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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)

6415

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 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. Posteriorment, aquesta resolució va ser modificada per les resolucions del president
del FOGAIBA de 24 de gener de 2018 (publicada al BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2018), de 12 de desembre de 2018 (publicada al
BOIB núm. 157, de 15 de febrer de 2018), i de 5 de febrer de 2019 (publicada al BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2019).
En aquesta resolució s'estableix un total de sis convocatòries; el termini de sol·licituds previst per a la darrera convocatòria finalitza el 31 de
juliol del 2020.
Vist que amb aquestes sis convocatòries no s'ha exhaurit el pressupost d'aquesta mesura i que la continuïtat del Programa operatiu aprovat és
fins l'any 2023, s'estima convenient allargar el termini de sol·licituds i aprovar tres noves convocatòries fins l'any 2022.
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, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/128/1063489

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica la Resolució del president del FOGAIBA 27 de desembre de 2017, publicada al BOIB núm. 161, de 30 de desembre del 2017,
en el sentit següent:
1. El punt 2 de l'apartat primer queda redactat de la manera següent:
“2. Les convocatòries seran un total de nou.”
2. El punt 1 de l'apartat sisè queda redactat de la manera següent:
“1. El termini de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta
resolució al BOIB fins al dia 31 de gener del 2018. Per a les convocatòries següents es podran presentar les sol·licituds:
- 2a convocatòria, entre l'1 de febrer del 2018 i el 31 de juliol del 2018.
- 3a convocatòria, entre l'1 d'agost del 2018 i el 31 de gener del 2019.
- 4a convocatòria, entre l'1 de febrer del 2019 i el 31 de juliol del 2019.
- 5a convocatòria, entre l'1 d'agost del 2019 i el 31 de gener del 2020.
- 6a convocatòria, entre l'1 de febrer del 2020 i el 31 de juliol del 2020.
- 7a convocatòria, entre l'1 d'agost del 2020 i el 31 de gener del 2021.
- 8a convocatòria, entre l'1 de febrer del 2021 i el 31 de juliol del 2021.
- 9a convocatòria, entre l'1 d'agost del 2021 i el 31 de gener del 2022.”
3. El punt 1 de l'apartat onzè queda redactat de la manera següent:
“1. El termini per a notificar i justificar la realització de les inversions detallades a la resolució és de 12 mesos, a comptar des de l'endemà de
la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda i, en qualsevol cas, sempre abans de l'1 de desembre del 2023.”
4. Totes les referències fetes al període corresponent als anys 2018-2020 s'entendran fetes al període dels anys 2018-2022.
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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, 15 de juliol de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/128/1063489

La presidenta del FOGAIBA
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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