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Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es reobre el termini de ratificació de sol·licituds que preveu la Resolució de la presidenta
del FOGAIBA de 18 de juliol de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes
per a la preparació i l’aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de
productors del sector de la pesca

En data 23 de juliol del 2019 es va publicar al BOIB núm. 101 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de juliol de 2019, per la
qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les
organitzacions de productors del sector de la pesca. Aquesta resolució preveu un total de quatre convocatòries.
A l'apartat sisè de la resolució esmentada s'estableix que la presentació davant la Direcció General de Pesca i Medi Marí d'un Pla de
producció i comercialització i de l'informe anual té la consideració d'una sol·licitud d'ajuda del FEMP i que, no obstant això, per tenir dret a
cobrar l'ajuda, el beneficiari ha de ratificar davant el FOGAIBA aquesta sol·licitud i acreditar el compliment dels requisits que preveu la
normativa d'aplicació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/131/1063827

Concretament, per a la segona convocatòria, el termini de presentació de la sol·licitud de ratificació es fixa entre l'1 de març del 2020 i el 31
de març del 2020, ambdós inclosos.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, ha suposat
l'adopció de mesures de contenció extraordinàries per pal·liar-ne els efectes, tant en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat com en
l'autonòmic. Aquest reial decret estableix, en la disposició addicional tercera, la suspensió de tots els terminis administratius, si bé preveu, a
l'apartat 4, la possibilitat que les entitats del sector públic puguin acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius
que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma o que siguin indispensables per a la protecció
de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
El 4 d'abril del 2020 es va publicar al BOIB número 52 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA d'1 d'abril de 2020, 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 de la COVID-19. En aquesta darrera resolució, s'acorda reprendre, per raons d'interès general, tots els procediments per
sol·licitar i concedir subvencions gestionats pel FOGAIBA que estiguessin en tramitació amb data 14 de març del 2020.
No obstant això, atesa la confusió que la suspensió dels terminis acordats com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pot
provocar en els possibles beneficiaris d'aquesta línia d'ajuda i atesa la importància que té la tasca de les organitzacions de productors del
sector pesquer, s'estima convenient reobrir el termini de presentació de sol·licituds de ratificació corresponent a la segona convocatòria.
Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA), i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Es reobre el termini de presentació de sol·licituds de ratificació per a la segona convocatòria d'ajudes, que preveu al punt 1 de l'apartat sisè
de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 18 de juliol de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per a la
preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca, publicada al
BOIB núm. 101, de 23 de juliol de 2019, des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al BOIB fins al 14 d'agost del 2020.
Segon
Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de juliol de 2020
La presidenta del FOGAIBA
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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