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1. Històric.
Fins a l'any 2020, l'ajuntament ha subvencionat en espècies ( arbres, adobs i pinso ) en funció del
número d'animals i superfície de conreu. A la convocatòria extraordinària d'octubre de 2020, se va
subvencionar les despeses i actuacions realitzades, acreditant la disponibilitat de superfície de
conreu o explotació ramadera.
2. Convocatòria 2021.
Amb aquesta convocatòria de 2021, se fa una fusió de les dues convocatòries de 2020, de forma que
se subvencionaran les despeses i actuacions realitzades pels beneficiaris (com a l'extraordinària de
2020), no hi haurà subvencions en espècies, però també se podrà sol·licitar la subvenció per
l'adquisició d'adobs, arbres i pinso.

3. Qui ho pot sol·licitar
Persones físiques i jurídiques, públiques o privades titulars o arrendatàries d'explotacions agrícoles
o ramaderes del terme municipal de Calvià, així com les entitats que tinguin per objecte alguna de
les següents finalitats:
– l'activitat agrària,
– l'activitat agrària d'oci i autoconsum,
– l'activitat complementaria de l'activitat agrària,
– l'activitat de transformació agrària o agroalimentària;
– i en particular la promoció, foment, millora, manteniment i/o difusió de les matèries
pròpies de l'àmbit rural, i tinguin el seu domicili social i àmbit d'actuació al municipi de
Calvià i estiguin inscrites al Registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Que se pot sol·licitar
Aquesta convocatòria s'estructura en quatre línies d'actuació, no excloents entre sí. Aquestes línies
d'actuació serveixen per il·lustrar l'objecte de la convocatòria i separar la línia 1 de la resta a efectes
de finançament. ( 33,000 € per la Línia 1 i 32,000 € per la resta de línies)
Línia 1.
Arbrat - garrovers, ametllers, oliveres, figueres, albercoquers, melicotoners, pereres, pomeres,
cirerers, atzeroles, noguers, magraner, codonyer, ginjoler, nespler, servera (1)

Alimentació animal - ovina, caprina, porquí, vacuna, ases, someres, caragols, abelles i aviram (2)
Adobs - Qualsevol tipus.
Línia 2.
Inversions en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles, que
afavoreixen la creació de l'augment del valor afegit dels productes agrícoles, i millori la seva
comercialització, milloren el rendiment global i la sostenibilitat de l'explotació. (bens, maquinaria,
equips, ) milloren els resultats econòmics de les explotacions (llavors, transformació de productes
agraris, comercialització) facilitin la reestructuració i modernització de les explotacions en termes
d'orientació productiva. (Instal·lacions, aplicació de noves tecnologies, )
Línia 3.
Agroambient i clima: Inversions relacionades amb el medi ambient, canvi climàtic i benestar
animal: Utilització de varietats locals de llavors, arbrat, augment de l'explotació ramadera amb
races autòctones mallorquines: ovelles, cabres, vaques, porcs, aviram, control biològic de plagues,
instal·lació de reg localitzat, recollida de pluvials, aljubs, aplicació de tècniques d'agricultura
ecològica en general.
Línia 4.
Activitats de formació, transferència de coneixements, activitats de demostració, formació i difusió
de la informació. Assistència a cursos, jornades i seminaris i la seva organització. Realització
d'activitats de difusió de la informació.
5. Quan se pot sol·licitar
Les sol·licituds es poden presentar durant els vint dies hàbils posteriors des de el dia següent al de
la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB.
6. Com se pot sol·licitar
1. Les sol·licituds s'hauran de redactar d'acord el model normalitzat que es penjarà a la pàgina web
del Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica dins el portal de l'Ajuntament: www.calvia.com.
2. Les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol de les formes i llocs establerts en l'apartat 4 de
l'article 16 de la LPACAP.
7. Modificació de sol·licituds. (3)
Se pot modificar la sol·licitud dins del plaç establert de sol·licituds, emprant el model normalitzat
que es penjarà a la pàgina web del Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica dins el portal de
l'Ajuntament: www.calvia.com.
Només podran presentar-se modificacions de les actuacions subvencionables que no suposin canvi
en el tipus de la inversió finançable, no afectin els compromisos de la persona beneficiària, els
requisits de l'explotació i els elements que s'han tingut en compte per al càlcul de l'ajuda, i no
s'alteri la concurrència competitiva resultant. En cap cas, la modificació pot donar lloc a ajudes
superiors a les inicialment aprovades
8. Quant se subvenciona (4)
L'import de les subvencions serà el 50% de l'import de la base imposable de les factures presentades
amb un import màxim de 2000 € per persona física o jurídica i de 5000 € per entitat.
Aquest import se vorà incrementat fins al 100 % de la base imposable de les factures presentades en
els següents supòsits:
10% , quan l'explotació agrària estigui inscrita al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica,
10% quan l'explotació agrària estigui inscrita en el Registre Insular Agrari.
10 % en cas de dispersió parcel·laria si la superfície mitjana de les parcel·les de l'explotació és igual
o inferior a 2 hectàrees.
10 % quan la titular, arrendatària o cotitular sigui una dona
10 % quan la persona beneficiària tingui una edat compresa entre 18 i no hagui complit els 41 anys.

Per la línia 1:
A més dels anteriors increments, serà d'aplicació els següents:
Per l'adquisició d'adobs i arbrat:
Explotacions agràries de superfície superior a 2 hectàrees i iguals o menys de 5 hectàrees: 10%
Explotacions agràries de superfície superior a 5 hectàrees i iguals o menys de 10 hectàrees: 20%
Explotacions agràries de superfície superior a 10 hectàrees: 30%
Per l'adquisició d'aliments pels animals d'explotacions ramaderes d'oví i caprí:
Explotacions amb un cens de femelles reproductores de més de 25 animals i igual o menys de 50:
10%
Explotacions amb un cens de femelles reproductores de més de 50 animals i igual o menys de 100:
20%
Explotacions amb un cens de femelles reproductores de més de 100 animals: 30%
9. Com se subvenciona
El procediment de concessió serà el de concurrència amb prorrateig. Això vol dir que, per al cas que
l'import de les subvencions superi el de la partida pressupostària, es procedirà al prorrateig, entre
totes les persones beneficiàries, de l'import global màxim.
En aquest cas, es calcularà l'import total de les subvencions, suma de les que correspondrien a cada
persona beneficiària si no s'hagués superat el de la partida, i es calcularà el percentatge que
correspon a cada persona beneficiària. A continuació es distribuirà l'import en funció d'aquest
percentatge.
10. Quan s'han d'haver executat les despeses, actuacions
Les despeses i actuacions subvencionables s'han d'executar entre l'u de gener de 2021 i el trenta de
setembre de 2021.
11. Quan s'han d'haver justificat les despeses, actuacions
La persona beneficiària haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir
la subvenció abans del 16 d'octubre de 2021. (5)
12. Com se justifiquen les despeses, actuacions.
La justificació, sota responsabilitat de la persona declarant, es farà per la modalitat de compte
justificatiu simplificat, model normalitzat que es penjarà a la pàgina web del Servei de Medi
Ambient i Transició Ecològica dins el portal de l'Ajuntament: www.calvia.com. A aquest efecte
haurà de lliurar la següent documentació:
a. Una relació de les còpies acarades de les factures originals girades per tercers al beneficiari o
beneficiaria de la subvenció o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa. En el cas d'operacions entre la pagesia integrada en el
règim agrari, s'haurà d'acompanyar un document emès per un operador econòmic (6) del sector que
acrediti que el valor de l'operació s'adapta al valor de mercat del concepte facturat.
b. Per la línia 4, a més de la documentació anterior,
- Per participar a una acció formativa: Acreditació de la participació lliurada per l'entitat
organitzadora.
- Per l'organització d'activitats formatives, jornades, seminaris, demostracions, difusions una
memòria detallada i justificativa de l'acompliment de l'objecte de la concessió de la subvenció,
segons el model recollit al punt dos d'aquesta base.

Observacions:
(1) NO se subvencionaran tarongers, llimoneres, mandariners o clementins.
(2) Cavalls no.
(3) Només s'admetrà la modificació d'una mateixa sol·licitud, no noves sol·licituds.
(4) Els càlculs de les quanties se faran des de la Secció de Mon Rural.
(5) La justificació de despeses i actuacions se poden presentar en qualsevol moment des de
l'endemà al dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB, això vol dir que, si un
beneficiari ja ha fet la despesa amb anterioritat a l'obertura del plaç de sol·licituds, ja ho podria
presentar, inclòs juntament amb la sol·licitud, i sempre abans del 16 d'octubre de 2021
(6) operador econòmic del sector que acrediti que el valor de l'operació s'adapta al valor de mercat
del concepte facturat. Pot ser un distribuïdor, venedor, representant o tècnic que faci un escrit
assenyalant el preu de mercat del producte i el seu valor de segona ma. Aquestes operacions estan
exemptes d'IVA.

