facilitar tota la informació
que requereixin aquests organismes en relació a les ajudes concedides. Especialment, en el
seu cas, la complimentació i actualització d’indicadors relatius al projecte davant la necessitat
de remetre a la Comissió Europea la informació prevista en els Reglaments 1242/2014, de
20 de novembre i 1243/2014, de 20 de novembre.
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C) DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
D) SOL·LICITUD

Que em sigui concedida una ajuda per a l'aplicació de l'Estratègia de Desenvolupament
Local Participatiu, per un import de –------------------- euros, concretament per a
l'execució del projecte ................................................................................................
Data, .......................... a ..... de ......................... de.......
Nom:

Signatura

DNI:

PRESIDENT DEL FOGAIBA

