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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)

3634

Resolució de la presidenta del FOGAIBA sobre l'emissió de informes sectorials complementaris per a
la gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera per a operacions de
finançament de liquiditat per mitigar l'efecte de l'estat d'alarma

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de 2020, s'ha aprovat una convocatòria
extraordinària per a l'any 2020 d'ajudes a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost
de l'aval d'ISBA SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del
Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
2. El sector agrari i pesquer podrà accedir a les ajudes previstes en la convocatòria de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors els fons
de la qual han estat incrementats amb fons propis de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
3. Les Conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Hisenda i Relacions Exteriors i el FOGAIBA han acordat amb l'entitat col·laboradora
ISBA SGR el suport a la tramitació i concessió de les ajudes assenyalades a beneficiaris del sector agrari i pesquer. Per això, el FOGAIBA
elaborarà un informe que acrediti la inclusió de sol·licitant en les condicions pactades amb ISBA, així com informació justificativa que
permeti l'obtenció de l'ajuda amb més facilitat.
4. Els informes del Servei d'Ajudes OCM, d'Estat i Pesca seran favorables per a la concessió de l'ajut sempre que es compleixin els requisits
que estableix l'annex I.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/80/1058062

Per tot això, a proposta del director gerent del FOGAIBA i de conformitat amb l'article 6 del Decret 64/2005, de 10 de juny vinc a dictar la
següent
RESOLUCIÓ
Primer- Objecte
S'aprova la tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any
2020 d'ajuts a les micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR,
d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, aprovada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020.
Segon- Beneficiaris i sol·licitud d'informe
1. Les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits previstos en la convocatòria aprovada per la Resolució de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020 i desitgin acollir-se als fons dirigits al sector agrari i pesquer amb informe favorable
del FOGAIBA, a efecte de la concessió de les ajudes previstes en l'esmentada convocatòria, hauran de complir els requisits que preveu
l'annex I.
2. Per a l'obtenció de l'informe han de presentar una sol·licitud d'acord amb el model de l'annex II, que figura al web de FOGAIBA, en els
registres d'aquest últim organisme, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa o Formentera.
3. A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la següent documentació:
a) Còpia del NIF de la persona sol·licitant, en cas de persona jurídica.
b) Document que acrediti la representació en virtut de la qual es signa la sol·licitud, si és cas necessari.
c) En el cas que l'interessat no autoritzi expressament al FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a
l'obtenció del DNI del beneficiari o del representant i per a la consulta de les dades de les ajudes rebudes al FOGAIBA, del RIA , del
REGA, del Registre de Cooperatives i Societats Laborals Agràries, del Registre de SAT i/o del Cens de la flota pesquera operativa,
haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.
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4. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació de la present Resolució al BOIB fins el dia 30 d'octubre de
2020.
Tercer- Instrucció del procediment
1. El Servei d'ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca del FOGAIBA realitzarà les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar informe sobre la concessió dels ajuts que preveu l'apartat primer de la present
Resolució.
2. La unitat gestora ha de tenir en compte, a l'objecte de l'emissió de l'esmentat informe, els requisits, condicions i imports recollits a l'annex
I de la present Resolució.
Quart- Procediment davant ISBA
1. Totes les actuacions previstes en aquesta Resolució s'han de fer sense perjudici de les previstes en la convocatòria extraordinària aprovada
per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020 i, per tant, s'haurà d'emplenar la corresponent
sol·licitud amb la documentació prevista en l'esmentada Resolució.
2. L'obtenció del informe contemplat en la present Resolució es podrà aportar a ISBA per l'interessat directament o indicar que es realitzi per
part del FOGAIBA.
Cinquè- Ajudes de minimis
Els informes que preveu l'apartat segon que realitzi el Servei d'Ajudes OCM, Estat i Pesca s'entendrà que es realitzen per a la concessió
d'ajudes de conformitat amb el Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions
directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinats a recolzar
l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19.
Sisè- Publicació

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/80/1058062

La present Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 de maig de 2020
La presidenta del FOGAIBA
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajudes a les Pymes amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost
de l'aval d'ISBA SGR , d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció
reforçada de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a l'empara de la Resolució de la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de
25 de març de 2020
ANNEX I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER EXPLOTACIONS AGRÀRIES, EMBARCACIONS PESQUERES I PETITES
INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
1.Beneficiaris
Poden ser beneficiaris dels informes que es preveuen en aquesta resolució les persones o entitats següents:
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) Cooperatives agràries, i SAT de comercialització degudament registrades d'acord amb la seva normativa d'aplicació respectiva.
c) Titulars d'explotacions agràries inscrites amb anterioritat a 1/04/2020 en el Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA),
regulat pel Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de coordinació en matèria d'explotacions agràries,
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agràries prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d'oci o autoconsum, i de regulació sobre l'organització i el funcionament
del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de les Illes Balears, com a prioritàries, professionals o preferents,
segons les dades que disposa el FOGAIBA en aquesta data.
d) Titulars d'explotacions agràries inscrites amb anterioritat a 1/04/2020 en el Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA),
regulat pel Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de coordinació en matèria d'explotacions agràries,
agràries prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d'oci o autoconsum, i de regulació sobre l'organització i el funcionament
del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de les Illes Balears, com a prioritàries, professionals o preferents,
segons les dades que disposa el FOGAIBA en aquesta data, titulars d'una empresa dedicada a la transformació, comercialització o
desenvolupament dels productes agrícoles contemplats a l'annex I del Tractat de la Unió Europea, tret dels productes de la pesca.
El FOGAIBA comprovarà d'ofici les inscripcions i les dades del RIA, el REGA, el Registre de Cooperatives i Societats Laborals Agràries, el
Registre de SAT així com les dades del Cens de la flota pesquera operativa, ja que el fet de presentar la sol·licitud d'ajuda suposa
l'autorització al FOGAIBA per fer-ne la comprovació, tret de manifestació expressa en contra.
2. Préstecs
D'acord amb el que preveu la Convocatòria de 25 de març de 2020, constitueix activitat subvencionable la formalització dels préstecs que es
concertin per al finançament d'operacions de circulant en les condicions que, com a mínim, s'estableixen a continuació:
2.1 Tots els préstecs que les entitats de crèdit formalitzin amb els beneficiaris han de disposar necessàriament d'un aval d'ISBA SGR.
2.2 L'import mínim del préstec serà de 3.000,00 euros.
2.3 La quantia màxima del préstec serà:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/80/1058062

2.3.1 En el cas de la lletra a) del punt 1 d'aquest annex:
-Per a embarcacions de fins a 12 m d'eslora:
8.000,00 €
-Per a embarcacions de més de 12 m d'eslora: 24.000,00 €
2.3.2 En el cas de la lletra b) del punt 1 d'aquest annex, serà de 70.000,00 € per beneficiari.
2.3.3 En el cas de la lletra c) del punt 1 d'aquest annex, l'apartat tercer d'aquesta Resolució, serà de 30.000,00 € per explotació,
calculats tal com s'estableix a continuació:
€/ ha
Cereals

290,00 €

Lleguminoses

325,00 €

Hivernacles

20.000,00 €

Hortícoles de secà

7.000,00 €

Hortícoles de regadiu

9.000,00 €

Olivar secà

500,00 €

Olivar regadiu

1.600,00 €

Vinya

4.500,00 €

Fruits secs

3.000,00 €

Altres fruiters de regadiu

5.500,00 €

Cítrics

5.500,00 €

€ / UBM
Boví reproductors)

1.000,00 €

Porcí reproductors

185,00 €

Oví reproductor

120,00 €

Caprí reproductor

120,00 €

Equí (>36 mesos)

900,00 €

Aviram (gallines)

160,00 €

Abelles (casera)
Caragols (1.000m2)

45,00 €
15.000,00 €
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El límit de cada apartat serà acumulable, l'import del préstec màxim es calcularà arrodonint a
30.000,00 €, 20.000,00 € o 10.000,00 €.

la baixa aquest import als marges:

Per al càlcul d'aquesta quantia es tindran en compte les dades que, en la data de 1/04/2020 constin al Registre Interinsular Agrari de
les Illes Balears (RIA) i en el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA). Aquestes dades les comprovarà d'ofici el FOGAIBA,
llevat de manifestació contrària del peticionari, ja que amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'entén atorgada aquesta
autorització.
2.3.4 En el cas de la lletra d) del punt 1 d'aquest annex, serà de 50.000,00 € per beneficiari.
3. Tipus i límit de les ajudes
D'acord amb el que preveu la Convocatòria de 25 de març de 2020, que regula la convocatòria, la quantia de les ajudes serà:
a) Els interessos del préstec amb un màxim del 1,5% anual.
b) L'aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears ISBA SGR, amb una limitació del 1,25% anual sobre l'import
avalat.
De conformitat amb el que estableix el punt 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en els sectors de la pesca i
l'aqüicultura i en relació amb els beneficiaris previstos en l'apartat tercer 1a) la quantia total d'ajudes de minimis no podrà excedir els
120.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals.
Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el punt 2 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18
de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis i en
relació amb els beneficiaris previstos en l'apartat tercer l'apartat tercer 1b, i d) , la quantia total d'ajudes de minimis no podrà excedir els
800.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals.
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Per a la resta de beneficiaris, i de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les
ajudes de minimis en el sector agrícola, la quantia total d'ajudes de minimis no podrà excedir els 100.000,00 € per beneficiari en un període
de tres exercicis fiscals.
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