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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)

511

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per
la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 20 de febrer de 2018, per la qual es
convoquen les ajudes 2019-2023 per a inversions en el sector vitivinícola

En data 24 de febrer del 2018 es va publicar al BOIB núm. 25 la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen les ajudes
2019-2023 per a inversions en el sector vitivinícola, d’acord amb el Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l’aplicació de les mesures del
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, publicat al BOE núm. 12, de 13 de gener de 2018. La Resolució esmentada preveu un
total de cinc convocatòries que corresponen als anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, respectivament.
El 3 de novembre del 2018 s’ha publicat al BOE núm. 266 el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del
Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, que deroga el Reial decret 5/2018, de 12 de gener.
Atès que la convocatòria d’ajudes esmentada del 2019 al 2023, per a les inversions en el sector vitivinícola, està oberta a exercicis futurs, cal
adaptar-la a la normativa estatal aprovada recentment.
D’altra banda, la disposició transitòria tercera del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, determina que la normativa aprovada no
s’aplicarà a les sol·licituds presentades abans de l’1 de febrer del 2019, a les quals se’ls aplicarà la secció quarta del Reial decret 5/2018, de
12 de gener. En conseqüència, l’adaptació a la nova normativa i la modificació de la convocatòria afecta únicament les sol·licituds d’ajuda
presentades per als exercicis 2020 i següents.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/11/1025902

Finalment, s’han advertit uns errors en la Resolució publicada que s’han de corregir d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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 (FOGAIBA), i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent
RESOLUCIÓ
Primer
En relació amb les convocatòries dels anys 2020 al 2022, es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 20 de febrer de 2018, per
la qual es convoquen les ajudes 2019-2023 per a inversions en el sector vitivinícola, publicada al BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018, en
el sentit següent:
1. Totes les referències efectuades al Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023
al sector vitivinícola, publicat al BOE núm. 12, de 13 de gener de 2018, s’han d’entendre efectuades al Reial decret 1363/2018, de 2 de
novembre, per a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, publicat al BOE núm. 266, de 3 de
novembre de 2018.
2. Totes les referències efectuades als annexos XVI, XVII, XVIII, XIX i XX del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, s’ha d’entendre que
s’han efectuat, respectivament, als annexos XVII, XVIII, XIX, XX i XXI del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.
3. En el punt 8 de l’apartat tercer, en què diu “Llei 17/2016”, hi ha de dir “Llei 11/2016”.
4. En el punt 2.a de l’apartat sisè, en què diu “fotocòpia compulsada del NIF”, hi ha de dir “fotocòpia del NIF”.
5. El punt 2.b de l’apartat setè queda redactat de la manera següent:
“b) No s’autoritzaran modificacions que alterin les condicions d’elegibilitat ni la puntuació dels criteris de priorització, si això darrer
determina una puntuació inferior a la de la sol·licitud que marca el tall en la llista provisional corresponent”.
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6. El punt 6 de l’apartat setè queda redactat de la manera següent:
“6. D’acord amb el que preveu l’article 53, apartat 2, del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de
2016, es podran efectuar, sense autorització prèvia a l’execució, transferències financeres entre les accions d’una operació ja
aprovada fins a un màxim del 20% de l’import aprovat inicialment per a cada acció, sempre que no se superi l’import total de l’ajuda
aprovada per a l’operació, així com canvis que suposin un estalvi global de fins al 20% de l’import inicialment aprovat per a cada
acció, sempre que:
a) No afectin l’admissibilitat de qualsevol part de l’operació ni els seus objectius estratègics i generals.
b) Estiguin degudament justificades.
c) No suposin un trasllat de pagaments d’un exercici FEAGA a un altre”.
7. El punt 8 de l’apartat setè queda redactat de la manera següent:
“8. Així mateix, es podran efectuar, sense aprovació prèvia a l’execució, les modificacions següents:
- Canvi de marca o de proveïdor d’una màquina o una instal·lació, sempre que se’n mantinguin o millorin les
característiques tècniques tenint en compte aspectes com el rendiment, els consums energètics i el manteniment.
- Canvi en el nombre de botes, sempre que se’n mantinguin la capacitat total i les característiques d’acord amb la tipologia
que preveu l’epígraf V de l’annex XIX del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.
Aquests canvis menors es podran efectuar sense aprovació prèvia, però l’import de la inversió considerat subvencionable per aquests
conceptes no podrà ser mai superior al que preveu la concessió de subvenció”.
8. S’afegeix un punt 9 a l’apartat setè:
“9. Totes aquestes modificacions s’han de remetre degudament justificades al FOGAIBA, que les haurà d’avaluar”.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/11/1025902

9. El darrer paràgraf del punt 2 de l’apartat vuitè queda redactat de la manera següent:
“En cas d’empat, es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguin més puntuació en la valoració de l’operació. Si l’empat persisteix,
es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguin més puntuació en la suma de les valoracions dels criteris 2.1, 2.2 i 2.3. Si l’empat
encara persisteix, es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguin més puntuació en el criteri següent que més puntuació tingui a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en la suma dels criteris següents que més puntuació tinguin, en cas que hi hagi diversos
criteris amb la mateixa puntuació a la Comunitat Autònoma, i així successivament. Si l’empat encara persisteix, es donarà prioritat a
les sol·licituds presentades en primer lloc, segons el registre d’entrada”.
Segon
Aquesta Resolució s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar, juntament amb la correcció del extracte
publicat, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de gener de 2019
El president del FOGAIBA
Vicenç Vidal Matas
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