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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 24688
Correcció d’errades advertides en la versió castellana de l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de 2009 de
modificació de l’Ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca de
21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la
denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i
del seu Òrgan de Control
En el BOIB núm. 155, de 22 d’octubre de 2009 es va publicar l’Ordre de
la Consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de 2009 de modificació de
l’Ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, per
la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu Òrgan de Control.
Atès que s’han detectat dues errades materials en els articles 5.1 y 8.1 de
la versió castellana, pertoca realitzar les rectificacions següents, d’acord amb el
que estableix l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
En l’article 5.1, on diu:
‘1. La elaboración de vinos protegidos se realizará exclusivamente con
uva de las variedades siguientes:
Tintas: Manto Negro, Callet, Ojo de Liebre, Monestrell, Cabernet
Sauvignon, Merlot y Syrah.’
Ha de dir:
‘1. La elaboración de vinos protegidos se realizará exclusivamente con
uva de las variedades siguientes:
Tintas: Manto Negro, Callet, Tempranillo, Monestrell, Cabernet
Sauvignon, Merlot y Syrah.’
En l’article 8.1, on diu:
‘1. Las producciones máximas admitidas por hectárea son las siguientes:
3/4 Variedades blancas: 9.000 kilogramos, excepto en la variedad
Parellada, que será de 10.000 kilogramos.
3/4 Variedades tintas: 9.000 kilogramos.’
Ha de dir:
‘1. Las producciones máximas admitidas por hectárea son las siguientes:
- Variedades blancas: 9.000 kilogramos, excepto en la variedad Parellada,
que será de 10.000 kilogramos.
- Variedades tintas: 9.000 kilogramos.’
Palma, 3 de novembre de 2009
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera
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Num. 24781
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 6 de novembre de
2009 per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, per a l’exercici 2010, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors
A les Illes Balears s’està constatant un important grau d’envelliment de la
població dedicada a l’activitat agrària a causa de la falta de relleu generacional
ja sigui pels alts costs d’instal·lació, els nivells baixos de renda en comparació
amb altres sectors o per la manca d’al·licients en el medi rural. Per tot això, dins
els objectius fonamentals de l’estratègia de desenvolupament rural contemplats
en el PDR de les Illes Balears per al període 2007-2013, en la mesura 1.1.2, hi
apareix l’estimular la instal·lació de joves agricultors com a titulars d’explotacions agràries i contribuir a:
El rejoveniment de la població activa agrària fomentant el relleu
generacional que contribueixi a la millora de la competitivitat i dinamització del
sector.
El foment de l’ocupació en el sector agrari i en l’activitat de l’explotació.
El manteniment de la població en el medi rural.
Evitar l’abandonament de les explotacions millorant-ne les seves
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dimensions i el manteniment de l’activitat de l’explotació, complementant-la, en
el seu cas, amb altres activitats realitzades en el medi rural.
Millorar la competitivitat de les explotacions mitjançant l’adaptació
de les seves produccions al mercat, l’increment de la rendibilitat de la seva producció i l’impuls de la innovació i utilització de noves tecnologies.
Millorar el capital humà de les explotacions, més ben capacitat professionalment i empresarialment.
Per a la consecució dels objectius enumerats, es promourà la instal·lació
de joves agricultors donant suport al seu accés a la titularitat o cotitularitat de
les explotacions agràries, de manera individual o associativa, ubicades a les Illes
Balears, la qual cosa comportarà una millora estructural i una modernització, en
el moment de la seva instal·lació i posteriorment.
Les accions es centren en concedir ajudes als joves per afrontar les inversions i despeses necessàries per a la instal·lació.
Per tot això resulta necessari adaptar-se a la nova reglamentació comunitària en matèria de desenvolupament rural que conté el Reglament (CE) núm.
1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) que dins l’Eix 1 (Augment de la competitivitat del sector agrícola i
forestal) contempla la instal·lació de joves agricultors com a mesura destinada a
fomentar el coneixement i millorar el potencial humà, i el Reglament (CE) núm.
1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Amb data 20 de desembre de 2007 es va publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 188, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18
de desembre de 2007, 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, modificada en virtut de la correcció d’errades publicada en el
BOIB núm. 13, de dia 26 de gener de 2008 i mitjançant l’Ordre de 5 de juny de
2009, publicada en el BOIB núm. 86, de dia 11 de juny de 2009, que en el seu
article 2 assenyala que seran objecte d’ajuda les activitats relatives a la
instal·lació de joves agricultors, mesura 1.1.2.
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu article 2 a) 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 agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca, de
les mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajudes prevists per la
normativa de la Unió Europea.
Així mateix, 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 dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l’article 1 que el FOGAIBA
assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer,
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 subvencions aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 3
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de concessió de subvencions en
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, 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 subvencions i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria de subvencions, corresponent a l’any 2010,
mitjançant el procediment anticipat de despesa, per fomentar la instal·lació de
joves agricultors, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
18 de desembre de 2007, 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, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm.188, de 20 de desembre de 2007.
2. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d’aplicació les definicions previstes a l’annex III
de la present Resolució. Respecte aquelles definicions realitzades en base allò
que disposa la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions
agràries.

