Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

RESOLUCIÓ
del
director
General
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per la
qual es publica, a l'efecte de notificació,
la relació de beneficiaris i identificació
de les subvencions concedides a
l'empara de la convocatòria d'ajudes a la
reestructuració i reconversió de vinya
aprovada mitjançant resolució de 16 de
març de 2020 del director de l'Agència
Valenciana de Foment i Garantia
Agrària, per a operacions que finalitzen
en la campanya 2020-2021, a l'empara
del programa de suport al sector
vitivinicola espanyol 2019-2023.

RESOLUCIÓN del director General de
Agricultura, Ganadería y Pesca por la
que se publica, a efectos de notificación,
la
relación
de
beneficiarios
e
identificación de
las
subvenciones
concedidas al amparo de la convocatoria
de ayudas a la reestructuración y
reconversión
de
viñedo
aprobada
mediante resolución de 16 de marzo de
2020 del director de la Agencia
Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, para operaciones que finalicen
en la campaña 2020-2021, al amparo del
programa de apoyo al sector vitivinicola
español 2019-2023.

En relació amb les subvencions concedides a
l'empara de la convocatòria d'ajudes a la
reestructuració i reconversió de vinya aprovada
mitjançant resolució de 16 de març de 2020, del
director de l'Agència Valenciana de Foment i
Garantia Agrària, per a operacions que
finalitzen en la campanya 2020-2021, a
l'empara del programa de suport al sector
vitivinícola espanyol 2019-2023 (DOGV 8777,
de 31.03.2020₎ a l'efecte de notificació d'acord
amb el que s'estableix en l'articule 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i conforme amb l'obligació de
publicació de les subvencions concedides en
atenció a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, d'acord
amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i
bon govern i sobre la base de la competència
establida en la Clàusula primera de l'Acord de
13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les
funcions d'autorització del pagament de fons
FEAGA entre l'organismes pagador i els
diferents
òrgans
administratius
de
la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(DOGV 6629, de 13.10.2011), s'adopta la
següent resolució:

Con relación a las subvenciones concedidas al
amparo de la convocatoria de ayudas a la
reestructuración y reconversión de viñedo
aprobada mediante resolución de 16 de marzo
de 2020, del director de la Agencia Valenciana
de Fomento y Garantia Agraria, para
operaciones que finalicen en la campaña 20202021, al amparo del programa de apoyo al
sector vitivinícola español 2019-2023 (DOGV
8777, de 31.03.2020₎ a efectos de notificación
de acuerdo con lo establecido en el articulo 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y conforme con la
obligación de publicación de las subvenciones
concedidas en atención al artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, de acuerdo con la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y sobre la
base de la competencia establecida en la
Cláusula primera del Acuerdo de 13 de
septiembre de 2011, por el que se delegan las
funciones de autorización del pago de fondos
FEAGA entre el organismos pagador y los
distintos órganos administrativos de la
Conselleria
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación (DOGV 6629, de 13.10.2011), se
adopta la siguiente resolución:
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Publicar, a l'efecte de notificació d'acord amb el
que s'estableix en l'articule 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la relació de beneficiaris que han
accedit a l'ajuda a l'ajuda a la reestructuració i
reconversió de vinya a l'empara de la
convocatòria referida per l'import màxim que
s'indica per a operacions l'execució de les quals
ha d'haver finalitzat i ser justificada a mes
tardar el 30 de juny inclusivament de l'any
2021. Aquesta relació s'inclou com a annex a
aquesta resolució.

Publicar, a efectos de notificación de acuerdo
con lo establecido en el articulo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la relación de beneficiarios que han
accedido a la ayuda a la ayuda a la
reestructuración y reconversión de viñedo al
amparo de la convocatoria referirda por el
importe máximo que se indica para operaciones
cuya ejecución debe haber finalizado y ser
justificada a mas tardar el 30 de junio inclusive
del año 2021. Esta relación se incluye como
anexo a esta resolución.

El pagament de les ajudes es realitzara, d'acord
amb el que s'estableix en l'apartat 14 de la
convocatòria referida, amb càrrec al Fons
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), a
través de l'Agència Valenciana de Foment i
Garantia Agrària amb càrrec a les línies
pressupostàries corresponents al capítol VII de
la línia SE831000 (fons FEAGA), que
corresponen a l'aplicació en la Comunitat
Valenciana de la política Agrícola Comunitària.

El pago de las ayudas se realizara, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 14 de la
convocatoria referida, con cargo al Fondo
Europeo Agricola de Garantía (FEAGA), a
traves de la Agencia Valenciana de Fomento y
Garantía Agraria con cargo a las lineas
presupuestarias correspondientes al capítulo
VII de la linea SE831000 (fondos FEAGA), que
corresponden a la aplicación en la Comunitat
Valenciana de la política Agrícola Comunitaria.

Contra la present resolució que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs de
reposició davant el director de l'Agència
Valenciana de Foment i Garantia Agrària,
segons el que es disposa en els articles 112,123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà en què tinga
lloc la seua publicació.

Contra la presente resolución que pone fin a la
via administrativa, podrá interponerse recurso
de reposición ante el director de la Agencia
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
según lo dispuesto en los articulos 112,123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el dia siguiente en que tenga
lugar su publicación.

El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca

Firmado por Antonio Quintana Martínez el
15/04/2021 09:01:55
Cargo: Director General de Agricultura,
Ganadería y Pesca
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