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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)

3856

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual s’acorda la represa dels procediments d'inscripció en els Registres Agraris de les Illes
Balears, per raons d'interès general i es dicten instruccions de gestió i funcionament en el marc de
l'afectació del COVID-19

La situació sanitària actual relacionada amb l'evolució de la COVID-19 ha motivat la declaració per Reial decret 463/2020, de 14 de març,
de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, i ha suposat l'adopció de mesures de contenció extraordinàries per pal·liarne els efectes, tant en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat com en l'autonòmic.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, en la disposició addicional tercera, apartat 4, preveia la suspensió de tots els terminis
administratius, amb la sola excepció d'aquells procediments i resolucions referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de
l'estat d'alarma.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/89/1058503

Posteriorment, el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix, en el seu
article únic, la modificació de l'apartat 4 de la disposició addicional tercera i habilita l'Administració per acordar motivadament la
continuació d'aquells procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general.
El 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; de regulació sobre l'organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i
dels registres insulars agraris de les Illes Balears, estableix en el seu article 7 que l'organització i la gestió del Registre Interinsular Agrari
correspondrà al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears i en la disposició transitòria quarta que gestionarà el registre insular
agrari i el Catàleg insular d'explotacions agràries prioritàries, el fitxer insular d'explotacions agràries preferents, el Registre Insular
d'explotacions agràries de Titularitat Compartida i el fitxer de les explotacions agràries d'autoconsum o de lleure en l'àmbit territorial de l'illa
de Mallorca; així mateix, podrà fer la proposta d'explotació singular prevista a l'article 11 de la Llei agrària de les Illes Balears, mentre no es
porti a terme l'atribució de les competències d'execució en matèria agrària al Consell Insular de Mallorca.
La Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears estableix en el seu article 12.2 que la inscripció en el registre insular agrari
respectiu és un requisit indispensable per a l'inici i l'exercici de les activitats agrària i complementària a les explotacions agràries que preveu
l'article 13.1.a) i b) d'aquesta llei.
En data 4 d'abril de 2020 es va publicar la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual s'acorda la represa dels procediments de concessió de subvencions, per raons d'interès general i es dicten
instruccions de gestió i funcionament en el marc de l'afectació del COVID-19 i atenent a l'article 11.2 del Decret 43/2015, de 22 de maig que
estableix que les dades existents al registre i la classificació de les explotacions en funció del que s'assenyala en l'article 13 de la Llei agrària
de les Illes Balears, poden condicionar, de conformitat amb les convocatòries corresponents, la concessió de les ajudes com també la
prestació de serveis o altres actuacions de caràcter agrari que tramiti la conselleria competent en matèria d'agricultura, el FOGAIBA o la
resta d'entitats púbiques adscrites a aquesta conselleria, s'estima convenient seguir amb la gestió de la inscripció en els registres Agraris de
les Illes Balears.
Per tot això, i en virtut de les atribucions que m'han estat conferides a l'article 6 del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, dicto la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.Reprendre, per raons d'interès general, el procediment d'inscripció en els Registres Agraris de les Illes Balears gestionats pel Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) que estiguessin en tramitació amb data 14 de març de 2020 o que es hagin
iniciat o vagin a iniciar-se amb posterioritat a aquesta data.
Segon. En el marc de tot això anterior, es dicten les instruccions de gestió i funcionament següents:
1. S'ha de prendre en consideració que els actes que es dictin en la instrucció del procediment no impossibilitin l'atenció, per part de
les persones interessades, dels requeriments efectuats, i posar a la seva disposició tots els mitjans possibles per atendre'ls.
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2. S'ha de facilitar, en la mesura possible, l'obtenció de la documentació preceptiva d'ofici per part del FOGAIBA, bé per
autorització atorgada amb caràcter previ o bé per aplicació del preceptuat a l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Sens perjudici de les notificacions que es realitzin pels mitjans establerts, publicació al BOIB, notificació per correu, electrònica,
etc. s'han de posar en marxa sistemes d'avisos complementaris per assegurar la recepció de les notificacions per part de les persones
interessades, així com posar a disposició tots els mitjans possibles per facilitar a les persones interessades la contestació als
requeriments efectuats.
4. En tot cas, en els procediments esmentats s'ha d'atendre a causes justificades de les persones interessades en el procediment
derivades de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, en el marc del que disposa la normativa autonòmica, estatal i
comunitària.
5.Sense perjudici de la possibilitat que, per dilació del període d'alarma o per raons d'interès general, es poguessin realitzar
ampliacions de terminis o termes d'ofici, s'hauran de tenir en compte i analitzar la seva atenció, en la mesura que la normativa al
respecte ho permeti, la petició dels interessats d'ampliació de determinats terminis i termes per la impossibilitat justificada de dur-los
a terme en atenció a les circumstàncies excepcionals motivades pel COVID-19.
No obstant això, s'ha de tenir en compte que tots els termes i terminis han quedat en suspens en el període comprès entre l'entrada en vigor
de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària i la publicació de la present
Resolució.
Tercer. Aquesta resolució s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'aplicarà el mateix dia que s'hi publiqui.

Palma, 18 de maig de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/89/1058503

La presidenta del FOGAIBA
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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