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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)

97879

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es
convoquen, per als anys 2019 i 2020, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de
desembarcament, llotges i ancoratges

El 23 de maig del 2019 es va publicar al BOIB núm. 69 la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es
convoquen, per als anys 2019 i 2020, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges.
En aquesta resolució s'estableixen un total de cinc convocatòries i el termini de sol·licituds previst per a la darrera convocatòria finalitza el 31
de març del 2021.
Vist que amb aquestes cinc convocatòries no s'ha exhaurit el pressupost d'aquesta mesura i que la continuïtat del Programa operatiu aprovat
és fins a l'any 2023, es considera convenient aprovar tres noves convocatòries fins a 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
RESOLUCIÓ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/48/1084942

Primer
Es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, publicada al BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019, en el
sentit següent:
1. El punt 2 de l'apartat primer queda redactat de la manera següent:
“2. Les convocatòries són un total de vuit.”
2. El punt 1 de l'apartat sisè queda redactat de la manera següent:
“1. El període de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria és des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució
al BOIB fins al 14 de juny del 2019. Per a les convocatòries següents es poden presentar les sol·licituds:
-2a convocatòria, entre el 15 de juny del 2019 i el 30 de setembre del 2019.
-3a convocatòria, entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020.
-4a convocatòria, entre l'1 d'abril del 2020 i el 30 de setembre del 2020.
-5a convocatòria, entre l'1 d'octubre del 2020 i el 31 de març del 2021.
-6a convocatòria, entre el 10 d'abril del 2021 i el 30 de setembre del 2021.
-7a convocatòria, entre l'1 d'octubre del 2021 i el 31 de març del 2022.
-8a convocatòria, entre l'1 d'abril del 2022 i el 30 de setembre del 2022.”
3. El punt 1 de l'apartat onzè queda redactat de la manera següent:
“11. El termini per notificar i justificar la realització de les inversions proposades en aquesta resolució és de 24 mesos, a comptar 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 setembre del 2023.
Per raons justificades de demora en la concessió de llicències per part de les administracions competents o per incidències greus que no
siguin imputables al sol·licitant, o per la mateixa naturalesa del projecte d'inversió, els beneficiaris poden sol·licitar l'ampliació del termini de
realització i justificació que estableix la resolució de concessió. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar i resoldre abans que finalitzi el termini
d'execució. El FOGAIBA pot acordar l'ampliació sol·licitada sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones ni se superi
l'1 de setembre del 2023. L'acord d'ampliació s'ha de notificar individualment a la persona interessada i no és susceptible de recurs.”
4. Totes les referències fetes al període corresponent als anys 2019-2020 s'entenen fetes al període dels anys 2019-2022.
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Segon
Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 d'abril de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/48/1084942

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