Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.1 Ajudes per a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi
provocada per la COVID-19

Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Convocatòria d'ajudes destinades a garantir la comercialització de
les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19.
L'objecte d'aquestes ajudes és la participació en les despeses de
funcionament de les llotges de Palma i Eivissa i dels punts de
primera venda d'Eivissa, Formentera i Menorca, que compensa
així la reducció d'ingressos provocada per la baixada de vendes i
garanteix el bon funcionament i l'abastiment adequat per als
consumidors.
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Les llotges de Palma i Eivissa, així com les confraries de pescadors
amb punts de primera venda a Eivissa, Formentera i Menorca
L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
A aquesta convocatòria es destina un import màxim de dos-cents
mil euros (200.000,00 €), amb possibilitat d’ampliació.
NOTA:
L'import màxim que pot percebre cada beneficiari serà la diferència entre els
ingressos obtinguts per les vendes de les captures comercialitzades durant el
període subvencionable, respecte als mateixos ingressos de l'any passat pel
mateix període de temps i nombre d'embarcacions

Requisits

Els beneficiaris…
- Han d’estar inscrites al Registre d'establiments de primera
venda i llotges reconeguts en l'àmbit de les Illes Balears,
que regula el Decret 22/2018, de 6 de juliol, amb
anterioritat a la finalització del termini de presentació de
les sol·licituds i s'han de mantenir durant un termini no
inferior a un any a comptar des de la data de la resolució
de concessió de l'ajuda.
- No han de concorre en algunes de les prohibicions que
estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de subvencions.

-

Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
- No poden haver estat sancionades o condemnades, els
darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència
judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o
de gènere.
Actuacions subvencionables:
- Despeses de funcionament de la llotja o el punt de primera
venda, des del 14 de març del 2020, primer dia decretat
d'estat d'alarma, fins al 30 de juny del 2020.
- Seran despeses subvencionables:
o El salari i els costos de Seguretat Social i de gestoria
del personal laboral contractat.
o Els lloguers i les despeses dels locals de
l'organització, com ara electricitat, telèfon, neteja i
IBI.
o Les assegurances, les gestories, el material
d'oficina.
o El manteniment d'aplicacions informàtiques.
o Les brides marcatge de productes pesquers.
o La desinfecció, el control sanitari, el control de
plagues.
o El material sanitari de desinfecció extra COVID-19 i
els equips de protecció individual.
Documentació

Més informació
web oficial
Sol·licitud

Sol·licitud d’ajuda (annex 1 de la convocatòria).
- Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
- Acreditació de la representació amb la qual actua qui signa
la sol·licitud.
- Relació de justificants imputats, d'acord amb el model de
l'annex 2 que figura a la pàgina web del FOGAIBA. S'ha de
facilitar una còpia del document en format digital.
- Documentació justificativa de les despeses realitzades.
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4213653
-

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l'endemà
de la publicació d'aquesta resolució al BOIB (16 de maig de 2020)
fins al 15 de juliol del 2020.
Sol·licitud (annex 1):
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4213666

Relació de justificants imputats (annex 2):
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4213674

Suport

Forma de presentació:
- De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic
comú (REC) de l'Administració General de l'Estat
(https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes
obligats a relacionar-se electrònicament amb les
administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes
Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder
dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un
certificat electrònic o DNI electrònic.
- De manera presencial (només per a persones físiques), a
qualsevol de les oficines de registre de l’Administració
autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la
resta de comunitats autònomes o de les entitats que
integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces
de totes les oficines de l’Administració autonòmica.
- A més, també podeu enviar la documentació per correu
postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu
de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que
el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar,
mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en
què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també
quedaran anotades en el resguard justificatiu de la
presentació.
Servei o Secció responsable
Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca
C/ de la Reina Constança, 4.
Tel.: 971787307 - Fax: 971176884

