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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)

1648 Resolució del vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA),
de trasllat de crèdits previstos a la Resolució del president del FOGAIBA, de 10 de setembre de 2015,
per la qual es convoquen,per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d’empreses de joves
agricultors

En data 15 de setembre de 2015,es va publicar al BOIB núm. 136 la convocatòria de subvencions, per als anys 2015-2019, per a la creació
d’empreses de joves agricultors. Aquesta Resolució preveu un total de nou convocatòries i se’n fan dues convocatòries per a cada exercici,
excepte per al primer, l'any 2015,en què es va fer una única convocatòria.

L’apartat segon d’aquesta Resolució estableix el crèdit destinat a la primera convocatòria, mentre que la resta de convocatòries queden
sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades.

També estableix que si,una vegada s'ha acabat qualsevol dels períodes, no s’ha exhaurit l’import màxim previst inicialment per a cadascun
d’aquests, la quantitat no aplicada s’ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l’òrgan competent per a la concessió de
subvencions, és a dir, del vicepresident del FOGAIBA, que s’ha de publicar en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juliol de 2016,publicada en el
BOIB núm. 95, de 28 de juliol, es van modificar els crèdits i el cofinançament, entre d’altres, d'aquesta convocatòria i es va destinar per a la
convocatòria del 2015 un total de 10.989.227,39 euros.

Una vegada resolta la primera convocatòria, es determina que existeix un crèdit sobrant d'un import total de 6.474.200,76 euros, atès
l’informe del Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural, de data 20de desembre de 2016.

Per tot això, a proposta del Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural i en virtut de les competències que m'han estat atorgades, dicto la
següent

RESOLUCIÓ

 Traslladar a la segona convocatòria de subvencions prevista a la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i PesqueraPRIMER.-
de les Illes Balears (FOGAIBA), de 10 de setembre de 2015,per la qual es convoquen, per als anys 2015-2019, subvencions per a la creació
d’empreses de joves agricultors, els crèdits restants una vegada resolta la primera convocatòria.

.-L’import destinat a la segona convocatòria és de sis milions quatre-cents setanta-quatre mil dos-cents euros amb setanta-sis cèntimsSEGON
(6.474.200,76 €), d’acord amb la distribució anual següent:

Any 2017:      14.470, 88 €
Any 2018:      32.698, 88 €
Any 2019: 1.023.998, 32 €
Any 2020: 1.103.878, 34 €
Any 2021: 1.367.100, 73 €
Any 2022: 1.509.290, 20 €
Any 2023: 1.422.763, 41 €

Les subvencions esmentades seran cofinançades pel FEADER en un 41,00%, per l’Administració General de l’EstatTERCER. 
(MAGRAMA) en un 3,08% i per la comunitat autònoma de les Illes Balears (CAIB) en un 55,92%.

 Aquesta Resolució s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s’ha de publicar en el QUART. Butlletí Oficial de les
.Illes Balears

  Palma, 17 de febrer de 2017

El vicepresident del FOGAIBA
Mateu Ginard i Sampol
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