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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)

13907

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la
qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’exercici 2014, de les ajudes destinades a
indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones distintes de les de muntanya a les Illes Balears

El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de
16 de juliol, contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons els Reglaments (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de
20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació
del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Mitjançant Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) s’aprova la convocatòria per a
l’any 2014 de les ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones distintes de les de muntanya a les Illes Balears,
publicada en el BOIB núm. 21, de dia 11 de febrer de 2014, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 4
de desembre de 2012, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007 i s’aprova el Text
refós de l’Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears
2007-2013.
A aquesta convocatòria s’hi destinà un import total de tres-cents quaranta-dos mil vuit-cents noranta-vuit euros amb un cèntim (342.898,01€)
dels pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/105/880165

Atesa la importància que té l’ajuda d’indemnització compensatòria en zones distintes de les de muntanya, el nombre de sol·licituds i que
aquesta línia s’està tramitant, amb l’objecte de poder atendre totes les sol·licituds cursades, es considera necessari incrementar la dotació
d’aquesta convocatòria.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Incrementar el crèdit previst a la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual
s’aprova, per a l’any 2014, les ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones distintes de les de muntanya a les
Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 21, de dia 11 de febrer de 2014, per un import total de cent cinquanta-cinc mil euros (155.000,00€).
Així, el crèdit final de l’import total és de quatre-cents noranta-set mil vuit-cents noranta-vuit euros amb un cèntim (497.898,01€).
Segon
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de juliol de 2014
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá
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