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Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA),
per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 17 de
desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes
per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponents al 42è Pla d’assegurances agràries combinades

El 22 de desembre del 2020 es va publicar al BOIB núm. 212 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 17 de desembre de 2020, per la
qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al 42è Pla d'assegurances agràries combinades. Mitjançant la Resolució de la
presidenta del FOGAIBA de 16 de novembre de 2021 es va incrementar el crèdit (BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021).
D'acord amb el que estableix l'apartat segon de la resolució esmentada, aquesta línia destina al seu finançament un import màxim de
tres-cents quaranta-dos mil euros (342.000,00 €), amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.
Vist tot això, atès que aquesta línia d'ajudes està en procés de tramitació i que la demanda d'ajudes per a la contractació d'assegurances
agràries combinades s'ha incrementat respecte del que es preveia inicialment i atesa la disponibilitat pressupostària, s'estima convenient
incrementar la quantia destinada a aquesta convocatòria.
Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/12/1104197

RESOLUCIÓ
Primer
1. Incrementar amb cinquanta-un mil dos-cents vuitanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims (51.289,34 €), el crèdit destinat a la
convocatòria d'ajudes de minimis per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
corresponents al 42è Pla d'assegurances agràries combinades, aprovada per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 17 de desembre
de 2020 i publicada al BOIB núm. 212, de 22 de desembre del 2020.
2. El crèdit final que es destina a la convocatòria és de tres-cents noranta-tres mil dos-cents vuitanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims
(393.289,34 €), amb càrrec al pressupost del FOGAIBA per a l'any 2021.
Segon
Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de gener de 2022
La presidenta del FOGAIBA
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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