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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)

13903

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la
qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 18 de novembre de 2013, per la qual es
convoquen les ajudes 2014-2018 per a la reestructuració i reconversió de vinyes

En data 21 de novembre de 2013, es va a publicar al BOIB núm. 161 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, de 18 de novembre de 2013, per la qual es convoquen les ajudes 2014-2018 per a la reestructuració i reconversió de vinyes.
Aquesta Resolució va ser modificada mitjançant la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) d'11 d'abril del 2014, publicada al BOIB núm. 51, de dia 15 d’abril de 2014.
D’acord amb el previst als articles 24 i 25 del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport
2014-2018 al sector vitivinícola espanyol, la convocatòria esmentada estableix que el règim de reestructuració i reconversió de vinya s’ha de
dur a terme mitjançant plans de reestructuració i reconversió que han de presentar els viticultors juntament amb la sol·licitud d’ajuda; i
preveu, en l’apartat primer, que els plans han de ser aprovats per la Direcció General de Medi Rural i Marí. Això no obstant, s’ha comprovat
que aquest sistema resulta poc operatiu pel que fa a la tramitació dels expedients, per la qual cosa resulta més convenient que la competència
per aprovar els plans presentats recaigui d’ara en endavant en el FOGAIBA.
D’altra banda, una vegada publicada la convocatòria esmentada, s'ha publicat en el BOE núm. 157, de dia 28 de juny de 2014, el Reial decret
549/2014, de 27 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a la aplicació de les mesures del programa de
suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol. Aquesta modificació afecta la normativa bàsica aplicable a aquesta línia d’ajudes, per la
qual cosa cal traslladar aquesta modificació a la convocatòria en vigor.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/105/880156

Finalment, s’estima convenient modificar determinats apartats d’aquesta convocatòria per clarificar l’aplicació del que preveu el Reial decret
548/2013, de 19 de juliol, per a la aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol, que estableix la
normativa bàsica aplicable i els reglaments europeus d’aplicació.
Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Modificar la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de 18 de novembre de 2013, per la qual es
convoquen les ajudes 2014-2018 per a la reestructuració i reconversió de vinyes, publicada en el BOIB núm. 161, de 21 de novembre de
2013, en el sentit següent:
1. El punt 3 de l’apartat primer queda redactat de la manera següent:
“3. Per a la present Resolució, seran d’aplicació les definicions previstes a l’article 2 del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, esmentat i es
considerarà com a òrgan competent de la comunitat autònoma per a la instrucció, l'aprovació dels plans de reestructuració i reconversió, la
resolució i el pagament de les ajudes el FOGAIBA. No obstant això, per a les sol·licituds corresponents a l’any 2013 es considerarà com a
òrgan competent de la comunitat autònoma per a la instrucció, la resolució i el pagament de les ajudes, el FOGAIBA i per a l’aprovació dels
plans de reestructuració i reconversió la Direcció General de Medi Rural i Marí. ”
2. El punt 1 de l’apartat tercer queda redactat de la manera següent:
“1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta convocatòria els viticultors les vinyes dels quals es destinin a la producció de
raïm per a vinificació, que disposin d’un pla de reestructuració i reconversió de la vinya aprovat per l’òrgan competent, segons els requisits
prevists a l’apartat sisè d’aquesta convocatòria, que duguin a terme les actuacions previstes a l’apartat quart de la present Resolució i que,
amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin inscrits en el Registre general d’explotacions agràries de
les Illes Balears, regulat pel Decret 53/2006, de 16 de juny (BOIB núm. 88, de 22 de juny de 2006). ”
3. El punt 2 de l’apartat quart queda redactat de la manera següent:
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“2. Únicament seran subvencionables les operacions objecte d’ajuda que no hagin estat iniciades amb anterioritat a la data de la inspecció o
visita de control inicial efectuada pels tècnics de FOGAIBA, acreditativa del no-inici de l'actuació.”
4. S'afegeix un quart paràgraf al punt 2 de l’apartat cinquè, en el sentit següent:
“Aquesta compensació podrà adoptar la forma de coexistència de vinya vella i nova durant dues campanyes, si així ho sol·licita el
beneficiari.”
5. El punt 1 de l’apartat sisè queda redactat de la manera següent:
“1. El règim de reestructuració i reconversió de la vinya es realitzarà a través de plans de reestructuració i reconversió estructurats en mesures
a realitzar i que hauran de ser presentats pels viticultors, a efectes de la seva aprovació per part de l’òrgan competent, sense que aquesta
aprovació suposi cap compromís futur de despesa per part de l’administració, de conformitat amb el que preveu l’article 27 del Reial decret
548/2013, de 19 de juliol, per a la aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol”.
6. El punt 3 de l’apartat setè queda redactat de la manera següent:
“3. En el mateix termini previst en el punt 1 anterior, es podran presentar sol·licituds de modificació dels plans ja aprovats, quan afectin el
pressupost o el calendari de finalització de cada mesura,conforme al model de l’annex V que figura a la pàgina web http://www.caib.es,
correctament complimentat, només per a mesures a executar a partir del 15 d’octubre següent. Aquestes sol·licituds hauran d’adjuntar els
documents que s’indiquen en el punt 2, en cas que els ja aportats hagin sofert o hagin de sofrir modificació amb la proposta de modificació
del pla.
En tot cas, la modificació esmentada ha de ser aprovada per l’òrgan competent corresponent.
Les modificacions que no afectin el pressupost o el calendari de finalització de cada mesura s’hauran de comunicar amb la sol·licitud d’ajuda
i pagament.”
7. El punt 2 de l’apartat desè queda redactat de la manera següent:
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“2. El FOGAIBA sol·licitarà a la Direcció General de Medi Rural i Marí les dades per tal de poder aprovar els plans presentats i notificarà als
interessats les resolucions corresponents, tret de manifestació contrària de la persona interessada, ja que amb la presentació de la sol·licitud
d’ajuda s’entén atorgada aquesta autorització. En cas de denegar l’autorització esmentada, s’haurà de presentar un certificat de la Direcció
General de Medi Rural i Marí.”
8. El punt 7 de l’apartat desè queda redactat de la manera següent:
“7. Les sol·licituds d'ajuda denegades, totalment o parcialment, perquè no han pogut ser ateses per limitacions pressupostàries dins l'anualitat,
podran ser recuperades l'anualitat següent, prèvia ratificació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant. Aquestes sol·licituds entraran
en la concurrència de l'any corresponent en igualtat de condicions que les normals.
Per ratificar la sol·licitud d'ajuda el beneficiari haurà de presentar el model VI que figura a la pàgina web http://www.caib.es adreçat al
FOGAIBA. El termini per poder presentar aquestes ratificacions finalitza el dia 30 d’abril següent”.
9. S'afegeix el punt 7 a l'apartat tretzè, que queda redactat de la manera següent:
“7. Els beneficiaris que han rebut bestretes hauran de comunicar cada any al FOGAIBA, abans del 31 d'octubre, una declaració de les
despeses que justifiqui la utilització de la bestreta realitzada fins el 15 d'octubre corresponent i la confirmació del saldo restant de la bestreta
no utilitzat a data de 15 d'octubre. Aquesta declaració de despesa s'haurà de fer per primera vegada abans del 31 d'octubre de 2014.
D’acord amb el previst a l’article 62 bis 6 del Reial decret 548/2013, en cas de no efectuar la declaració de despeses i la confirmació del saldo
esmentades, en els terminis indicats, serà d’aplicació allò previst a l’article 18.2 del Reglament d’execució (UE) núm. 282/2012 de la
Comissió.”
Segon
Aquesta 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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