Teixit empresarial. Subvencions
6.11. Subvencions per a la cooperació entre agents per crear i desenvolupar
cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor

Se subvencionarà part del cost de les vendes domiciliàries del
grup de cooperació, és a dir, un percentatge del preu dels
productes venuts a domicili, per sufragar part del cost de crear i
desenvolupar aquesta cadena curta.
Fons de Garantía Agrària de les Illes Balears (FOGAIBA)

Beneficiari

Grups de cooperació

Quantia

1. L'import de l'ajuda es calcularà de la manera següent:
- Per cada lliurament domiciliari fins a 30 €, l'ajuda serà d'un 30%
del preu de venda.
- Per cada lliurament domiciliari de més de 30 €, l'ajuda serà d'un
20% del preu de venda més 3 euros.
2. La subvenció màxima de l'ajuda serà de 40.000,00 € per grup
beneficiari.
1. Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta
convocatòria els grups de cooperació que, en el moment de la
proposta de resolució, reuneixin els requisits següents:

Requisits

a) Estar constituïts per una o més agrupacions d'agricultors,
cooperatives agràries o cooperatives de segon grau, o bé per un
mínim de dos agricultors actius. També poden formar part del
grup altres agents de la cadena alimentària, organitzacions
interprofessionals agràries, grups d'acció local, i/o grups de
consumidors.
Els agricultors actius han de complir els requisits següents:
- Ser agricultor actiu, d'acord amb el que disposa l'article 9 del
Reglament (UE) núm. 1307/2013, de 17 de desembre de
2013.
- Ser titulars d'una explotació agrària inscrita al Registre
interinsular agrari de les Illes Balears (RIA).
- Comprometre's a exercir l'activitat agrària un mínim de cinc
anys, a comptar des de la data de concessió de l'ajuda.
Els grups d'acció local són els seleccionats a l'empara de la
mesura 19 del Programa de desenvolupament rural.
Els grups de consumidors han d'estar formats per 15 persones o
més o, si escau, associacions de consumidors, d'acord amb la

definició que estableixen els articles 3 i 23 del text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i altres lleis
complementàries.
b) Disposar d'un pla de cooperació per desenvolupar les accions
que preveu l'apartat quart d'aquesta resolució, que s'ha d'ajustar
al model “Pla de cooperació” que inclou l'annex I que figura al
web del FOGAIBA, amb el contingut mínim següent:
b.1) Requisits:
- En el cas que el beneficiari no tingui personalitat jurídica, ha
d'estar subscrit per tots els integrants del grup.
- S'ha de documentar en una memòria que defineixi l'actuació i
reguli les relacions entre els membres del grup que aporten
les seves produccions i els que les comercialitzen.
- Que tots els productes que es comercialitzin siguin produïts
pels membres del grup bé directament o, en el cas
d'associacions d'agricultors, agrupacions, cooperatives o
organitzacions interprofessionals, que siguin productes produïts
pels seus agricultors integrants.
b.2) Contingut:
- Estructura del grup, en cas que n'hi hagi.
- Integrants del grup, identificats pel nom complet o la raó social i
el DNI o NIF; el seu representant, si escau, i amb
indicació de si són agricultors i el seu percentatge en la
distribució de despeses de l'actuació sol·licitada, així com la
distribució d'obligacions i responsabilitats.
- Membre que el grup designi com a coordinador, que serà
l'interlocutor amb l'Administració i el perceptor de la subvenció
mitjançant el compte corrent que designi.
- Objectius i característiques de la cooperació: detallar totes les
actuacions que es desenvoluparan per tal d'assolir l'objectiu
de crear la cadena curta de venda domiciliària de les produccions
dels integrants del grup al consumidor final.
- Pla econòmic financer : detallar les produccions que es
comercialitzaran i determinar el nombre de lliuraments esperat,
el volum que se'n comercialitzarà de cadascun dels integrants,
sistema de distribució i els mitjans i personal necessari.
Ingressos i despeses previstos, per demostrar la viabilitat.
- Vendes previstes (màxim 12 mesos): previsió de les vendes de
30 euros, d'entre 30 i 50 euros i de més de 50 euros, durant

el període sol·licitat.
- Data d'inici de les actuacions, durada prevista i calendari del
procés de cooperació.
- Elements i material necessaris per al procés de cooperació.
c) Obtenir, com a mínim, un 30% de la puntuació màxima
possible que preveu l'apartat setè d'aquesta resolució, que són
30 punts.
2. Quan es tracti d'una agrupació de persones físiques o
jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar
expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de
concessió, els compromisos d'execució que assumeix cada
membre i també l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a
cadascun, els quals tenen igualment la consideració de
beneficiaris.
En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat
únic de l'agrupació, que serà el coordinador del grup, amb poder
suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l'agrupació. L'agrupació no es podrà dissoldre fins
que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen
l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 57 del text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre.
3. La comprovació del fet de ser agricultor actiu es farà d'ofici
mitjançant consulta al RIA i, a aquest efecte, la sol·licitud d'ajuda
suposa l'autorització al FOGAIBA per comprovar aquestes dades
davant el RIA, tret de manifestació expressa en contra del
sol·licitant, el qual, en aquest cas, haurà d'aportar els documents
acreditatius corresponents.
4. Els requisits específics dels beneficiaris s'hauran de mantenir
durant un període mínim de sis mesos a comptar des de la
sol·licitud de l'ajuda i, en tot cas, fins a la seva concessió.
5. A més dels requisits que estableix el punt 1 anterior, s'hauran
de complir els requisits que preveu l'article 10 de l'Ordre del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer
de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la
concessió de subvencions en el marc del Programa de
desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020, així com

els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Documentació

6. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del text refós de la
Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es
verifiqui el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27
d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei
de finances i de les lleis de pressupostos generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 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 haurà de quedar acreditada abans no es dicti la
proposta de resolució de concessió.
La comprovació del compliment del requisit esmentat la farà el
FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja
que la presentació de la sol·licitud de subvenció suposa
l'autorització per fer aquesta comprovació, llevat de manifestació
expressa contrària. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui
obligat a presentar les declaracions o els documents a què es
refereixen les obligacions anteriors, o quan la quantia de la
subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n'acreditarà
el compliment mitjançant declaració responsable.
En el cas que la persona interessada hagi presentat una
declaració responsable, si durant la instrucció del procediment
resulta que l'import de la subvenció és superior a 3.000,00 euros,
o en el cas que el FOGAIBA consideri oportú fer la comprovació
efectiva del compliment d'aquest requisit, es requerirà a aquesta
persona que aporti la justificació d'aquest requisit, llevat que
s'hagi autoritzat el FOGAIBA per efectuar-ne la comprovació
d'ofici.
7. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no
podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta
resolució les empreses i entitats sol·licitants sancionades o
condemnades, en els darrers tres anys, per resolució
administrativa o sentència judicial ferma per haver exercit o
tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries
per raó de sexe o de gènere.
1. Les persones interessades que compleixin els requisits que

preveu aquesta convocatòria podran presentar les sol·licituds,
segons els models oficials de l'annex I que figura a la pàgina web
del FOGAIBA, adreçades al Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (A04026954). Les sol·licituds s'han de
presentar emplenades correctament davant els registres
d'entrada del FOGAIBA, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació o a qualsevol altre lloc dels que preveu l'apartat 4 de
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
S'hauran de subministrar totes i cadascuna de les dades que
s'indiquen a l'annex I esmentat, assumir els compromisos,
concedir les autoritzacions i fer les declaracions que conté
aquest annex.
2. La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposa l'acceptació, per
part de la persona interessada, de tot el que conté aquesta
convocatòria, així com de les bases reguladores que estableix
l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19
de febrer de 2015, de bases reguladores de la concessió de
subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural
de les Illes Balears 2014-2020 i de la resta de normativa
d'aplicació.
3. Aquestes sol·licituds han d'anar acompanyades de la
documentació següent:
a)En cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i dels estatuts
socials.
b)Acreditació de la representació amb la qual actua el sotasignat
de la sol·licitud, si escau.
c)En relació amb els integrants del grup:
-Si són persones jurídiques, fotocòpia del NIF i dels estatuts
socials, correctament inscrits, i del document que n'acrediti la
representació.
-Model “Autorització/Compromís” inclòs a l'annex I, que figura al
web del FOGAIBA, degudament emplenat, el qual
necessàriament ha d'incloure l'autorització expressa dels
integrants del grup per comprovar els requisits que preveu el
punt 1 de l'apartat tercer d'aquesta resolució i, si escau, el
compromís d'exercir l'activitat agrària un mínim de cinc anys.
d) Pla de cooperació, que preveu el punt 1 de l'apartat tercer
d'aquesta resolució.

4. De la mateixa manera, i amb caràcter potestatiu, el sol·licitant
podrà aportar la documentació complementària que vulgui a fi
d'acreditar el compliment d'algun dels criteris de selecció que
estableix l'apartat següent.
5. Si cal, la comprovació dels DNI del beneficiari, dels integrants
del grup o dels representants la farà d'ofici el FOGAIBA. En cas
que es vulgui denegar expressament l'autorització al FOGAIBA o
a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el
DNI, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries,
estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, o d'inscripció i
comprovació de les dades que consten al Registre interinsular
agrari (RIA), així com la condició d'explotació agrària prioritària,
s'hauran d'aportar un document de denegació i els certificats
corresponents. En cas que no s'estigui obligat a presentar les
declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions
anteriors per tal d'acreditar que s'està al corrent de les
obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la
Seguretat Social, o quan la quantia de la subvenció sigui igual o
inferior a 3.000,00 euros, se n'acreditarà el compliment
mitjançant declaració responsable.
Si la persona interessada ha presentat declaració responsable i
durant la instrucció del procediment resulta que l'import de la
subvenció és superior a 3.000,00 euros, o en el cas que el
FOGAIBA consideri oportú realitzar la comprovació efectiva del
compliment d'aquest requisit, es requerirà a aquesta persona
que aporti la justificació d'aquest requisit, llevat que s'hagi
autoritzat el FOGAIBA a efectuar-ne la comprovació d'ofici.
6. En el supòsit que, en ocasió de la tramitació d'altres
expedients al FOGAIBA, ja s'hagi presentat algun dels documents
esmentats, no caldrà aportar-lo novament, sempre que es facin
constar la data i l'òrgan o la dependència en què es va presentar
o, si escau, emetre i no hagin passat més de cinc anys des de
l'acabament del procediment al qual correspongui. Tampoc
caldrà aportar-lo novament si el document exigit s'ha incorporat
a la base de dades documental del FOGAIBA, que preveu el
Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació prèvia
de l'autenticitat del document. No obstant això, l'acreditació de
facultats haurà de ser vigent en el moment de presentar la
sol·licitud d'ajuda.
En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document,

l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o,
per defecte, l'acreditació per altres mitjans dels requisits als
quals fa referència el document, amb anterioritat a la formulació
de la proposta de resolució.
7. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, no caldrà presentar la documentació
o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

Suport

8. Si les sol·licituds tenen algun defecte o no inclouen tota la
documentació assenyalada, o si els documents que cal presentar
durant la tramitació de l'expedient presenten esmenes o
ratllades, es requerirà a les persones sol·licitants, mitjançant una
publicació al web del FOGAIBA, que esmenin el defecte o aportin
la documentació en el termini de deu dies, tal com indica l'article
68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb la
indicació que, si no ho fan, s'entendran desistides les
sol·licituds i, amb la resolució prèvia, s'arxivarà l'expedient sense
cap altre tràmit. Les diferents notificacions d'esmena de defectes
que es dictin es publicaran al web cada dilluns o el dia hàbil
següent si aquest és festiu.
FOGAIBA
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo
=3229
El termini de presentació de sol·licituds comença el dia següent
de la publicació d'aquesta resolució al BOIB i acaba en el termini
d'un mes des de la publicació (es va publicar al BOIB de dia 23 de
maig)
http://www.caib.es/sites/ajudesdelfogaiba/ca/llista_dajudes_amb
_periode_de_sollicitud_obert-45202/?campa=yes
FOGAIBA
C/de la Reina Constança, 4
07006 Palma
971.176548

