
ANNEX I

Sol·licitud d'ajuda per al foment
del sector del trot, 2018

REGISTRE

LÍNIA D’AJUDA: SET/18 Núm. expedient S E T / 1 8

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

Raó social: NIF:

Adreça a afectes de notificacions:

Municipi: Localitat: Codi postal:

Llinatges i nom del representant autoritzat: DNI:

Correu electrònic: Telèfon: Fax:

A) DECLAR: 

1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que deman.

2. En cas d'empreses i entitats sol·licitants, no haver estat sancionat o condemnat, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial 
fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

3. 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 fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) amb la finalitat de gestionar les ajudes.

4. 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, a: FOGAIBA. C/ Reina Constança, 4. 07006 Palma. Illes Balears.

5. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.

6. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per comprovar d’ofici el DNI de la persona beneficiària, del seu
representant o dels membres de l'agrupació en cas d'entitats sense personalitat jurídica; el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries,
estatals  i  autonòmiques,  i  amb la  Seguretat Social;  així  com la inscripció en el Registre general  d'explotacions  ramaderes (REGA), en el Registre
d'identificació individual d'animals i moviments (RIIA) i els certificats de les associacions reconegudes per portar el Llibre genealògic, en cas de no
presentar els certificats corresponents.

7. Que autoritz al FOGAIBA per a comprovar d'ofici davant la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca el compliment dels requisits prevists a la
convocatòria.

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 suficient per a sol·licitar l’ajuda.

10. Si l'activitat subvencionable és la inscripció en el corresponent Llibre genealògic de la raça equina trotador espanyol, 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  €

11. Si l'activitat subvencionable és la inscripció en el corresponent Llibre genealògic de la raça equina trotador espanyol, 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. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013:

Ajuda de minimis: , quantia  €

Ajuda de minimis: , quantia  €

           Ajuda de minimis: , quantia  €



12.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  €

13 Que no incórrer en alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

B) EM COMPROMET A:

 Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat consideri necessaris per a verificar que es
compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.

 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.

C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR  No serà necessari presentar la documentació o dades que es puguin obtenir per mitjans
telemàtics.

• Documentació general:

      Fotocòpia del NIF del sol·licitant, en cas de persones jurídiques.

       Si n'és el cas, documentació acreditativa de la representació amb la qual es signa la sol·licitud

       Per als sol·licitants de la inscripció en el corresponent Llibre genealògic de la raça equina trotador espanyol, identificació dels animals
pels quals es sol·licita l'ajuda, d'acord amb el model de l'annex III. (si la sol·licitud és per inscripció)

• En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, també s’ha d’aportar:

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

                Fotocòpia del NIF de l’agrupació, si se'n disposa. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d’aportar a més,
fotocòpia del NIF i del document acreditatiu de la seva representació.

          Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d’execució que assumeix
cadascun, així com el número de DNI i del compte bancari (24 dígits IBAN) de cada un d'ells.

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

 Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què s'hi faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no
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.

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

D) SOL·LICIT  

Que em sigui concedida l’ajuda convocada pel president del FOGAIBA, per al foment del sector del trot:

  Inscripció, entre l'1 de gener de 2018 i la data de sol·licitud, en el corresponent Llibre genealògic de la raça equina trotador espanyol:

 trotons

  Controls antidopatge al trot  

,  d'  de    

Nom:   Signatura

DNI: 

 

FOGAIBA
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