
 

RESOLUCIÓ  del  director  de  l'Agència  Valenciana  de  Foment  i  Garanta  Agrària  per  la  qual
s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de
vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que fnalitzen en la campanya 2019/2020, a
l'empara del programa de suport al sector vitvinícola espanyol 2019-2023.

Mitjançant  Resolució de  20 de  desembre de  2018  (DOGV 8453,  de  28  de desembre),  es  van
convocar  ajudes  a  la  reestructuració  i  reconversió  de vinya  de la  Comunitat  Valenciana per  a
operacions que fnalitzen en la campanya 2019/2020, a l'empara del Reial decret 1363/2018, de 2
de  novembre,  per  a  l'aplicació  de  les  mesures  del  programa  de  suport  2019-2023  al  sector
vitiviníccola espanyol  

Per resolució de 22 de febrer de 2019 (DOGV 8495, de 27 de febrer), es va ampliar el termini de
presentació de sol·licituds fns al dia 25 de març de 2019 

No  obstant  això,  s'han  produït  incidències  tècniques  que  han  impossibilitat  el  funcionament
ordinari del sistema telemàtic de recepció de sol·licituds, per la qual cosa es necessari ampliar el
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  d'acord  amb el  que  disposa  l'article  32 4  de  la  Llei  de
39/2015, de procediment administratiu comú 

Per això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 13 1 del  Decret 123/2006, de 8 de
setembre, pel qual s'aprova l'estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària,

RESOLC:

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la
Comunitat Valenciana per a operacions que fnalitzen en la campanya 2019/2020 a l'empara de la
convocatòria establida mitjançant Resolució de 20 de desembre de 2018, s'amplia fns al dia 1
d'abril  de  2019,  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  l'article  32 4  de  la  Llei  de  39/2015,  de
procediment administratiu comú 

El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
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