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8.6. TAXA LÁCTEA: PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Tras a publicación e entrada en vigor do Decreto 158/2007, do 21 de xuño, polo que se regula en Galicia a aplicación do 

réxime da taxa láctea, correspóndelle á Dirección do Fogga a tramitación e resolución dos procedementos sancionado-

res que se incoen na Comunidade Autónoma de Galicia en materia de taxa láctea a partir da campaña 2007/2008.

De acordo con isto, a Secretaría do Fogga realizou as actuacións oportunas para a preparación e realización dos trá-

mites necesarios para a incoación e resolución dos procedementos sancionadores que se produzan en Galicia a partir 

da campaña 2007/2008; para o que tivo lugar unha reunión coa unidade xestora destes procedementos no FEGA co 

fin de coordinar as actuacións relativas á liquidación da taxa láctea levadas a cabo no FEGA e a incoación, nos casos en 

que proceda, dos procedementos sancionadores.

8.7. COORDINACIÓN INFORMÁTICA

Durante o ano 2007, as actividades de coordinación informática pódense agrupar nos seguintes apartados que figuran 

a continuación.

  a) Planificación estratéxica:

A planificación dos obxectivos da coordinación informática materializouse nos seguintes apartados principais:

        > Seguimento da adaptación á norma ISO/IEC 27002 de xestión da seguridade da información no eido do 

           organismo pagador

        > Colaboración no desenvolvemento das páxinas web do organismo (internet e intranet)

        > Control de activos informáticos do organismo pagador

        > Colaboración nas auditorías informáticas do FOGGA

        > Análise de iniciativas de seguridade da información no eido das administracións públicas.

  b) Normalización da xestión da seguridade: 

No marco de desenvolvemento do proxecto de adaptación da normativa interna de seguridade do organismo pagador, 

o FOGGA propuxo ao servizo de informática da Consellería do Medio Rural diversas medidas para acadar os obxectivos 

propostos. As propostas principais foran as seguintes: 

        > Mellora de procedementos de xestión da seguridade

        > Procedemento de análise de riscos no eido da Consellería na elaboración dun análise de riscos e no 

           desenvolvemento dunha documentación homoxénea

c) Participación en foros de seguridade:

O FOGGA, a través da coordinación informática, participa en foros de seguridade da información:
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        > Comité de seguridade da Consellería do Medio Rural

        > Grupo de coordinación de informática dos organismos pagadores

        > Outros foros de seguridade da información (Axencia Española de Protección de Datos, FNMT, ISACA, ISSA, CCN, etc.)

d) Colaboración na xestión da seguridade da Consellería do Medio Rural:

O FOGGA a través da unidade de coordinación informática, colabora activamente na implantación dun sistema de xes-

tión da seguridade baseado na norma internacional BS ISO/IEC 17799.

A dita colaboración concretouse na formación dunha unidade de seguridade informática composta de tres membros 

orientada á supervisión da aplicación das boas prácticas da ISO/IEC 27002. Esta unidade implicouse en:

        > Revisión de usuarios de aplicacións e rede

        > Monitorización de sistemas

        > Rexistro de incidencias de seguridade

        > Definición de propostas de mellora na seguridade e implantación destas

e) Control de activos informáticos do organismo pagador:

Neste sentido, as principais accións realizadas foron:

        > Elaboración dun catálogo de activos da Consellaría

        > Documentación de activos

        > Revisión dos perfís demandados polos usuarios nas novas solicitudes

        > Definición e deseño dunha ferramenta de control de cambios relevantes no catálogo de activos
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9.1. ELABORACIÓNS DE DISPOSICIÓNS

As disposicións elaboradas e/ou impulsadas polo FOGGA durante o 2007 foron as seguintes:

 

        > Decreto 106/2007, do 31 de maio (DOG nº 111, do 11 de xuño), sobre a distribución de competencias na aplicación e 

control da condicionalidade en relación ao desenvolvemento rural e ás axudas directas da política agrícola común.

        > Decreto 158/2007, do 21 de xuño (DOG nº 153, do 8 de agosto), polo que se regula en Galicia a aplicación do 

réxime da taxa láctea.

        > Orde do 30 de xaneiro de 2007 (DOG nº 22, do 31 de xaneiro), pola que se regula a aplicación do réxime de pagamento 

único e doutros réximes de axuda directa á agricultura e gandaría, así como a indemnización compensatoria, no ano 2007.

        > Orde do 7 de marzo de 2007 (DOG nº 52, do 14 de marzo), pola que se aproba a política de xestión da seguridade da 

información da Consellaría do Medio Rural, do Fondo Galego de Garantía Agraria e demais entidades dependentes daquela.

        > Orde do 9 de marzo de 2007 (DOG nº 53, do 15 de marzo), pola que se prorroga o prazo para a presentación da 

solicitude única no réxime de pagamento único e outros réximes de axuda directa á agricultura e gandaría, establecido 

pola Orde do 30 de xaneiro de 2007.

        > Orde do 27 de agosto de 2007 (DOG nº 169, do 31 de agosto), pola que se modifica o prazo para a solicitude de dereitos 

de pagamento único con cargo á reserva nacional para o ano 2008, establecido no artigo 7 da Orde do 30 de xaneiro.

        > Orde do 4 de outubro de 2007 (DOG nº 196, do 9 de outubro), pola que se autoriza ao Fondo Galego de Garantía 

Agraria como organismo pagador do fondos europeos agrarios en Galicia.

        > Orde do 10 de decembro de 2007 (DOG nº 240, do 13 de decembro), pola que se amplía a dotación orzamentaria 

para a concesión das axudas do réxime do pagamento único e doutros réximes de axuda directa á agricultura e ganda-

ría establecidas pola Orde do 30 de xaneiro.
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        > Orde do 28 de decembro de 2007 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro), pola que se desenvolve o Decreto 164/2005, 

do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da 

Comunidade Autónoma de Galicia, se crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e se regula a atención ao cidadán, 

incluíndo no anexo VII do dito Decreto, procedementos tramitados polo FOGGA para os que está habilitado o Rexistro 

Telemático da Xunta de Galicia.

        > Resolución do 19 de xaneiro de 2007 (DOG nº 32, do 14 de febreiro), pola que se ordena a publicación do acordo 

do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de xaneiro de 2007, polo que se aproba a relación de postos de traballo do orga-

nismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

        > Resolución do 30 de xaneiro de 2007 (DOG nº 25, do 5 de febreiro), pola que se convocan para o ano 2007 as 

restitucións á produción no sector dos cereais.

        > Resolución do 30 de xaneiro de 2007 (DOG nº 25, do 5 de febreiro), pola que se convocan para o ano 2007 as 

axudas para a subministración aos alumnos de centros escolares de leite e determinados produto lácteos.

        > Resolución do 25 de abril de 2007 (DOG nº 90, do 10 de maio), pola que se regula o procedemento para a conce-

sión de axudas no sector das forraxes desecadas e pola que se convocan para o 2007.

        > Resolución conxunta da dirección do FOGGA e da Consellaría do Medio Rural, do 7 de marzo de 2007, pola que se 

establecen as condicións de delegación das funcións de autorización de determinados pagamentos financiados polos 

fondos agrarios europeos.

        > Resolución conxunta da dirección do FOGGA e da presidencia de AGADER, do 7 de marzo de 2007, pola que se estable-

cen as condicións de delegación das funcións de autorización de determinados pagamentos financiados co FEADER.

9.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

En materias de competencia do FOGGA asináronse durante o 2007 os seguintes convenios:

        > Convenio de colaboración de data do 18/01/2007 entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade Agaca 

para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común. 

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Caixa Geral 

para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco de Galicia para 

a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.
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        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Etcheverría 

para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Caixa Rural de Za-

mora para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Caixa Rural Galega 

para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira La Caixa para a 

tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Caixanova para a 

tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Gallego para 

a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Caixa Galicia para a 

tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Español de 

Crédito para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Popular Es-

pañol para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Bilbao Vizcaya 

para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Pastor para 

a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Caja Duero para a 

tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.

        > Convenio de colaboración entre o Fondo Galego de Garantía Agraria e a entidade financeira Banco Santander 

Central Hispano para a tramitación da solicitude unificada das axudas da política agraria común.
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        > Convenio de colaboración con data do 29/05/2007 (BOE nº 158, do 3/07) entre la Xunta de Galicia e o Ministerio 

de Agricultura, Pesca e alimentación (MAPA) para a prefinanciación das axudas con cargo ao FEAGA e ao FEADER.

        > Convenio de encomenda de xestión, con data do 2/07/2007 entre a Comunidade Autónoma de Galicia (Fondo 

Galego de Garantía Agraria) e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación polo que se establece a delegación de 

determinadas funcións entre o organismo pagador da Comunidade Autónoma de Galicia na Dirección Xeral de Desen-

volvemento Rural e o FEGA. 

        > Convenio de colaboración con data do 11/10/2007 entre o Fondo Español de Garantía Agraria, a Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia e o Fondo Galego de Garantía Agraria da Xunta de 

Galicia para a cofinanciación da realización da cobertura de fotografía aérea, ortofotografía dixital de alta resolución 

e modelo dixital do terreo para a renovación do sistema de información xeográfica de identificación de parcelas na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

De conformidade co artigo 11.1 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pú-

blica galega (DOG nº 136, do 14 de xullo), a referencia aos convenios asinados polo FOGGA foi publicada por resolucións 

do director do organismo, con datas do 21 de maio de 2007 (DOG nº 95, do 18 de maio) e 28 de xaneiro de 2008 (DOG 

nº 30, do 12 de febreiro).
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AUDITORÍA INTERNA

10.1. COMPETENCIAS

O punto 4 do anexo 1 do Regulamento (CE) 885/2006 da Comisión establece o obxectivo xeral do Servizo de Audito-

ría Interna dos Organismos Pagadores FEAGA-FEADER: verificar que os procedementos adoptados polo organismo 

son apropiados para asegurar a comprobación da conformidade coa normativa comunitaria, así como a exactitude, 

integridade e oportunidade da contabilidade, cun programa que cubra nun máximo de cinco anos todos os ámbitos 

significativos, incluídos os servizos de autorización.

O terceiro plan quinquenal de auditoría interna (2007-2011) aprobouse por Resolución do 13 de decembro de 2006. O 

plan desenvólvese en plans anuais polo que o plan anual para o exercicio 2007 elaborouse e aprobouse por resolución 

na mesma data, conforme a metodoloxía descrita no Manual de auditoría interna. 

10.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

De acordo co plan anual aprobado realizáronse as seguintes auditorías:

        > Réxime de pagamento único

        > Primas gandeiras

        > Superficies acopladas a produción

        > Modulación

        > Cesamento anticipado da actividade agraria

        > Medidas agroambientais
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        > Indemnización compensatoria

        > Forestación das terras agrarias

 

       > Seguimento de recomendacións 2006

Por outra banda, dentro das funcións consultoras do Servizo de Auditoría Interna, este participou nos seguintes 

proxectos:

        > Divulgación dos criterios xerais de control no ámbito FEADER

        > Auditoría do proxecto FARLAND (AGADER)

        > Auditoría do proxecto ILDER (AGADER)

        > Colaboración na implantación e desenvolvemento da política de seguridade informática da Consellaría do Medio Rural
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ANEXOS

11.1. EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA. 
       PERÍODO DO 16 - 10 - 1996 AO 15 - 10 - 2007

         11.1.1. CADRO RESUMO SEGUNDO EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA
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         11.1.2. GRÁFICOS EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS POR EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA

         11.1.3. CADRO RESUMO POR CAPÍTULOS SEGUNDO EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA



165 

         11.1.4. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DE INTERVENCIÓNS EN MERCADOS AGRÍCOLAS 

                   SEGUNDO EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA

         11.1.5. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DIRECTAS SEGUNDO EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA

         11.1.6. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL SEGUNDO OS 

                   EXERCICIOS FEOGA-G/FEAGA

ANEXOS
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11.2. EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO ANOS NATURAIS
        PERÍODO DO 1/01/97 AO 31/12/2007

         11.2.1. CADRO RESUMO SEGUNDO ANOS NATURAIS

         11.2.2. GRÁFICO EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS POR ANOS NATURAIS
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         11.2.3. CADRO RESUMO POR CAPÍTULOS SEGUNDO ANOS NATURAIS

         11.2.4. GRÁFICO PAGAMENTOS POR CAPÍTULOS E ANOS NATURAIS
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         11.2.5. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO ANOS NATURAIS E CAPÍTULOS

         11.2.6. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DE INTERVENCIÓN DE MERCADOS AGRÍCOLAS POR

                    ANOS NATURAIS

         11.2.7. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DIRECTAS POR ANOS NATURAIS
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         11.2.8. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL POR ANOS NATURAIS

11.3. PAGAMENTO FEADER. ANO 2007

         11.3.1. CADRO PAGAMENTOS FEADER. ANO NATURAL 2007
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         11.3.2. GRÁFICOS PAGAMENTOS FEADER. ANO NATURAL 2007

         11.3.3. GRÁFICO PORCENTAXES PAGAMENTOS FEADER 2007
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ÍNDICE DE CADROS E GRÁFICOS

12.1. ÍNDICE DE CADROS

Cadro Denominación

1-1 Organigrama do FOGGA

1-2 Persoal funcionario e laboral por destinos

1-3 Variación de efectivos

1-4 Variación de dotacións dos postos da RPT do Fogga

1-5 Evolución dos pagamentos totais dos organismos pagadores de España no período 2002-2007

1-6 Evolución dos pagamentos totais por sectores en España e Galicia. Período 2002 a 2007

1-7 Evolución dos pagamentos no sector do leite e produtos lácteos en Galicia, España e varias comunidades

                autónomas. Período 2002 - 2007

1-8 Evolución dos pagamentos no sector da carne de vacún en Galicia, España e varias comunidades autónomas

                Período 2002-2007

1-9 Evolución dos pagamentos no sector da carne de ovino-cabrún en Galicia, España e varias comunidades 

                autónomas. Período 2002-2007

1-10 Evolución dos pagamentos no sector de cultivos herbáceos en Galicia, España e varias Comunidades autónomas

                Período 2002 a 2007

1-11 Evolución dos pagamentos no sector de viños e alcois en Galicia, España e varias comunidades autónomas

                Período 2002-2007

1-12 Evolución dos pagamentos en desenvolvemento rural en Galicia, España e varias comunidades autónomas

                Período 2002 a 2007

2-1 Porcentaxe de axuda integrada no réxime de pagamento único, segundo sectores, no Estado español

2-2 Requisitos legais de xestión: Ámbitos e datas de aplicación

2-3 Orixe e tipo de dereitos

2-4 Dereitos especiais: Equivalencias Cabezas – UGM

2-5 Asignación de dereitos de pagamento único da reserva nacional. Campaña 2007. Agricultores novos

2-6 Número de solicitudes de cesión de dereitos do RPU por tipo de cesión en Galicia e España. Campaña 2007

2-7 Cesións de dereitos do RPU e importes por tipo de dereitos en España. Campaña 2007

2-8 Dereitos do RPU e importes consolidados 2007. Por comunidade autónoma de solicitude única
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2-9 Dereitos consolidados 2007. Beneficiarios, dereitos e importes en Galicia e en España

2-10 Dereitos do RPU consolidados 2007. Beneficiarios, dereitos e importes por tipo e provincia

2-11 Réxime de pagamento único. Evolución dos dereitos asignados entre as campañas 2006 e 2007

2-12 Dereitos de pagamento único consolidados 2007. Distribución provincial de importes e agricultures

2-13 Solicitudes por entidades colaboradoras na solicitude única PAC-IC 2007

2-14 Solicitudes unificadas PAC-IC recibidas en 2007

2-15 Distribución provincial de solicitantes e importes de pagamento único 2007

2-16 Solicitudes de pagamento único baseado en superficies. Superficies declaradas. Campaña 2007

2-17 Solicitudes de pagamento único baseadas en UGM (cabezas gando)

2-18 Réxime de pagamento único. Campaña 2007. Importe das axudas pagadas a 31.12.2007

2-19 Réxime de pagamento único. Campaña 2007. Pagamento de axudas baseadas na superficie a 31.12.07

2-20 Réxime de pagamento único. Campaña 2007. Pagamento de axudas baseadas nas UGM a 31.12.07

2-21 Importe dos pagamentos de axudas directas segundo ano de solicitude. Galicia período 2000-2007

2-22 Distribución de pagamentos segundo tipo de axuda. Galicia campaña 2006

2-23 Distribución das axudas directas da PAC segundo a contía dos pagamentos totais por agricultor. Galicia 

                campaña 2006

2-24 Nº de expedientes e importes do pagamento adicional da modulación por provincias. Campaña 2006

2-25 Importes do pagamento adicional por modulación. Galicia campaña 2006

2-26 Solicitantes FEAGA e FEADER en 2007

2-27 Controis sobre o terreo da condicionalidade 2007. Distribución por provincias e organismos de control

2-28 Supervisión controis condicionalidade 2006

3-1 Superficies de base

3-2 Solicitudes de axudas por superficies e declaración de superficies forraxeiras. Campaña 2007

3-3 Explotacións con axudas por superficies inspeccionadas en 2007

3-4 Superficies forraxeiras de uso común inspeccionadas en 2007

3-5 Grupos de cultivo e superficies validadas en axudas ligadas. Campaña 2007

3-6 Produtores e superficies forraxeiras validadas por provincias. Campaña 2007

3-7 Superficies forraxeiras de uso común, validadas, declaradas polos produtores por provincias. Campaña 2007

3-8 Superficies forraxeiras de uso común, validadas, declaradas polos responsables dos montes, por provincias.

                 Campaña 2007

3-9 Produtores, superficies e axudas ligadas, de cultivos herbáceos pagados segundo provincias. Campaña 2007

3-10 Outras superficies declaradas. Campaña 2007

3-11 Evolución das axudas ligadas: produtores e superficies por campaña. Galicia 1994-2007

3-12 Evolución de produtores e importes de axudas ligadas por superficies. Galicia 1995-2007

3-13 Distribución provincial das axudas á utilización de amidón. Ano 2007

3-14 Axudas á destilación obrigatoria de subprodutos de vinificación. Distribución provincial. Ano 2007

3-15 Axudas á destilación voluntaria de viños de mesa. Distribución provincial en 2007

3-16 Distribución gratuíta de froitas. Resumo provincial de entidades e controis. Ano 2007

3-17 Distribución gratuíta de froitas. Resumo provincial de produtos distribuídos. Ano 2007
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4-1 Importes unitarios das primas de bovino. Campaña 2007

4-2 Solicitudes de primas por vaca nutriz segundo provincia. Campaña 2007

4-3 Transferencias e cesións de dereitos de prima de vacas nutrices, segundo provincia. Campaña 2007.

4-4 Distribución provincial de produtores e dereitos de prima por vaca nutriz. Campaña 2007

4-5 Distribución de produtores de vacas nutrices segundo dereitos por produtor. Campaña 2007

4-6 Evolución de produtores e dereitos de prima de vaca nutriz. Galicia 2001 a 2007

4-7 Explotacións con solicitudes de vacún e animais solicitados. Campaña 2007

4-8 Explotacións de vacún e animais controlados sobre o terreo. Campaña 2007

4-9 Calidade dos controis sobre o terreo nas explotacións da campaña 2006

4-10 Prima por vacas nutrices. Produtores, cabezas e pagamentos totais en 2007 segundo provincias. Solicitudes

                da campaña 2006

4-11 Prima por vacas nutrices. Distribución provincial segundo o tipo de pagamento feito no ano 2007. Solicitudes

                da campaña 2006

4-12 Prima por vaca nutriz. Evolución anual de solicitantes e animais solicitados e primados. 1994.2006

4-13 Prima por vaca nutriz. Evolución anual de solicitantes e primas pagadas

4-14 Solicitudes de primas por sacrificio segundo provincia. Campaña 2007

4-15 Establecementos de sacrificio controlados e animais controlados nestes. Campaña 2007

4-16 Calidade dos controis sobre o terreo en matadoiros da campaña 2006

4-17 Primas por sacrificio. Produtores e cabezas segundo tipo animal e provincias. Solicitudes campaña 2006

4-18 Primas por sacrificio. Distribución provincial segundo tipo de pagamento. Campaña 2006

4-19 Primas por sacrificio. Evolución anual de solicitudes e animais solicitados e pagados 2000-2006

4-20 Primas por sacrificio. Evolución anual de solicitantes e primas pagadas 2000-2006

4-21 Solicitudes de pagamentos adicionais aos produtores que manteñan vacas nutrices (Art. 69 R.1782/2003)

                Campaña 2007

4-22 Prima de pagamentos adicionais aos produtores que manteñan vacas nutrices (Art. 69 R.1782/2003)

                 Campaña 2007

4-23 Solicitudes de pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade (Art. 69 R.1782/2003)

                 Campaña 2007

4-24 Prima de pagamento adicional á produción de carne vacún de calidade (art. 69 R. 1782/2003). Campaña 2206

4-25 Importes unitarios das primas de ovino/cabrún. Campaña 2007

4-26 Solicitudes de primas de ovino-cabrún recibidas segundo provincia. Campaña 2007

4-27 Transferencias e cesións de dereitos de prima de ovino-cabrún. Campaña 2007
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