Teixit empresarial. Subvencions
6.13. 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 per cobrir interessos i avals
Sinopsi ajuda
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.
Òrgan gestor
FOGAIBA
Beneficiari
Poden ser beneficiaris dels informes que es preveuen en aquesta
resolució les persones o entitats següents:
- Armadors de vaixells pesquers
- Cooperatives agràries i SAT de comercialització
-Titulars d'explotacions agràries
Quantia
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:
-Tots els préstecs que les entitats de crèdit formalitzin amb els
beneficiaris han de disposar necessàriament d'un aval d'ISBA
SGR.
-L'import mínim del préstec serà de 3.000,00 euros.
-La quantia màxima del préstec serà:
En el cas de la lletra a) del punt 1 anterior:
-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 €
En el cas de la lletra b) del punt anterior, serà de 70.000,00 € per
beneficiari.
En el cas de la lletra c) del punt anterior, l'apartat tercer
d'aquesta Resolució, serà de 30.000,00 € per explotació,
calculats tal com s'estableix a continuació:

El límit de cada apartat serà acumulable, l'import del préstec
màxim es calcularà arrodonint a la baixa aquest import als
marges:
30.000,00 €, 20.000,00 € o 10.000,00 €.
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.

Requisits

En el cas de la lletra d) del punt 1 anterior, serà de 50.000,00 €
per beneficiari.
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

Documentació

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

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.
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.
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.
http://www.caib.es/sites/ajudesdelfogaiba/ca/llista_dajudes_amb
_periode_de_sollicitud_obert-45202/?campa=yes
Del 13 de maig al 30 d'octubre de 2020
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4207935

Suport

FOGAIBA
C/de la Reina Constança, 4
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