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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)

1032

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 27 de desembre de 2017, per la qual es convoquen, mitjançant
anticipat de despesa, per als anys 2018-2020, ajudes per a la limitació de l’impacte
de la pesca en el medi marí i l’adaptació de la pesca a la protecció d’espècies

En data 30 de desembre del 2017 es va publicar al BOIB núm. 161 la Resolució del president del FOGAIBA, per la qual es convoquen,
mitjançant anticipat de despesa, per als anys 2018-2020, ajudes per a la limitació de l’impacte de la pesca en el medi marí i l’adaptació de la
pesca a la protecció d’espècies. Posteriorment, aquesta resolució va ser modificada per la Resolució del president del FOGAIBA, de 24 de
gener de 2018 (BOIB núm. 13 de 27.1.2018), i la Resolució del president del FOGAIBA, de 12 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157 de
15.12.2018).
En aquesta convocatòria s’assenyala com a requisits per ser subvencionable que els equips estiguin validats per alguna entitat científica
reconeguda. Però en moltes ocasions el mercat d’equips va per davant els estudis de les entitats científiques i no sempre es disposa de l’
estudi corresponent. Per això, es considera més convenient substituir aquesta validació per un informe de la DG de Pesca i Medi Marí en què
s’assenyali que l’equip objecte de subvenció té més selectivitat per talles o menys impacte en l’ecosistema marí i en les espècies no objectiu,
que les arts o altres equips estàndard autoritzats. Aquest informe se sol·licitarà d’ofici juntament amb l’informe que indica que no s’
augmenta la capacitat del vaixell per detectar peix.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/18/1026937

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
Es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 27 de desembre de 2017, per la qual es convoquen, mitjançant anticipat de
despesa, per als anys 2018-2020, ajudes per a la limitació de l’impacte de la pesca en el medi marí i l’adaptació de la pesca a la protecció d’
espècies, publicada al BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017, en el sentit següent:
1. El punt 1 de l’apartat quart queda redactat de la manera següent:
“1. Les inversions objecte d’ajuda han d’estar destinades a un o diversos dels camps següents:
Inversions en equips que augmentin la selectivitat per talla o espècie de les arts de pesca.
Inversions a bord o en equips per eliminar els rebuigs i evitar i reduir les captures no desitjades de poblacions comercials o per
tractar les captures no desitjades que hagin de desembarcar, d’acord amb l’article 15 del Reglament (UE) núm. 1380/2013.
Equips que limitin i, si és possible, eliminin els efectes físics i biològics de les activitats pesqueres en l'ecosistema o en el fons marí.”
2. El punt 5 de l’apartat sisè queda redactat de la manera següent:
“5. No caldrà presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics. En cas que la persona interessada
no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a obtenir el DNI del representant i
els certificats conforme s’està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social, el port base
del vaixell, la inscripció i l’alta al cens de la flota pesquera operativa i l’activitat pesquera durant els dos anys civils anteriors a la
data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, l’informe de la DG de Pesca i Medi Marí en què s’assenyali que l’equip objecte de
subvenció té més selectivitat per talles o menys impacte en l’ecosistema marí i en les espècies no objectiu que les arts o altres equips
estàndard autoritzats, FOGAIBA en sol·licitarà d’ofici l’informe juntament amb l’informe que indiqui que no s’augmenta la
capacitat del vaixell per detectar peix. Si es vol denegar expressament l’autorització al FOGAIBA i/o la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca per obtenir el DNI del representant i/o els certificats conforme s’està al corrent de les obligacions
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tributàries, estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social, s’hauran d’aportar un document de denegació i els certificats
corresponents.”
Segon
Aquesta resolució s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 de febrer de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/18/1026937

El president del FOGAIBA
Vicenç Vidal Matas
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