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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

7736

Extracte de la Resolució de 17 de juliol de 2018, del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a capital
circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018

BDNS (Identif.): (1ª conv: 408889) (2ª conv. 408890) (3ª conv. 408892 )
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/90/1013480

1. Poden ser beneficiaries les persones o entitats que realitzin les actuacions previstes en l’apartat quart de la convocatòria i que siguin:
a) armadors de vaixells pesquers que, en la data de la publicació de la convocatòria, compleixin els requisits següents:
- que tinguin el seu port base a les Illes Balears.
- que estiguin inscrits i en alta en el cens de la flota pesquera operativa.
b) organitzacions professionals agràries.
c) cooperatives agràries (totes les cooperatives del sector agrari i ramader, incloses les cooperatives de consum) o societats agràries
de transformació (SAT), degudament registrades i que compleixin les obligacions formals d’actualització i lliurament de les seves
dades, d’acord amb la seva normativa d’aplicació respectiva.
d) persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries inscrites amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria
en el Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA), com a prioritàries, professionals o preferents.
Segon. Finalitat
El finançament de capital circulant en el sectors agrari i pesquer.
Tercer. Bases reguladores
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als
sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.
Quart. Crèdit:
Es destina un import de cent setanta mil trenta-sis euros amb seixanta cèntims (170.036,60 €), que es distribuirà de la manera següent:
A- El 50% per als beneficiaris indicats en el punt 1.a) de l'apartat tercer la Resolució. I, d'aquest pressupost, el 50% per a
embarcacions de fins a 12 m d'eslora i el 50% restant per a embarcacions de més de 12 m d'eslora.
B- El 50% per a la resta de beneficiaris previstos en el punt 1 de l’apartat tercer.
Cinquè. Import
1. La quantia de les ajudes serà:
a) Les despeses inicials d’obertura de la pòlissa de préstec i les despeses d’estudi per concedir l’aval, amb una limitació del 0,50%
sobre l’import avalat en tots dos casos.
b) L’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears ISBA SGR, amb una limitació del 0,75% anual sobre l’import
avalat.
c) Els interessos del préstec en la part corresponent a l’import del diferencial, amb un màxim del 2,5% anual.
2. A més, en relació amb els beneficiaris previstos en l'apartat tercer 1a) de la Resolució, la quantia total d'ajudes de minimis no podrà excedir
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els 30.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals; i per a la resta de beneficiaris, la quantia total d’ajudes de minimis no
podrà excedir els 15.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOIB i finalitzarà el 31 d'agost del 2018.

Palma, 17 de juliol de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/90/1013480

El President del FOGAIBA
Vicenç Vidal Matas
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