EDICTE
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de juliol de 2021,
relatiu als ajuts CARB 2021 (aprovació convocatòria) (exp. 3211-2021-000001)
Antecedents
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1. El Consell Executiu de dia 14 de desembre de 2020 va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any 2021 (BOIB núm.
12 de 28 de gener de 2021). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en
la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la
concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és l'ajut
del Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera 2021 (CARB).
2. En la documentació presentada al programa MaB de la UNESCO per tal d’aconseguir la
declaració de la totalitat de l’illa de Menorca com a reserva de biosfera es preveu, en el
tom V, l’anomenat Contracte Agrícola de la Reserva.
L'agricultura de Menorca ha generat un paisatge de mosaic tradicional i una gran
biodiversitat associada a aquest.
3. Del paisatge i de la biodiversitat se'n beneficia tota la societat, i els agricultors, amb una
gestió sostenible del territori, contribueixen a mantenir i millorar aquest valuós paisatge
tradicional.
4. L’economia de Menorca es troba íntimament lligada al fenomen turístic i un dels seus
principals atractius és el paisatge rural.
5. Per tal de garantir la preservació del medi rural de Menorca es fa imprescindible que els
agricultors rebin compensacions econòmiques per compensar la seva inestimable
contribució a la conservació del medi natural de l’illa.
6. Tot i la gran contribució que fan els agricultors en el manteniment del paisatge i la
biodiversitat com a externalitat positiva a la seva activitat, amb aquesta convocatòria es
proposen una sèrie de mesures o compromisos que contribueixen, encara més, a la
preservació del medi natural, el paisatge i la cultura rural de Menorca.
7. Aquests ajuts tenen per finalitat compensar els titulars de les explotacions
agroramaderes per la seva contribució a la recuperació i al manteniment de la biodiversitat
i del paisatge rural tradicional, d'alt valor ambiental i cultural. Les compensacions per als
titulars de les explotacions estaran en funció de les actuacions no productives.
8. Aquestes ajudes es concediran d'acord amb el Reglament (CE) núm. 702/2014 de la
Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en
els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
1

Concretament, en l'apartat d) de l’article 14.3 del Reglament esmentat, s’estableixen les
condicions que han de reunir determinades ajudes dirigides a inversions no productives en
favor de la consecució d'objectius agroambientals, inclosos l'estat de conservació de la
biodiversitat d'espècies i habitats, per tal d’acollir-se a l’exempció.
Menorca és reserva de biosfera, i les reserves de biosfera tenen per funció la conservació
i protecció de la biodiversitat, el desenvolupament econòmic i humà, la investigació i
l'educació. Estan reconegudes com a àrees protegides per la Llei 42/2007, de patrimoni
natural i biodiversitat, concretament en l'article 49 del capítol IV (Àrees protegides per
instruments internacionals).
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Les ajudes no es limitaran a cap tipus de producció, animal o vegetal, sempre que es tracti
d'explotacions ubicades a Menorca i que compleixin els requisits establerts en la base 3.
La intensitat de l'ajuda de cada compromís assumit pel beneficiari, que està dins els límits
establerts en el Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, així com els objectius
específics que persegueix, estan detallats en la base 7.
L'article 6 del Reglament UE núm. 702/2014 diu que per tal d'aconseguir un efecte
incentivador dels ajuts, el beneficiari haurà de presentar una sol·licitud d'ajuda abans de
començar a treballar en el projecte.
9. L'anàlisi del cost-benefici de l’execució del projecte, en termes monetaris, ens demostra
que el cost de la realització de les actuacions és molt superior a la inversió global que es
proposa realitzar el Departament d’Economia i Territori amb l’aprovació de la convocatòria
del CARB. Per una altra part, també s’ha de tenir en compte el gran impacte
mediambiental afegit i que és difícilment quantificable en termes econòmics. Ens trobam,
per tant, davant un projecte que és viable i avantatjós per a Menorca i que té un benefici
superior al cost de la inversió escomesa pel Consell Insular de Menorca.
10. El pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022, com cada any des de
l'any 2012, comptarà amb un crèdit per import de 780.000 € per donar suport a la
convocatòria del CARB de l'any 2021. Les compensacions per als titulars de les
explotacions estaran en funció de les actuacions no productives dutes a terme durant un
termini de 6 mesos comptador des des l’endemà del dia que es publiqui aquesta
convocatòria en el BOIB. La comprovació de les justificació es realitzarà l’any 2022 i, per
tant, l’aplicació de la despesa serà al pressupost del CIM per a l’any 2022.
L’article 174.3 TRLHL disposa, entre d’altres, que les despeses imputades a l’exercici
immediatament següent a l’any en què s’ha compromès no podrà excedir del 70 % de la
quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent a l’any en què es compromet. La
despesa futura de la convocatòria que ens ocupa no excedeix el percentatge autoritzat.
11. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 19 de
març de 2018, va aprovar les bases dels ajuts del CIM per promoure pràctiques
sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB) per a l'any 2018. Aquestes
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bases es varen publicar en el BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018. La normativa
específica que regula aquestes bases no ha canviat, per la qual cosa la convocatòria
d'aquest any es regirà per les bases aprovades l'any 2018 amb les modificacions que es
proposen en aquesta proposta.
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres assistents (senyora Mora Humbert,
senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Maria Ballester i senyora Gómez
Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:
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PRIMER. Aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2021, que es regirà per les bases
dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de
Menorca (CARB), aprovades pel Consell Executiu de dia 19 de març de 2018 i publicades
en el BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018, amb les següents substitucions:
1. Se substituiran les referències de l'any 2018 per l'any 2021.
2. En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, el número de registre
del document validat per l'aplicació SANI (programa informàtic específic per a les
comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea), se substituirà pel número que es validi
per a la convocatòria de l'any 2021.
3. A la base 1
On diu:
(...) dutes a terme entre l’endemà del dia que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB
i el 31 de març de l'any següent al de la convocatòria.
Ha de dir:
(...) dutes a terme en el termini màxim de 6 mesos comptadors a partir de l’endemà del dia
que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB.
4. A la base 3.1.a
On diu:
L'explotació agrària ha de comptar amb un agricultor a títol principal (ATP) o agricultor
professional (AP).
Ha de dir:
L'explotació agrària ha de comptar amb un agricultor professional (AP) o un treballador
agrari a jornada completa les rendes del qual provenguin en més del 50 % de les
retribucions dineràries de l’explotació objecte d’ajuda.
5. A la base 3.4 3r punt
Eliminar:
Les persones o entitats subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una
decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el
3

mercat interior.
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6. A la base 5. 2 .k
On diu:
Còpia del justificant de pagament del darrer rebut de la Seguretat Social o altra
documentació acreditativa per tal de comprovar el compliment del requisit descrit en el
punt 3.1.a).
Ha de dir:
Vida laboral o certificat que acrediti estar d’alta com a agricultor professional o assalariat
agrari de data posterior a la publicació de la convocatòria dels ajuts en el BOIB, per tal de
comprovar el compliment del requisit descrit en el punt 3.1.a). En cas d’assalariats agraris,
s’haurà d’aportar també el contracte laboral.
7. A la base 6.2
a. On diu:
Un 15% si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada
complerta.
Ha de dir:
Un 20 % si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada
completa.
b. On diu:
Un 15% en el cas que el titular de l’explotació tingui subscrit un acord de custòdia de
territori o siguin explotacions de producció ecològica.
Ha de dir:
Un 15 % en el cas que el titular de l’explotació tengui subscrit un acord de custòdia de
territori, siguin explotacions de producció ecològica o tenguin el distintiu de la marca
Menorca Reserva de Biosfera.
c. On diu:
En qualsevol cas, la quantia màxima no podrà superar l'import de 4.725,00 €.
Ha de dir:
En qualsevol cas, la quantia màxima no podrà superar l'import de 4.900,00 €.
8. A la base 7
on diu:
Beurades
Passos de
bestiar

Ambientalitzar

Manteniment
fauna auxiliar i
biodiversitat

Beurades: posar rampes per tal que en cas que
qualque animal de la fauna auxiliar caigui a les
beurades en pugui sortir. Posar punts d'aigua arran de
terra i integrar la beurada al paisatge.
Passos: reomplir amb grava o terra i posar rampa
perquè tortugues i eriçons puguin sortir-ne en cas de
caure-hi.

300
€/beurada
150 €/pas
de bestiar

Ha de dir:
Beurades

Ambientalitzar

Manteniment
fauna auxiliar i

Beurades: compra i ambientalització de beurades:

80 % fra
beurada
4

biodiversitat

Instal·lació de beurades noves i ambiental·litzar-les
mitjançant rampes per tal que en cas que qualque
animal de la fauna auxiliar caigui a les beurades en
pugui sortir, i afegint un punt d'aigua arran de terra.

sense IVA
+
100
€/ambientali
tzar

I s’ha d'afegir el compromís sobre paret seca:
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Paret seca

restauració

-Millora
paisatge
- Manteniment
mosaic
agroforestal
- Manteniment
biodiversitat

Restaurar els enderrossalls de les parets seques
existents. La paret nova no és subvencionable.

30,00 €/m2

9. A la base 9
On diu:
Després que s'hagi presentat la sol·licitud i prèviament a la resolució dels ajuts, per tal de
comprovar que les actuacions per a les quals es demana l’ajut no s’han iniciat, es farà
una inspecció prèvia.
Ha de dir:
Per tal de comprovar que les actuacions per a les quals es demana l’ajut no s’han iniciat,
juntament amb la presentació de l’annex VI i la ubicació dels compromisos, s’haurà de
presentar una declaració jurada de no inici dels compromisos sol·licitats, i documentació
gràfica georeferenciada que ho acrediti.
10. A la base 11.4
On diu :
Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran
a l’examen de l’instructor de l’expedient. L'instructor citarà als sol·licitants per tal que
ubicar i fixar els compromisos a executar….
Ha de dir:
Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran
a l’examen de l’instructor de l’expedient. Els sol·licitants ubicaran i fixaran els
compromisos a executar a través d’un sistema d’identificació geogràfica amb la
col·laboració, si s’escau, dels tècnics del Departament d’Economia i Territori. Aquests
compromisos hauran de quedar definitivament fixats i ubicats en el termini d’un mes a
partir de l’endemà de l'acabament del termini per presentar les sol·licituds d’ajuda.
11. A la base 12.4
On diu:
(…) el 31 de març de l'any següent al de la convocatòria (...).
Ha de dir:
(...) de 6 mesos a partir de la concessió de l’ajut (...).

5

12. Afegir un nou punt a la base 12
Que digui:
No s'abonaran els ajuts a persones o entitats subjectes a una ordre de recuperació
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i
incompatible amb el mercat interior.
13. Afegir un nou punt a les bases
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19. Tractament de dades de caràcter personal
1. En l’exercici de les competències atribuïdes al CIM i de conformitat amb el que
preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, l’únic destinatari de la informació aportada voluntàriament i
responsable del tractament de les dades de les persones interessades és:
Consell Insular de Menorca. Direcció Insular d’Economia
Pl. Biosfera, 5
07703 Maó
Tel. 971 356050
Delegat de protecció de dades: protecciodades@cime.es
2. La finalitat del tractament de les dades és gestionar la convocatòria d’ajuts del CARB
per tal de compensar els titulars de les explotacions agroramaderes per la seva
contribució a la recuperació i al manteniment de la biodiversitat i del paisatge rural
tradicional de Menorca, d’alt valor ambiental i cultural.
3. Les dades que es tracten emanen de la informació identificativa, bancària, fiscal i de
contacte facilitada per les persones interessades.
4. El temps d’ús de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient de
subvencions, i es conservaran segons la política de gestió documental o per motiu
estadístic, sempre de forma descriptiva i agregada.
5. El CIM té legitimació per al tractament de les dades en l'exercici d’una missió
d’interès públic i per consentiment exprés de les persones interessades. Les dades no
se cedeixen a tercers aliens al CIM, llevat que siguin sol·licitades per les Forces i
Cossos de Seguretat i organismes judicials o hagin de ser comunicades a altres entitats
públiques per imperatiu legal.
6. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament i portabilitat davant el CIM (pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó) o a través de la seu
electrònica (seulectronica.cime.es).
7. Si l'exercici dels drets esmentats no són degudament atesos, es pot presentar una
reclamació
davant
el
delegat
de
protecció
de
dades
del
CIM
(protecciodedades@cime.es) i davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/
6

Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid - Seu electrònica: sedeagpd.gob.es).
14. Afegir un nou punt a l'annex III que fa referència al punt de la base 12
Que digui:
Que l'explotació no està subjecta a cap ordre de recuperació pendent perquè la comissió
hagi declarat il·legal i incompatible amb el mercat interior algun ajut concedit, i en
conseqüència
I d'acord amb les condicions següents:
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a. Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: Aquestes ajudes es
convoquen condicionades a l'aprovació del pressupost del Consell Insular de
Menorca per a l'any 2022. Els imports màxims seran els que s’indiquen més avall,
sens perjudici que els imports puguin ser ampliats en el supòsit d’aportacions
expresses de tercers:
Quantia màxima
5.41200.7805400 Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera

780.000 €

b. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptadors a
partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
c. La instrucció correspondrà a la senyora Helena Fonolleda Gómez, cap de
negociat de Sa Roqueta i tècnica del Departament d'Economia i Territori.
d. Aprovar la composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts:
-President: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament d'Economia
i Territori.
-Secretari/ària: un funcionari o una funcionària del Departament
-Vocals:
-Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia
-Helena Fonolleda Gómez, cap de negociat de Sa Roqueta i tècnica del
Departament d'Economia i Territori
-Balma González Pérez, tècnica agrícola del Departament d’Economia i
Territori
-Fca. Llabrés Riudavets, tècnica de gestió del Departament d'Economia i
Territori
SEGON. Publicar el Text refós de les bases en el BOIB, amb la finalitat de facilitar-ne la
consulta, el qual incorporarà les modificacions esmentades en l’acord primer.
TERCER. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la
present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB).
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Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Per delegació de la presidenta,
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Josep Pastrana Huguet
19/07/2021 12:15:34
Signatura electrònica
Maó
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