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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

8896

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, per la qual
s’acorda sotmetre a un tràmit de consulta el projecte de Programa de Desenvolupament Rural de les
Illes Balears 2014-2020, així com l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, per la qual s’acorda sotmetre a un tràmit de
consulta el projecte de Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental.
Mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, es va crear el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) amb
l’objecte, entre d’altres, d’executar la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca 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 altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
Des del FOGAIBA, i segons els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i (UE) núm. 1305/2013, s’han iniciat els tràmits de redacció i elaboració
del Projecte de Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Aquest Programa contempla una sèrie de línies d’ajuda
destinades al sector agrari.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/70/870243

La Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient, va ser traslladada a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, havent-la incorporat a la normativa de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
L’esmentada Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears,
preveu en el seu article 85, que els plans i programes integraran els aspectes ambientals en tots els seus tràmits a través de l’avaluació
ambiental estratègica que comprèn, entre d’altres, una fase de consulta. Concretament, l’article 89 d’aquesta Llei determina que l’òrgan
promotor ha de posar a disposició del públic el projecte del pla o programa i l’informe de sostenibilitat ambiental i que ambdós s’han de
sotmetre a la consulta dels òrgans i de les entitats públiques que estableixi la legislació substantiva o sectorial aplicable, així com de les
administracions públiques afectades, el públic interessat i, en tot cas, l’òrgan ambiental, que disposarà d’un termini mínim de quaranta-cinc
dies per al seu examen i formulació d’observacions.
De conformitat amb el que disposen els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
17 de desembre de 2013, en haver-se aprovat un programa de desenvolupament rural, la Comissió començarà a realitzar el cofinançament a
l’estat membre per al programa en qüestió. Per aquest motiu, fins que no resulti aprovat el Programa de Desenvolupament Rural, la
comunitat autònoma de les Illes Balears no podrà obtenir el finançament comunitari corresponent.
Per altra part, l’article 26 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual
s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la
Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, determina que cada programa de desenvolupament rural s’aplicarà al
període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020, i seran en conseqüència elegibles les despeses derivades de les
ajudes corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 des de l’1 de gener de 2014.
Tenint en compte la necessitat de convocar les ajudes destinades al sector agrari que preveu el Programa de Desenvolupament Rural, així
com la necessitat d’obtenir el finançament comunitari per al pagament d’aquestes ajudes, resulta necessari acordar la tramitació del
procediment d’elaboració del Programa i obtenir el finançament immediat de les ajudes europees.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat conferides dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Acordar sotmetre a consulta de les administracions públiques afectades, del públic interessat i de l’òrgan ambiental, el Projecte de
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Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com l’Informe de Sostenibilitat Ambiental elaborat, que quedaran a
la seva disposició a la pàgina web del FOGAIBA (www.fogaiba.com). Les observacions a aquests, podran ser adreçades al president del
FOGAIBA i presentar-se al c/ Reina Constança, 4, 07006 Palma, o per correu electrònic a pdr2020@fogaiba.caib.es en el termini que figura
a l’apartat tercer d’aquesta Resolució.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/70/870243

Segon.- Dirigir la consulta, en especial, a les següents entitats i organismes:
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Direcció General d’Indústria i Energia de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, del Govern de les Illes Balears.
Departament de Domini Públic Hidràulic de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, del Govern de les Illes Balears.
Departament de Medi Natural de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes Balears.
Departament d’Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes Balears.
Departament de Medi Ambient, del Consell Insular de Mallorca.
Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça, del Consell Insular de Menorca.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caça i Cooperació Municipal, del Consell Insular d’Eivissa.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, del Consell Insular de Formentera.
Àrea d’Agricultura, de l’Administració Perifèrica de l’Estat.
Servei de Millora Agrària, SA (SEMILLA).
Institut Balear de la Natura (IBANAT).
Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
Unió de Cooperatives Agràries de Balears (UCABAL)
Associació Agrària de Joves Agricultors de Balears (ASAJA).
Unió de Pagesos de Mallorca (COAG).
Unió de Pagesos de Menorca (COAG).
Unió de Petits Agricultors i Ramaders – Associació Intersectorial Agrària (UPA – AIA).
Associació Agrària i Ramadera de Menorca (FAGME).
Associació d’Empresaris d’Explotacions Agràries de Menorca (AGRAME).
Agropecuària i Recursos Naturals (AGRENA).
Grup d’Amics del Medi Ambient (GADMA).
Amics de la Terra.
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB - Mallorca).
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB - Menorca).
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB - Eivissa).
Tercer.- Concedir un termini de quaranta-cinc dies, comptadors a partir del dia següent al de la data de la seva publicació en el BOIB, a
les administracions públiques afectades, públic interessat i òrgan ambiental per a l’examen del Projecte de Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i, en el seu cas, per a la formulació de
les observacions oportunes.
Quart.- La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de maig de 2014
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá
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