ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI/MODIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA/COMPLEMENTÀRIA
DADES IDENTIFICADORES DEL DECLARANT
Llinatges i nom del sol·licitant/ Raó social:

CIF/DNI/NIF:

Domicili a efectes de notificació:

Localitat:

Municipi:

Província:

Data de naixement / constitució de
l'empresa

Codi postal:

Nombre de socis de
l'empresa

Correu electrònic:

Telèfon:

Capacitació professional

Llinatges i nom del representant autoritzat:

DNI/NIF:

AGRUPACIÓ DE PREFERENTS
Titular de l’explotació preferent 1:

CIF/NIF 1:

Titular de l’explotació preferent 2:

CIF/NIF 2:

Titular de l’explotació preferent 3:

CIF/NIF 3:

DECLAR, sota la meva responsabilitat que complesc amb els requisits establerts a la normativa vigent per iniciar l’exercici de
l’activitat agrària, que dispòs de la documentació que així ho acredita, assenyalada a l’apartat documentació i que em compromet a
mantenir el seu compliment durant el termini de temps inherent a aquest exercici.
SOL·LICIT:

Alta

Baixa

1. Registre insular agrari de

Modificació
Mallorca

Canvi de titularitat al:

Menorca

Eivissa

Formentera

2. Catàleg d'explotacions agràries prioritàries.
3. Registre insular d’explotacions preferents.
4. Registre insular d’explotacions d’oci o d’autoconsum.
5. Registre insular d’explotacions agràries compartides.
6. Registre d'explotacions singulars previstes en l’article 11 de la Llei Agrària.
ADJUNT a aquesta sol·licitud la documentació exigida que es detalla a l’ imprès de documentació adjunta.
EM COMPROMET A:
Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses a la sol·licitud.
Complir els requisits de compromís establerts a la normativa vigent i facilitar i acceptar, si escau, la realització de controls administratius i
inspeccions sobre el terreny que l’autoritat competent consideri necessaris
Autoritz al òrgan competent de gestió del registre a tenir accés a la informació de declaració de l’IRPF, IVA o Impost de Societat del subjecte passiu, necessari
per procedir a la inscripció sol·licitada, així com el manteniment de la inscripció.
Autoritz al òrgan competent de gestió del registre a tenir accés a la informació corresponent al Règim de Seguretat Agrària al que pertany i vida laboral, meva i/o
de la persona/es que represent, necessària per procedir a la inscripció sol·licitada.
Declar que l’explotació agrària descrita a continuació compleix amb les bones pràctiques agràries regulades en el marc de la política agrària comú.

A___________________ , a _____ de _______________________ de ______

SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA
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BASE TERRITORIAL
Referència SIGPAC
Municipi

Polígon

A: alta
B: baixa
Parcel·la Recinte
(*)

Cultiu

Règim Indicació
Tinença qualitat SAU
(**)
(***)
secà

Superfície en has
SAU
regadiu

Forestal
Intensiu
improductiu (hivernacle)

(*) Només s’ha d’emplenar en cas de sol·licitud de modificació del capital territorial.
(**) Règim de Tinença: 1 Propietat
(***) Indicació de qualitat: 1. Agricultura Ecològica
2 Lloguer
2. Producció Integrada.
3 Mitgeria
3. D.O. Binissalem
4 Altres
4.

Cultiu

Secà / Regadiu Sup. (has)

Destí (*)

(*) Indicar si el destí de la producció és Agrari o Transformació
BESTIAR PRODUCTOR. Número/s de cartilla/es ramadera/es:
Espècie

Raça

Femelles
reproductores

Mascles
reproductors

Cries

Reposició
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EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
Classe o tipus

Municipi

Referència SIGPAC
Pol.
Par. Recinte

Unitats

Dimensions

Any

Valoració (€)

Us (*)

(*) Indicar l’us que es fa de l’edifici/instal·lació: Agrari, Transformació, Venta Directa, Agroturisme, Activitat Eqüestre, Activitat Cinegètica o Artesanal,
Conservació de l’Espai Natural
MAQUINÀRIA I EQUIPS

Classe

Núm. unitats

Any

Compra
Import (€)

MÀ D'OBRA

Núm. UTA

Salaris pagats (€)

Titular
Familiar
Assalariat fix
Assalariat eventual
TOTAL:

DESPESES FIXES
Import (€)
Edificis i instal·lacions
Maquinària i equip
Generals
Altres
TOTAL:

SUBVENCIONS REBUDES EL DARRER ANY
Tipus de subvenció

Import (€)
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DESCRIPCIÓ DE LA/ES ACTIVITAT/S COMPLEMENTÀRIA/ES DUITES A TERME A L’EXPLOTACIÓ:
1. ACTIVITAT AGROTURÍSTICA:
UBICACIÓ (Municipi,
polígon, parcel·la, recinte)

Tipus d’activitat
agroturística (*)

Número de
places

Número
d’habitacions

Serveis oferts (**)

(*) Indicar el tipus d’activitat agroturística: Agroturisme, Refugi, Agrooci, Agrocultura.
(**) Venta directa, activitat de degustació, excursionisme, senderisme, escalada, espeologia, rutes amb bicicleta, altres.

2. VENTA DIRECTA, INDICAR PER CADA UN DELS PRODUCTES COMERCIALITZATS:
PRODUCTE

ORIGEN (*)

TRANSFORMAT (**)

VEGETAL/ANIMAL
(***)

Superfície comercial (m2)
(*) Indicar si el producte procedeix "Exclusivament de la seva explotació", "Agrupació d'explotacions" o "Ambdós"
(**) Indicar si és un producte "Transformat" o "No transformat"
(***) Indicar si el producte és d'origen "Vegetal" o "Animal"

3. ACTIVITAT DE TRANSFORMACIÓ:
UBICACIÓ (Municipi,
Superfície
polígon, parcel·la, recinte)
(m2)

Tipus (*)

Producte transformat

Producció anual
mitja (kg)

(*) Indicar el tipus d’activitat transformadora: bodega, tafona, producció de confitures, adobats, altres.
4. APROFITAMENTS FORESTALS:
Tipus (*)

UBICACIÓ (Municipi, polígon,
parcel·la, recinte)

Superfície (m2)

(*) Indicar el tipus d’aprofitament forestal: tales d’arbres, biomassa, recursos silvestres, altres.
5. ALTRES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
Descripció
UBICACIÓ (Municipi, polígon,
parcel·la, recinte)

Superfície (m2)

6. INDICATIU DE QUALITAT (A. Ecològica, P. Integrada, D.O., I.G.P., etc...):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. OBSERVACIONS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX II
A més dels impresos de sol·licitud degudament emplenats s’hauran de presentar, en cada cas, els documents justificatius corresponents.
Marcau amb X els que s’adjunten.
1. REGISTRE INSULAR AGRARI
1.1 PERSONA FÍSICA
- DNI del sol·licitant i, si escau, del seu representant, així com un document acreditatiu de la representació amb la qual actua.
Autoritz a FOGAIBA per a l’obtenció del document previst al punt anterior.
- En el cas de no autoritzar a l’òrgan competent de gestió del registre per a l’obtenció d’ofici, fotocòpia compulsada de la
declaració de l’IRPF del darrer any fiscal.
- En el cas d’inici d’activitat:
* Memòria agronòmica subscrita per tècnic competent, on es descrigui l’activitat agrària que es durà a terme a
l’explotació.
* Alta censa d’inici d’activitat (mod. 036 o 037)
1.2 PERSONA JURÍDICA I ALTRES
- CIF de l'entitat.
- DNI del seu representant.
Autoritz a FOGAIBA per a l’obtenció del document previst al punt anterior.
- Document acreditatiu de la representació amb la qual actua.
- Document constitutiu de la societat, amb estatuts.
- Relació actualitzada de socis.
- En el cas de comunitats de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat jurídica: Document
acreditatiu de la seva constitució i relació de membres o partíceps degudament acreditats.
- En el cas de no autorització a FOGAIBA per l’obtenció dels documents següents:
* Fotocòpia compulsada de la declaració de l’Impost de Societats del darrer any fiscal.
* Declaració d’IVA de la entitat del darrer any fiscal.
- En el cas d’inici d’activitat:
* Memòria agronòmica subscrita per tècnic competent, on es descrigui l’activitat agrària que es durà a terme a
l’explotació.
* Alta censa d’inici d’activitat (mod. 036 o 037)
2. EXPLOTACIONS AGRÀRIES PRIORITÀRIES
A més de la documentació que s’ha d’aportar per a la inscripció en el Registre Insular Agrari s’haurà d’adjuntar la documentació
següent:
2.1 PERSONA FÍSICA
- Document de la Seguretat Social d’”Acreditació activitat agrària compte propi” o Informe de vida laboral, del darrer any.
- Justificació de la capacitació professional mitjançant la presentació de qualsevol dels documents següents:
- Capatàs agrícola, formació professional branca agrària o titulació universitària en aquesta branca.
- Informe de vida laboral.
- Document que acrediti haver realitzat cursos de capacitació agrària amb una durada mínima de 25 hores per cada any
que li pot mancar per a completar els 3 anys d’experiència agrària.
2.2 PERSONA JURÍDICA I ALTRES
- Informe de vida laboral d’empreses o justificació de la mà d’obra assalariada (TC1 – TC2) a l’explotació, del darrer any.
- En el seu cas, informe de vida laboral de cada un dels socis que compleixen la condició d’agricultor professional.
- Declaració de l’IRPF, de cada un dels socis agricultors professionals, del darrer any fiscal.
- Document constitutiu de la societat, amb estatuts
- Relació actualitzada de socis.

3. EXPLOTACIONS AGRÀRIES PREFERENTS.
Mateixa documentació que la prevista per al Registre Insular Agrari.
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4. EXPLOTACIONS D’OCI O D’AUTOCONSUM.
4.1 PERSONA FÍSICA
- DNI del sol·licitant i, si escau, del seu representant, així com un document acreditatiu de la representació.
Autoritz a FOGAIBA per a l’obtenció del document previst al punt anterior

4.2 PERSONA JURÍDICA I ALTRES.
- CIF de l'entitat.
- DNI del seu representant.
Autoritz a FOGAIBA per a l’obtenció del document previst al punt anterior.
- Document acreditatiu de la representació amb la qual actua.
- Document constitutiu de la societat, amb estatuts.
- Comunitat de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat jurídica: Document acreditatiu de
la seva constitució i relació de membres o partíceps degudament acreditats.
5. EXPLOTACIONS SINGULARS
5.1 PERSONA FÍSICA
- DNI del sol·licitant i, si escau, del seu representant, així com un document acreditatiu de la representació amb la qual a
Autoritz a FOGAIBA per a l’obtenció del document previst al punt anterior.
- Memòria justificativa del motiu pel qual s’estima que el titular pot ser eximit del compliment d’alguns dels requisits
establerts per a la seva inscripció en el Registre Insular Agrari.
5.2 PERSONA JURÍDICA I ALTRES
- CIF de l'entitat.
- DNI del seu representant.
Autoritz a FOGAIBA per a l’obtenció del document previst al punt anterior.
- Document acreditatiu de la representació amb la qual actua.
- Document constitutiu de la societat, amb estatuts.
- Relació actualitzada de socis.
- En el cas de comunitats de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat jurídica: Doc
acreditatiu de la seva constitució i relació de membres o partíceps degudament acreditats.
- Memòria justificativa del motiu pel qual s’estima que el titular pot ser eximit del compliment d’alguns dels requisits
establerts per a la seva inscripció en el Registre Insular Agrari.

EN EL CAS D’INSCRIPCIÓ D’ALGUNA DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTARIS, S’APORTARÀ
LA DOCUMENTACIÓ HABILITANT QUE REGULI L’ ESMENTADA ACTIVITAT:
Llicència d’activitats.
En el cas de venta directe, comunicació prèvia a l’ajuntament corresponent de l’inici de l’activitat.
En el cas d’activitats agroturístiques, declaració responsable de l’inici de l’activitat agroturística
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