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         2.3.3.  EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DIRECTAS A EXPLOTACIÓNS DERIVADAS DA PAC NO PERÍODO 

                     2000 A 2007

A Axenda 2000, aprobada en 1999, definiu o contido da PAC para o período 2000-2006, cunha previsión de redución 

de prezos en diversos sectores ou producións agrarias e compensando aos agricultores con axudas directas.

O sector lácteo incorporouse a este sistema de axudas directas en 2004.

A reforma aprobada en 2003 significou o cambio máis importante dende o establecemento da PAC, polo feito de desli-

gar unha parte importante das axudas directas da produción e integrándoas nun pagamento único por explotación en 

función das axudas percibidas nos anos 2000, 2001 e 2002. No caso do sector lácteo tomouse como referencia a cota 

láctea da explotación a 31 de marzo de 2006.

A partir da campaña 2006, no Estado español solicitáronse e pagáronse as axudas no marco da reforma do ano 2003.

No cadro 2.21 e no gráfico 2.2 indícanse os importes dos pagamentos de axudas directas segundo ano de solicitude para 

as diferentes liñas de axuda en cada campaña.

PAGAMENTO ÚNICO POR EXPLOTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS HORIZONTAIS DA PAC

MAPA Nº1. 
Distribución por concellos do pa-
gamento único por explotación 
desligado da produción. Paga-
mentos realizados polo FOGGA 
do 01 - 12 - 2007 ao 31 - 12 - 2007
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Inclúese información do período de referencia utilizado na implantación do réxime de pagamento único (2000 a 2002), 

do período posterior e previo á implantación do réxime de pagamento único (2003 a 2005) e dos dous anos nos que xa 

está implantado o novo réxime (2006 a 2007).

Dado que a información corresponde a pagamentos das solicitudes presentadas en cada campaña, no caso da campaña 

2007 inclúense os pagamentos por liña até finais de 2007 e unha estimación de pagamentos das liñas que a esa data 

non era posible pagar (nutrices, adicional de nutrices, sacrificio de vacún, vacún de calidade, adicional de modulación) 

e dos pagamentos pendentes noutras liñas pagadas parcialmente a 31.12.2007.

As axudas directas pagadas en Galicia aumentaron de 67,60 millóns de euros en 2000 a 150,8 en 2006, o que supón 

multiplicar por 2,23 o importe do primeiro ano. Nese incremento inflúen as seguintes causas:

        > Incremento dos importes unitarios das axudas derivadas da Axenda 2000

Cadro 2.21
Importes dos pagamentos de 
axudas directas segundo ano 
de solicitude. Galicia período 
2000-2007

Gráfico 2.2
Importes dos pagamentos de 
axudas directas segundo ano 
de solicitude. Galicia período 
2000-2007

(*) Pagamentos até 31-12-2007  
(**) Previstos  do 01.01.2008 até final de campaña
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        > Incremento dos animais solicitados nas primas de gando vacún (sacrificio e, especialmente, de becerros)

        > Introdución da prima láctea en 2004 e 2005, con importes unitarios crecentes até 2006, ano no que se integra

           no pagamento único.

No ano 2006, primeira campaña con pagamentos finalizados, xa que na campaña 2007 non rematarán até 30 de 

setembro de 2008, os pagamentos totais realizados foron próximos aos 150,8 millóns de euros. Destes pagamentos 

(cadro 2.22), máis de 99,6 millóns de euros (66,07%) corresponden ao réxime do pagamento único desligado da pro-

dución, case 33,5 millóns de euros (22,20%) a axudas ligadas á produción, fundamentalmente vacún de carne, e dentro 

desta actividade vacas nutrices, case 13,8 millóns de euros (9,14%) están relacionados con axudas á mellora da calidade 

e protección do medio natural de acordo co previsto no artigo 69 do Regulamento 1782/2003, e 3,9 millóns de euros 

(2,59%) pagáronse en concepto de pagamento adicional por modulación.

         2.3.4.  MODULACIÓN. APLICACIÓN ÁS AXUDAS DA CAMPAÑA 2006

De acordo co indicado no apartado 2.1.4 desta memoria, a todos os pagamentos de axudas directas da PAC efectuados 

en 2007 que correspondían á campaña 2006 aplicóuselles unha redución do 4% en concepto de modulación, da mes-

ma maneira que aos pagamentos desa campaña feitos dentro do ano 2006.

PAGAMENTO ÚNICO POR EXPLOTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS HORIZONTAIS DA PAC

Cadro 2.22 
Distribución de pagamentos 
segundo tipo de axuda. Galicia, 

campaña 2006

Cadro 2.23 
Distribución das axudas directas 
da PAC segundo a contía dos pa-
gamentos totais por agricultor. 

Galicia, campaña 2006
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Rematado, o 30 de xuño de 2007, o prazo normal para os pagamentos da campaña 2006 de todas as liñas de axuda (pa-

gamento único, superficies, ovino-cabrún, nutrices, prima por sacrificio, etc.), eses pagamentos beneficiaron en Galicia 

a un total de 51.647 agricultores, e a súa contía, antes de descontar o 4% da modulación, ascendeu a 153.000.334,42 

euros, coa distribución en función do importe percibido que se indica no cadro 2.23.

Do total de 51.647 perceptores, 9.269 (o 17,9%) recibiron uns pagamentos directos superiores a 5.000€, e concentran 

o 66,32% do total de axudas (101.478.066,40€ sobre un total de 153.000.334,42). Ao resto de agricultores, 42.378 (o 

82,05 %), correspondeulles menos de 5.000€ anuais, sumando un total de 51.522.268,02€.

O importe global da modulación descontada en 2006 en Galicia foi inicialmente de 6.120.007,82 euros (cadro 2.24). 

Pero posteriormente realizouse un pagamento adicional de 3.901.581,26 euros, ao aboar as cantidades descontadas 

inicialmente que correspondían aos primeiros 5.000 euros de axuda de cada produtor. Deste modo, o desconto deri-

vado da modulación limitouse finalmente a 2.218.426,56€, recaendo sobre o 17,9% de agricultores que percibiron máis 

de 5.000 euros de axuda ese ano.

Gráfico 2.3
Agricultores con pagamentos 
na Campaña 2006

Cadro 2.24
Nº de expedientes e importes 
do pagamento adicional da 
modulación por provincias. 
Campaña 2006
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O pagamento adicional aos produtores, que se inclúe na aplicación da modulación, equivaleu para os pagamentos da 

campaña 2006 ao 4% do total dos pagamentos recibidos no caso de produtores con axuda total igual ou inferior a 

5.000€ e a 200€ (o 4% dos primeiros 5.000€ de axuda) no caso de pagamentos totais superiores. Todo iso sempre 

que o importe total dos pagamentos adicionais non supere o máximo establecido para o Estado español, situación que 

se cumpriu na dita campaña polo que non houbo que aplicar ningún coeficiente redutor do pagamento.

O total de importes devoltos aos agricultores como pagamento adicional da modulación de 2006, que foron aboados 

antes do 30 de setembro de 2007, ascendeu, como xa se dixo, a 3.901.581,26 euros, distribuídos entre provincias de 

acordo co indicado no cadro 2.24.

Tendo en conta a escasa contía das axudas derivadas da PAC que perciben en Galicia a maioría dos agricultores, o im-

porte deste pagamento adicional, que como máximo foi de 200 euros, foi tamén na maioría dos casos moi reducido. De 

feito, para 12.863 produtores non superou os 10 euros, e para case 3.000 non chegou a un euro (cadro 2.25). Estamos, 

pois, ante un aspecto que debería ser abordado dentro do proceso de simplificación da PAC que a Comisión Europea 

afirma querer impulsar.

PAGAMENTO ÚNICO POR EXPLOTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS HORIZONTAIS DA PAC

Cadro 2.25 
Importes do pagamento adicio-
nal por modulación. Galicia, cam-

paña 2006

Gráfico 2.4
Importes do pagamento adicio-
nal por modulación. Galicia, cam-

paña 2006
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No mapa nº 2 figura a distribución por concellos do pagamento adicional da modulación correspondente á campaña 

2006. Esta distribución xeográfica non fai senón remarcar a idea xa exposta: estamos ante un mecanismo que implica 

unha forte carga de xestión, para unha contías económicas de moi escasa magnitude. De feito, unicamente en 5 conce-

llos, dos 315 existentes en Galicia, a contía global destes pagamentos adicionais superou os 50.000€. mentres que en 

96 concellos non chegou aos 1.000 euros.

         2.3.5.  CONDICIONALIDADE

         2.3.5.1.  Competencias e actuacións

O Decreto 106/2007, do 31 de maio (DOG 11.06.2007), sobre a distribución de competencias na aplicación e control 

da condicionalidade en relación ao desenvolvemento rural e ás axudas directas da política agraria común, precisa os 

órganos especializados para desenvolver as actividades de control do cumprimento das boas condicións agrarias e am-

bientais a que se refire o artigo 5 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro, e do cumprimento 

dos requisitos legais de xestión, nos ámbitos enumerados no artigo 4 do mesmo Regulamento. 

MAPA Nº 2
Distribución por concellos do 
pagamento adicional de modu-
lación da campaña 2006. Paga-
mentos realizados polo FOGGA 
do 01 - 01 - 2007 ao 31 - 12 - 2007
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Estes órganos especializados de control realizan as súas funcións no marco da normativa comunitaria, estatal e auto-

nómica e máis concretamente no marco do Plan nacional anual de control da condicionalidade elaborado polo FEGA e 

do Plan autonómico anual de controis da condicionalidade elaborado polo FOGGA.

A Consellaría do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria, é o 

órgano especializado do control para o cumprimento das obrigas de condicionalidade en relación cos requisitos legais 

de xestión sobre:

    a) Saúde pública, sanidade e identificación e rexistro de animais.

    b) Saúde pública e cuestións veterinarias e fitosanitarias.

    c) Notificacións de enfermidades.

    d) Benestar dos animais.

   e) Medio natural no relativo á utilización de lodos de depuradora na agricultura e á protección de augas contra a 

contaminación producida por nitratos utilizados na agricultura.

O FOGGA é o órgano especializado de control para o cumprimento das obrigas da condicionalidade en relación con:

    a) Boas condicións agrarias e ambientais.

    b) Dos requisitos legais de xestión sobre:

        > Conservación de aves silvestres

        > Protección de augas subterráneas contra a contaminación causada por determinadas substancias perigosas

        > Conservación dos hábitats naturais de faena e flora silvestres

Cada órgano especializado de control realiza os labores de divulgación e información específica sobre as materias nas 

que é competente, selecciona as explotacións agrarias obxecto de control, efectúa os controis sobre o terreo e emite 

os informes específicos dos resultados de control que darán lugar ás reducións de axudas directas polos servizos xes-

tores das axudas FEAGA e FEADER.

A comisión de seguimento da condicionalidade, establecida no Decreto 106/2007, ten atribuídas as funcións de coordi-

nación, seguimento e avaliación das actuacións de control e reuniuse en 2007 en tres ocasións.

         2.3.5.2.  Plan de controis 2007

No plan de controis sobre o terreo da condicionalidade estableceuse unha metodoloxía de coordinación entre os órga-

nos especializados de control e os servizos xestores das axudas financiadas polo FEAGA e o FEADER, na que o FOGGA 

centraliza a información dos solicitantes e dos resultados dos controis efectuados.

PAGAMENTO ÚNICO POR EXPLOTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS HORIZONTAIS DA PAC
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O número de solicitantes de axudas FEAGA e FEADER en 2007 foi de 52.935 e 15.981 respectivamente, segundo se 

indica no cadro 2.26.

O FOGGA efectúa a selección de agricultores nas materias da súa competencia sobre a mostra de solicitantes xa elixi-

dos para os controis de admisibilidade das axudas correspondentes no ano 2007.

A selección de agricultores efectuouse en base a unha análise de riscos e o nivel de risco asignado a cada agricultor es-

tableceuse en función dos actos e normas que se van aplicar de acordo coas seguintes características da explotación:

        > Relacionados con superficies: Solicitantes que declaren superficies, que as dediquen a cultivos de cereal, 

           oleaxinosas ou proteaxinosas, ou pastos permanentes, localizadas na rede natura 2000, ou nas que se 

           empreguen lodos de depuradora.

        > Relacionados coa gandaría: número de UGM e tipo de gando.

        > Outros datos: existencia de denuncias de incumprimentos de requisitos da condicionalidade nos anos 2005 e

           2006 debidamente documentados e importe das axudas.

O FOGGA seleccionou un total de 560 agricultores beneficiarios de axudas FEAGA e 276 agricultores beneficiarios de 

axudas FEADER.

No cadro 2.27 indícanse os controis realizados polo FOGGA e polos restantes órganos especializados de control nos 

distintos ámbitos e provincias.

Cadro 2.26
Solicitantes FEAGA e FEADER 
en 2007

Cadro 2.27
Controis sobre o terreo da 
condicionalidade 2007. Dis-
tribución por provincias e 
organismos de control
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PAGAMENTO ÚNICO POR EXPLOTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS HORIZONTAIS DA PAC

Por outra banda, conforme co establecido no plan de controis de condicionalidade, o FOGGA levou a cabo unha super-

visión do 5% dos controis efectuados en 2006 con respecto aos traballos de campo e actas de control nas materias 

nas que é competente.

Cadro 2.28
Supervisión de controis da condi-

cionalidade 2006
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Viñedos para a produción de viños con 
denominación de orixe

03



59 

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

3.1. CEREAIS E OUTROS CULTIVOS HERBÁCEOS

         3.1.1.  MARCO COMUNITARIO DE APOIO AO SECTOR

Co réxime de apoio a este sector trátase de garantir o nivel de renda aos produtores de determinados cultivos herbá-

ceos mediante uns pagamentos por superficie ligados a determinadas producións, na forma dunha axuda por hectárea. 

Inclúense as producións de cereais, oleaxinosas (xirasol, soia, colza) e proteaxinosas (chícharos, faballóns e tremocei-

ros doces). 

 

No caso dos cereais, oleaxinosas e proteaxinosas, como elementos básicos da regulación establécese:  a) Un plan de 

rexionalización produtiva no que están fixados, para cada rexión de produción, os rendementos en toneladas por hec-

tárea que serven de base para o cálculo dos pagamentos por superficie.  b) Unha superficies de base que limitan as 

superficies por Estado membro para as que se conceden pagamentos por superficie e que, á súa vez, no Estado español 

están distribuídas entre as comunidades autónomas.  

Existen as seguintes axudas con repercusión na Comunidade Autónoma de Galicia:

        > Pagamentos por superficie de cultivos herbáceos (cereais, oleaxinosas e proteaxinosas)

        > Prima específica ás proteaxinosas

        > Axuda á utilización de amidón e fécula de pataca

         3.1.2.  RESUMO DAS NORMAS APLICABLES NA CAMPAÑA 2007-2008

   a) Réxime de pagamentos por superficie ligados á produción

No plan de rexionalización produtiva de Galicia contémplanse, segundo as comarcas, tres rendementos en secaño: 3,2, 

3,7 e 4,1 toneladas por hectárea.

No caso do millo regadío o rendemento aplicable é de 5,5 toneladas por hectárea na totalidade da comunidade autónoma.



60 

As superficies de base para a campaña son as seguintes para Galicia e o total do Estado:

Coa introdución do pagamento único no Estado español en 2006, e tendo en conta que o Estado optou por ligar á pro-

dución destes cultivos o máximo permitido, o 25% do importe básico da axuda anterior, o importe básico actual pode 

ser de até 15,75€/ton, que foi a cantidade efectivamente pagada na campaña 2007 (a contía exacta determínase cada 

ano en función dos límites orzamentarios establecidos para o Estado español e as solicitudes recibidas, de acordo co 

artigo 66 do Regulamento (CE) 1782/2003, do Consello). O importe do pagamento por hectárea é o resultado de multi-

plicar o importe básico polo rendemento que hai que aplicar en cada rexión de produción, polo que as axudas variaron 

de 50,4 a 86,63 euros/hectárea.

No caso das proteaxinosas existe unha prima específica adicional de 55,57€/ha, independentemente do rendemento 

da rexión.

Os produtores que soliciten pagamentos ligados por superficies de cereais, oleaxinosas e proteaxinosas poden retirar 

voluntariamente da produción unha porcentaxe da superficie pola que solicitan pagamentos para eses cultivos. A por-

centaxe de retirada voluntaria de terras na campaña 2007/2008 foi do 10%.

As superficies retiradas voluntariamente da produción benefícianse tamén  do pagamento ligado sempre que cumpran 

as condicións de período mínimo, tamaño e prácticas culturais esixidas. Esas parcelas permiten xustificar simulta-

neamente dereitos normais para o pagamento único, pero na campaña 2007 non foron admisibles para xustificar os 

dereitos de retirada.

         3.1.3.  RESULTADOS DA XESTIÓN

          3.1.3.1. Pagamentos ligados por superficies e declaración de superficies forraxeiras

A xestión destes pagamentos realizouse no marco do Regulamento 1782/2003, do 29 de setembro, do Consello, que 

inclúe un sistema integrado de xestión e control de determinados réximes de axuda comunitarios, e de acordo coa con-

vocatoria de axudas da Orde do 30 de xaneiro de 2007 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. 

Cadro 3.1
Superficies de base
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

Aínda que no caso de herbáceos a xestión corresponde á campaña de comercialización 2007/2008 (para simplificar 

en diante indicarase campaña 2007).

Para a presentación das solicitudes contouse coa colaboración de entidades colaboradoras, de acordo co indicado no 

punto 2.3.2 (cadro 2.13) desta memoria, no prazo do 1 de febreiro ao 30 de abril de 2007. 

Nas solicitudes de axuda por superficie decláranse todas as parcelas da explotación coas súas referencias SIXPAC .

Previamente á apertura do prazo de presentación das solicitudes, remitíuselles aos produtores unha carta persoal 

informativa que incluía, entre outra información, os recintos SIXPAC correspondentes ás referencias catastrais das 

parcelas declaradas na campaña 2006 para facilitarlles a solicitude no ano 2007, a documentación complementaria 

necesaria e a relación de entidades colaboradoras na tramitación.

Durante o período de solicitude os produtores diríxense ás oficinas das entidades colaboradoras para preparar as 

solicitudes, logo remitilas ao rexistro telemático da Xunta de Galicia e, finalmente, imprimir unha copia completa da 

solicitude xa rexistrada para o produtor e as follas resumo da solicitude e da documentación necesaria. O produtor de-

berá presentar estas últimas follas resumo na oficina agraria comarcal da súa zona xunto coa copia da documentación 

correspondente en cada caso.

No cadro 3-2 resúmense, por provincias, os expedientes con axudas por superficies e declaración de superficies fo-

rraxeiras recibidas en 2007, indicando recintos/parcelas e superficies.

Tanto a recepción das solicitudes como o resto da xestión realizouse de acordo co Manual de procedemento estable-

cido pola Dirección do FOGGA.

Plans de control

No marco do plan nacional de controis de axudas por superficie redactado polo FEGA, o FOGGA estableceu o plan de 

controis administrativos e sobre o terreo das axudas directas da PAC baseadas en superficies e da indemnización com-

Cadro 3.2
Solicitudes de axudas por super-
ficies e declaración de superficies 

forraxeiras. Campaña 2007
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pensatoria na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007. O control administrativo inclúe, entre outros aspec-

tos, o cruzamento das parcelas declaradas e superficies entre si e cos datos existentes no SIXPAC, co fin de asegurar 

que a referencia identificativa existe e que para unha mesma superficie non se concede máis dunha axuda.

Como consecuencia destes cruzamentos remitíronse, no ano 2007, 6.217 comunicacións a produtores coa finalidade 

de que puidesen xustificar, se era o caso, o motivo das incoherencias rexistradas. Este número de comunicacións signi-

ficou unha diminución do 40,28% respecto ás habidas no ano 2006 polo mesmo motivo, redución que foi debida fun-

damentalmente á utilización por vez primeira dunha aplicación web para a recollida de solicitudes traballando directa-

mente contra os datos oficiais do SIXPAC, o que eliminou todas as incidencias relativas a incoherencias da declaración 

de cada agricultor con eses datos oficiais que eran independentes da declaración doutros agricultores.

Por outra banda, en función dos resultados dos controis de anos anteriores e do número de solicitudes recibidas en 

2007, realizouse o control sobre o terreo de 3.494 produtores e 45 montes veciñais ou superficies forraxeiras de uso 

en común, segundo se resume nos cadros 3-3 e 3-4, co fin de verificar que os cultivos e aproveitamentos e as superfi-

cies declaradas correspondían coas efectivamente existentes.

Para esta finalidade utilizouse a información das solicitudes, a información alfanumérica e gráfica correspondente 

ao SIXPAC e aplicacións informáticas para a xestión da información e a elaboración de planos que se van utilizar nas 

visitas ao campo, para a realización de informes e actas de control cos resultados destes.

Cadro 3.3
Explotacións con axudas por 
superficies inspeccionadas en 
2007

Cadro 3.4
Superficies forraxeiras de uso co-
mún inspeccionadas en 2007
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

Contouse para este traballo, por unha parte, coa colaboración do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA), 

de acordo coa encomenda de xestión asinada para ese efecto entre o FOGGA e a Sociedade Anónima para o Desenvol-

vemento Comarcal de Galicia, e, por outra, coa de tres empresas de servizos contratadas, mediante o correspondente 

concurso, nas catro provincias de Galicia.

Superficies validadas e axudas

Despois de incorporar os resultados dos controis ás bases de datos, as superficies de cultivos herbáceos que se vali-

daron para os efectos de percibir as axudas por cultivos herbáceos ascenderon a 77.340,32 ha de secaño e 425,88 ha 

de regadío (cadro 3-5).

A superficie de secaño superou en 2.001,32 ha a superficie de base de Galicia, que ascende a 75.249 ha, o que supón 

un 2,66% en termos relativos, pero non houbo necesidade de lles reducir as axudas aos produtores porque non se 

superou a superficie de base de secaño do Estado español.

A superficie de millo en regadío ascendeu a 425,88 ha, que non supera a superficie de base de Galicia, que é de 498 ha, 

polo que non houbo necesidade de lles reducir as axudas aos produtores.

A maior parte da superficie de cultivos herbáceos que percibe axudas ligadas en Galicia corresponde a millo en secaño, 

58.517,68 ha, o que supón un 75,66% do total; a outros cereais en secaño dedícanse 18.757,07 ha  (24,25%) e o resto 

a outros cultivos.

Por outro lado, a percepción do pagamento único, así como a prima adicional a vacas nutrices, tamén está relacionada 

coa utilización de superficies forraxeiras, ben mediante pastoreo ou sega ou por aproveitamento mixto.

No cadro 3-6 resúmense os produtores que declararon superficies forraxeiras en cada provincia e as superficies fo-

rraxeiras validadas a estes. O maior número de produtores correspóndelle a Lugo, 14.683  (37,20% do total de Galicia), 

Cadro 3.5
Grupos de cultivo e superficies 
validadas en axudas ligadas. 

Campaña 2007
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case igual que na Coruña, e a maior parte da superficie corresponde tamén a Lugo (233.930,55 ha, o 52,11% da de 

Galicia). Neste cadro inclúese tamén a superficie forraxeira que non é de uso exclusivo dun produtor senón que se trata 

de montes veciñais ou outras superficies que se utilizan en común por varios gandeiros e, para efectos de axuda, un 

produtor declara a parte proporcional que lle corresponde.

No cadro 3-7 resúmese, por provincias, a superficie forraxeira de uso en común validada, que foi declarada polos produ-

tores, que ascende a 76.892,21 hectáreas en toda a comunidade autónoma e equivale ao 17,13% do total da superficie 

forraxeira validada. Un 85,08% desa superficie corresponde a pasto arbustivo ou pasto con arboredo e un 14,91%  a 

prados e pradeiras; un 46,75%  da superficie forraxeira de uso común está na provincia de Lugo e un 31,65% na de 

Ourense. 

Para a declaración polos produtores das superficies de uso común é necesario que os responsables da xestión desa 

superficies (presidentes das comunidades de montes veciñais en man común e similares) emitan certificados a cada 

gandeiro relativos á superficie e usos que, proporcionalmente, lle corresponden en relación co resto dos gandeiros. 

Ademais, o responsable debe declarar as parcelas, superficie e tipo de pasto que se están a utilizar en común.

No cadro 3-8 resúmense as superficies forraxeiras de uso común (montes) validadas en cada provincia, segundo o tipo 

de pasto, entre as declaradas por 1.029 responsables destas en Galicia.

Cadro 3.6
Produtores e superficies fo-
rraxeiras validadas por pro-
vincias. Campaña 2007

Cadro 3.7
Superficies forraxeiras (ha) 
de uso común, validadas, de-
claradas polos produtores,  
por provincias. Campaña 
2007
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

As axudas por superficies de cultivos herbáceos pagadas correspondentes á campaña 2007 resúmense no cadro 3-

9 por provincias, indicando o número de produtores, a superficie e o importe pagado. O total de axudas ascendeu a 

4.009.287,12€, o que significa 146,75€ por produtor para unha superficie media de 2,61 ha por explotación.

O cálculo dos importes está condicionado en cada campaña polo valor que toman determinados coeficientes estableci-

dos na normativa. En 2007 a “modulación” das axudas significou un 5% de redución en todos os pagamentos, e non foi 

preciso aplicar ningún coeficiente de redución por sobrepasamento do límite orzamentario establecido para o Estado 

español en cultivos herbáceos.

No mapa 3 indícase a distribución por concellos da axuda por superficies pagada no ano 2007, podéndose observar que 

en 4 concellos o conxunto de agricultores perciben máis de 100.000 euros, mentres que existen 20 concellos nos que 

non se ten percibido ningunha axuda deste tipo en 2007.

Cadro 3.8
Superficies forraxeiras de uso co-
mún (ha), validadas, declaradas 
polos responsables dos montes, 

por provincias. Campaña 2007

Cadro 3.9
Produtores, superficies e axudas 
ligadas, de cultivos herbáceos 
pagados segundo provincias. 

Campaña 2007
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Ademais das superficies detalladas neste apartado con anterioridade, as declaracións de superficies para as axudas 

directas da PAC na campaña 2007 incluíron outras superficies complementarias, que figuran no cadro 3-10, válidas 

só para percibir o pagamento único (cereal cultivado en recintos SIXPAC non elixibles para a axuda ligada, retirada 

obrigatoria de terras e barbeito) ou ben parcelas con produtos non subvencionables e declaradas exclusivamente para 

efectos do control da condicionalidade e da compatibilidade entre axudas.

MAPA Nº 3
Distribución por concellos do 
pagamento ligado á superficie de 
cultivos herbáceos. Pagamentos 
realizados polo FOGGA do 
01 - 01 - 2006 ao 31 - 12 - 2006

Cadro 3.10
Outras superficies declara-
das. Campaña 2007
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

Comparación dos pagamentos por cultivos herbáceos en relación coa campaña 2006 

En relación coa xestión da campaña anterior cabe destacar os seguintes datos: 

        > Diminución do 3,98% da superficie obxecto de subvención

        > Diminución do 8,56% do número de produtores que solicitaron axudas por superficie

        > Diminución do 1,31% da superficie forraxeira declarada

        > Diminución do 4,54% do número de declaracións de superficie forraxeira

Evolución das axudas ligadas por superficie no período 1995-2007

No cadro 3-11 indícase a evolución do número de produtores e superficies solicitadas e primadas no período 1995-2007 

en Galicia. Ao longo dese período mantense a tendencia a diminuír o número de produtores e a aumentar a superficie 

solicitada e primada até o ano 2004. Nos tres últimos anos iniciase unha diminución de superficie, máis importante 

desde 2006 polo feito de desligar as axudas da produción.

No total do período a diminución de produtores foi do 30,86% e o incremento de superficie pagada do 8,24%.

Resúmese no cadro 3-12 e no gráfico 3-1 a evolución de produtores e importes pagados nas axudas por superficies 

en Galicia no período 1999-2007. O importe anual das axudas ligadas pagadas pasou de 8.173.322,57€ en 1995 a 

18.451.354,38€ no ano 2005, o que supón un incremento do 125,75%, debido ao incremento de superficie solicitada, 

aumento dos rendementos en toneladas por hectárea considerados en cada zona de Galicia e do importe da axuda 

unitaria en €/tonelada derivados da Axenda 2000. A diminución dos pagamentos desde o ano 2006 débese fundamen-

talmente ao inicio do pagamento único nese ano, que supuxo que só permanecera ligada aos cultivos herbáceos o 25% 

da axuda existente nas campañas anteriores

Cadro 3.11
Evolución das axudas ligadas: 
produtores e superficies por 

campaña. Galicia 1994-2007
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          3.1.3.2. Axuda á utilización de amidón e fécula

A axuda xestionouse en 2007 no marco da Resolución do Fondo Galego de Garantía Agraria do 30 de xaneiro de 2007 

pola que se convocan para o ano 2007 as restitucións á produción no sector dos cereais.

As industrias utilizaron 313,859 toneladas de amidón na fabricación, fundamentalmente de cartón e papel. No cadro 

3-13 resúmense as axudas pagadas, que ascenderon a 5.364,47€ e a súa distribución por provincias.

Cadro 3.12
Evolución de produtores 
e importes de axudas liga-
das por superficies. Galicia 
1995-2007

Gráfico 3.1
Evolución de produtores e 
axudas por superficies pa-
gadas por campaña. Galicia 
1995-2007

Cadro 3.13
Distribución provincial das 
axudas á utilización de ami-
dón. Ano 2007
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

En relación coa campaña anterior, houbo un incremento das axudas do 61,70% e dun 15,89% na cantidade de produto 

utilizado.

3.2. FORRAXES DESECADAS

         3.2.1.  MARCO COMUNITARIO PARA O APOIO AO MERCADO

Concédeselles unha axuda ás empresas de transformación de forraxes desecadas. O seu importe é constante para toda 

a campaña, que se inicia o 1 de abril e remata o 31 de marzo do ano seguinte, podendo reducirse ao final desta se se 

supera a cantidade máxima de produción para cada un dos tipos de produto.

A percepción deses importes está condicionada á non superación da cantidade máxima garantida (CMG) en Europa, 

que está distribuída á súa vez entre os Estados membros. Ao Estado españolcorrespóndenlle 1.325.000 toneladas de 

forraxes desecadas artificialmente ou de forma natural. No caso de superarse, aplícanse coeficientes de redución.

De acordo co establecido no Regulamento 1786/2003, do 29 de setembro, sobre a organización común de mercado das 

forraxes desecadas, a partir do 1 de abril de 2005 a axuda quedou establecida en 33€/t, podendo ser reducida no caso 

de superarse a cantidade nacional garantida.

         3.2.2.  RESULTADOS DA XESTIÓN

A xestión realizouse en Galicia de acordo coa Resolución do Fondo Galego de Garantía Agraria do 25 de abril de 2007 

pola que se regula o procedemento para a concesión de axudas no sector das forraxes desecadas e pola que se convo-

can para 2007. Neste ano non houbo actividade de desecado de forraxes en Galicia.

3.3. VIÑOS E ALCOIS

         3.3.1.  MARCO COMUNITARIO DE APOIO AO MERCADO

O réxime de intervención no mercado realízase a través das seguintes actuacións:

    a) Destilacións obrigatorias para a mellora da calidade dos viños, con axuda á destilación ou compra do alcol ofertado ao FEGA.

        > Destilación dos subprodutos (prestacións vínicas) (art. 27 Regulamento 1493/1999)

        > Destilación de viños procedentes de uvas de dobre uso (art. 28 Regulamento 1493/1999)

    b) Destilacións voluntarias de viños de mesa e de viños aptos para a obtención destes, cos obxectivos e axudas seguintes:
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        > Destilación de apoio ao mercado vitivinícola, para facilitar a subministración de alcol de boca. Recíbese unha 

axuda á destilación, non se podendo ofertar o alcol ao FEGA (art. 29 Regulamento 1493/99).

        > Destilación de crise, para a eliminación de excedentes, que afecta ás categorías de viños e zonas de produción 

establecidas no Regulamento de apertura. O único importe que se vai percibir establécese en concepto do prezo de 

compra do alcol entregado ao FEGA (art. 30 Regulamento 1493/99).

    c) Outras medidas con dereito a axuda:

        > Transformación de uva, mosto e mosto concentrado en zumes de uva.

                   1) Utilización de mostos para o aumento do grao alcólico.

                  2) Almacenamento privado de alcois obtidos na destilación prevista para a subministración de alcol de boca.

En Galicia teñen incidencia as actuacións relativas á destilación obrigatoria de subprodutos da vinificación (art. 27 do 

Regulamento 1493/1999) e á destilación voluntaria de apoio ao mercado (art. 29 do Regulamento 1493/1999).

         3.3.2.  RESULTADOS DA XESTIÓN

No marco do Regulamento 1493/1999 do Consello, de 17 de maio de 1999, polo que se establece a regulación común do 

mercado vitícola, xestionáronse en Galicia axudas para a destilación de 10.896,579 toneladas de bagazo, fundamental-

mente para a obtención de alcol bruto cun grao alcólico mínimo de 52% en volume (Cadro 3-14) e para a destilación de 

2.174,75 hectolitros de viño para a obtención do mesmo tipo de alcol (Cadro 3-15).

En comparación co ano 2006, o importe desta axuda aumentou nun 25,04%.

Cadro 3.14
Axudas á destilación obri-
gatoria de subprodutos de 
vinificación. Distribución pro-
vincial en 2007

Cadro 3.15
Axudas á destilación volunta-
ria de viños de mesa. Distri-
bución provincial en 2007
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3.4. HORTOFRUTÍCOLA

         3.4.1.  MARCO COMUNITARIO DE APOIO AO MERCADO

As actuacións neste sector realízanse a través das organizacións de produtores de froitas e hortalizas. Estas organiza-

cións, no relativo a produtos transformados de cítricos, tomate, melocotón e pera que se destinen a transformacións 

industriais, reciben unha axuda comunitaria á transformación, polo que quedan os prezos de venda libres entre a 

industria e a organización.

No relativo ao sector de produtos frescos, as intervencións quedan reducidas ás retiradas de produtos do mercado 

cunha indemnización comunitaria por retirada que perciben as organizacións de produtores. O destino destes produ-

tos pode ser a biodegradación ou fertilizante orgánico, a alimentación do gando en fresco ou a distribución gratuíta a 

entidades benéficas.

En Galicia non existen organizacións de produtores recoñecidas, pero entidades benéficas con domicilio na comunida-

de autónoma benefícianse da distribución de froitas obxecto da retirada do mercado.

O FOGGA proponlle ao FEGA os centros benéficos receptores destes produtos e efectúa os controis da recepción, 

nestes centros, de froitas procedentes de organizacións de produtores doutras comunidades autónomas. Os centros 

benéficos propostos polo FOGGA asinan convenios de colaboración coas diferentes organizacións de España a través 

das que se reciben os diferentes produtos.

         3.4.2.  RESULTADOS DA XESTIÓN

Da distribución gratuíta de froitas procedentes de retiradas do mercado beneficiáronse en Galicia 151 entidades, segun-

do se indica no cadro 3-16:

A verificación da recepción e utilización das froitas realizouna o FOGGA mediante 1.640 controis nas entidades benéficas.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

Cadro 3.16
Distribución gratuíta de froitas. 
Resumo provincial de entida-

des e controis. Ano 2007
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Cadro 3.17
Distribución gratuíta de froitas. 
Resumo provincial de produtos 
distribuídos.  Ano 2007

No cadro 3-17 indícanse os tipos de produtos distribuídos e as cantidades, que nun 43,53% corresponden a cítricos, e a 

distribución provincial, na que corresponde á provincia de Pontevedra o 40,61%. Na columna “outras froitas” inclúense 

melocotóns, nectarinas e sandías.

En relación coa xestión no ano 2006, é necesario salientar que o número de entidades benéficas beneficiarias incre-

mentouse de 146 a 151 (3,42%), a cantidade de produtos distribuídos pasou de 1.745,114 a 1.276.522 toneladas, diminuín-

do nun 36,71%, e os controis realizados pasaron de 1.743 a 1.640, diminuíndo nun 5,91%.

O descenso do produto distribuído correspóndelle fundamentalmente á provincia de Pontevedra, onde esta cantidade 

diminuíu nun 46,73%.
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

A reforma da PAC aplicada a partir de 2006 no Estado español suprimiu determinadas axudas, como a prima especial 

a produtores de gando vacún, a prima por extensificación e a prima láctea, que se integran totalmente no Réxime de 

Pagamento Único (RPU). Non obstante, para a percepción de determinadas axudas na súa totalidade, como as relativas 

a cultivos herbáceos, ovino-cabrún, vacas nutrices ou prima por sacrificio de vacún, en Galicia é necesario manter a 

actividade produtiva correspondente.

 

Por outra banda, introducíronse axudas novas para a mellora da calidade das producións ou para a conservación e 

mellora do medio natural (art. 69 do Regulamento 1782/2003): o pagamento adicional do sector lácteo, o pagamento 

a produtores de vacún de calidade e o pagamento adicional a gandeiros con vacas nutrices.

4.1. CARNE DE VACÚN

         4.1.1.  MARCO COMUNITARIO DE APOIO AO SECTOR

Anteriormente á reforma da PAC que se comezou a aplicar en 2006, polo tanto até a campaña 2005, estaban estable-

cidas as seguintes axudas ligadas á produción:

        > Prima á vaca nutriz, que incluía ademais a prima nacional complementaria e a prima por extensificación a deter-

minados produtores.

        > Prima especial de bovino macho, que incluía ademais a prima por extensificación a determinados produtores

        > Prima por sacrificio para bovinos “tipo adulto” de 8 ou máis meses e para bovinos “tipo becerro” de 1 a 8 meses

        > Pagamentos adicionais en forma de pagamentos por cabeza de gando e que non poden superar o importe de 100€/cabeza

Ademais estaba prevista a intervención mediante a adquisición e venda de produtos polos organismos de intervención.

Despois da reforma da PAC, e polo tanto desde a campaña de solicitudes do ano 2006, mantéñense ligadas á produción 

as seguintes axudas:
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        > Prima á vaca nutriz, que inclúe ademais a prima nacional complementaria

        > Prima por sacrificio para bovinos “tipo adulto” de 8 ou máis meses e para bovinos “tipo becerro” de 1 a 8 meses

         4.1.2.  RESUMO DAS NORMAS APLICABLES EN 2007

         4.1.2.1  Axudas ligadas á produción

    a) Prima por vaca nutriz

Nesta prima durante a primeira metade do ano 2007 xestionouse o pagamento das solicitudes presentadas en 2006.

Para poder beneficiarse da prima os produtores teñen que ser titulares de dereitos individuais a esta. Concédeselles 

aos produtores que manteñan un rabaño de vacas nutrices para a cría de xatos e que non vendan leite ou que, no 

caso de vendelo, a súa cantidade de referencia individual (cota láctea) dispoñible a 31 de marzo sexa inferior ou igual 

a 120.000 kg.

Así mesmo, os citados produtores deben asumir unha serie de compromisos, entre os que se atopa a obriga de manter 

na súa explotación, durante un mínimo de seis meses consecutivos a partir do día seguinte ao da presentación da soli-

citude, un número de vacas nutrices polo menos igual ao 60% do número total de vacas e xovencas polo que se solicita 

a axuda, e un número de xovencas que sexa igual ou inferior ao 40% do total.

Os beneficiarios da prima por vaca nutriz obteñen unha prima complementaria para idéntico número de cabezas. Este 

importe é financiado polo FEAGA naquelas explotacións localizadas en rexións, como Galicia, que son Obxectivo 1 (ac-

tualmente Obxectivo Converxencia).

    b)  Prima por sacrificio de vacún

Os produtores de gando vacún poden solicitar a prima por sacrificio cando os seus animais se sacrifiquen no interior da 

Unión Europea ou se exporten vivos a un terceiro país. Son subvencionables os bovinos que na data de sacrificio:

        > Teñan polo menos oito meses de idade (prima polo sacrificio de bovinos adultos)

        > Teñan máis dun mes e menos de oito meses e un peso en canal inferior a 185 Kg (prima polo sacrificio de bovinos 

“tipo becerro”).

O produtor debe manter na súa explotación cada animal polo que solicita axuda durante un período de retención míni-

mo de dous meses, sempre que este finalizase no prazo máximo dun mes antes do sacrificio.

O límite máximo anual asignado ao Estado español pola Unión Europea é de 1.982.216 animais na prima por sacrificio 

de bovinos adultos e de 25.629 na prima por sacrificio de “tipo becerro”.
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A partir da campaña 2006, e de acordo co establecido no artigo 2 a) do Real decreto 1617/2005, integrouse no paga-

mento único o 60% da prima por sacrificio de adultos.

Resúmense deseguido os importes unitarios destas primas na campaña 2007

         4.1.2.2  Novos pagamentos adicionais no sector do gando vacún de carne

                      (Art. 69 do Regulamento 1782/2003)

De acordo co establecido no artigo 3.2 do Real decreto 1617/2005, polo que se regula a concesión de dereitos aos agricultores 

dentro do réxime de pagamento único, retívose un 7% dos pagamentos no sector de carne de vacún por aplicación do artigo 

69 do Regulamento (CE) nº 1782/2003, para conceder dous novos tipos de axudas a partir da campaña 2006:

    a) Pagamento adicional a explotacións que manteñan vacas nutrices

    b) Pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade recoñecida oficialmente

Estas axudas regúlanse nos artigos 77 a 82 do Real decreto 1618/2005 sobre aplicación do réxime de pagamento único 

e outros réximes de axuda directa á agricultura e gandaría.

    a) Pagamento adicional a explotacións que manteñan vacas nutrices

O obxectivo desta axuda é conceder un pagamento adicional aos produtores que manteñan vacas nutrices, co fin de 

incentivar o mantemento de actividades gandeiras beneficiosas desde o punto de vista ambiental, que realicen unha 

utilización racional dos recursos naturais pastados e conserven o patrimonio xenético dos nosos efectivos gandeiros.

Para a percepción destas axudas non é necesario ter dereitos de prima de vaca nutriz asignados, aínda que o resto dos 

requisitos son similares aos esixidos para as axudas de vacas nutrices ligadas á produción. Ademais, nesta prima hai 

que cumprir co requisito de carga gandeira inferior a 1,5 UGM/ha cando a explotación teña máis de 15 UGM.

O importe total dos pagamentos adicionais no sector das vacas nutrices é de 47.966.030 euros en todo o Estado es-

pañol en 2007, e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) establecerá anualmente a contía base por 

vaca tendo en conta os gandeiros a título principal, as explotacións asociativas e os estratos do rabaño.

Cadro 4.1
Importes unitarios das primas 

de bovino. Campaña 2007
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    b) Pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade

O obxectivo é conceder aos produtores de carne de vacún un pagamento adicional para incentivar a mellora da cali-

dade e a comercialización de carne de vacún sacrificado dentro dalgún dos seguintes sistemas de calidade de carne 

recoñecidos oficialmente:

    a) Denominacións de orixe protexidas ou indicacións xeográficas protexidas

    b) Gandaría ecolóxica ou integrada

    c) Etiquetado facultativo da carne que implique uns requisitos superiores aos esixidos na normativa xeral

O importe global máximo que se destinará a estes pagamentos en todo o Estado español na campaña 2007 é de 7 mi-

llóns de euros. Polo MAPA establecerase anualmente a contía do pagamento adicional por cabeza dividindo o importe 

global entre o número de cabezas, cun máximo de 200 cabezas por explotación.

         4.1.3.  RESULTADOS DA XESTIÓN DE AXUDAS AO SECTOR DE CARNE DE VACÚN

A xestión das axudas ao sector da carne de vacún realizouse tamén no marco do Regulamento 1782/2003, polo que se 

establece o sistema integrado de xestión e control, e da Orde do 30 de xaneiro de 2007 pola que se regula a aplicación 

do réxime de pagamento único e doutros réximes de axuda directa á agricultura e gandaría así como da indemnización 

compensatoria no ano 2007.

         4.1.3.1 Vacas nutrices

Para a presentación das solicitudes de axuda por vacas nutrices contouse coa colaboración de entidades financeiras, de acordo 

co indicado no punto 2.3.2 e cadro 2.13 desta memoria, no prazo do 1 de febreiro ao 30 de abril de 2007. A recepción e xestión 

de solicitudes de vacas nutrices realizouse de acordo co Manual de procedemento establecido pola Dirección do FOGGA.

No ano 2007 recibíronse en Galicia 14.349 solicitudes de prima por vaca nutriz para un total 140.396 animais e 9,8 animais 

por produtor, das que 6.956 solicitudes (48,47%) e 84.187 vacas (59,96%) corresponden á provincia de Lugo. No cadro se-

guinte, reflíctense estas solicitudes da campaña 2007 segundo a provincia:

Cadro 4.2
Solicitudes de primas por 
vaca nutriz segundo provin-
cia. Campaña 2007.
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Xestión de dereitos

A percepción da axuda por vaca nutriz está condicionada á dispoñibilidade de dereitos polo produtor en número igual 

ou superior aos animais polos que solicita prima.

Coa finalidade de equilibrar animais solicitados e dereitos dispoñibles realizáronse un total de 2.320 transferencias ou 

cesións na campaña 2007, por 10.546,5 dereitos de prima por vaca nutriz, segundo se indica no cadro seguinte.

Destes dereitos, 5.099,70 (48,36%) corresponden a transferencias sen explotación, e 4.779,1 (45,31%) son transfe-

rencias con explotación, a maior parte por cambios de titularidade ou similares. O resto, 667,70 dereitos (6,33%), son 

cesións temporais de dereitos de prima entre explotacións.

Despois da realización das transferencias de dereitos para a campaña 2007, os gandeiros con vacas nutrices en Galicia 

dispuñan de 117.256 dereitos distribuídos en 14.711 explotacións, cunha media de 7,97 dereitos por produtor coa distri-

bución provincial que se indica no cadro seguinte:

As explotacións con vacas nutrices, tanto no relativo a produtores (48,95 %) como a dereitos (61,38 %), concéntranse 

na provincia de Lugo, que tamén ten a maior cantidade de dereitos por explotación, 9,99.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.3
Transferencias e cesións de 
dereitos de prima de vacas 
nutrices, segundo provincia.

Campaña 2007

Cadro 4.4
Distribución provincial de 
produtores e dereitos de pri-
ma por vaca nutriz. Campaña 

2007
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No cadro e nos dous gráficos seguintes indícase a distribución de produtores e dereitos de vacas nutrices segundo o ta-

maño da explotación expresado en número de dereitos do seu titular para Galicia na campaña 2007. Nos datos expos-

tos ponse de manifesto o reducido tamaño dunha alta porcentaxe das explotacións, o que condiciona a súa viabilidade. 

Unicamente un 7,98% dos produtores, cun 33,94% dos dereitos, teñen máis de 20 dereitos por explotación. Por outra 

banda, un 76,53% dos gandeiros, cun 38,35% dos dereitos, teñen menos de 10 dereitos por explotación.

Gráfico 4.1
Distribución provincial de pro-
dutores e dereitos de prima por 
vaca nutriz. Campaña 2007

Cadro 4.5
Distribución de produtores de 
vacas nutrices segundo de-
reitos por produtor. Campaña 
2007

Gráfico 4.2
Distribución de produtores e 
dereitos con vacas nutrices 
segundo dereitos por produtor. 
Campaña 2007
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Unha estrutura produtiva tan fráxil dá lugar a unha diminución do número de explotacións con dereitos, que pasan 

de 15.764 no ano 2006 a 14.711 en 2007, cunha perda de 1.053 produtores (6,67%), e un descenso de dereitos de 

120.423,70 en 2006 a 117.255,6 en 2007, cunha perda de 3.168,4 dereitos (2,63%), ben por transferencia a produtores 

doutras comunidades ou pola non utilización na solicitude de primas.

Nos últimos sete anos, a diminución de produtores e dereitos de prima por vaca nutriz en Galicia indícase no cadro e 

gráfico seguintes.

Resúmese na perda de 8.710 produtores e 25.765 dereitos, 37,19% e 18,01% respectivamente, dos existentes en 2001. 

Neste período de 6 anos produciuse unha diminución anual do 6,20% dos produtores e o 3,00% dos dereitos.

Plan de controis de primas de vacún

De acordo co establecido no Manual de procedemento sobre controis administrativos e no Plan nacional de controis de 

axudas gandeiras para o ano 2007, redactado polo FEGA, o FOGGA aprobou o Plan de controis administrativos e sobre 

o terreo de primas gandeiras da Comunidade Autónoma de Galicia para a campaña 2007.

Todos os controis administrativos relativos á verificación de documentación e a súa posterior gravación efectúanse no 

menor tempo posible para que as inspeccións sobre o terreo poidan realizarse no período de retención. Estes controis 

administrativos implican, para todas as solicitudes de cada prima presentada na campaña 2007, as comprobacións 

reflectidas no plan e segundo o Manual de procedemento.

Os controis sobre o terreo fanse simultaneamente para a prima por vaca nutriz, pagamento adicional por vacas nutri-

ces e prima por sacrificio se as ten solicitadas a explotación no momento de efectuar o control sobre o terreo, e teñen 

que ser como mínimo dun 5% dos solicitantes de primas por gando vacún e deben incluír como mínimo un 5% dos 

animais solicitados para cada réxime de axuda.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.6
Evolución de produtores e 
dereitos de prima vaca nu-

triz. Galicia 2001 a 2007

Gráfico 4.3
Evolución de produtores e 
dereitos de prima vaca nu-

triz. Galicia 2001 a 2007
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Na campaña 2007 presentaron solicitudes de axuda por primas ao gando vacún (cadro 4-7) 33.636 produtores que soli-

citaron axuda por vaca nutriz por 140.396 cabezas, por pagamento adicional por vaca nutriz para 197.328 cabezas, pri-

ma por sacrificio para 236.550 cabezas e pagamento adicional por carne de vacún de calidade para 75.346 cabezas.

O número de explotacións e animais controlados sobre o terreo na campaña 2007 indícase no cadro seguinte:

Controláronse sobre o terreo o 6,37% das explotacións con solicitude de axuda e o 17,10% das vacas nutrices, o 14,56% 

das vacas nutrices polas que se solicitou o pagamento adicional e o 17,33% dos animais polos que se solicitou prima por 

sacrificio, así como o 16,83% dos animais polos que se solicita o pagamento adicional de carne de calidade, superándo-

se as porcentaxes mínimas establecidas no plan de controis, segundo se indica no cadro 4-8.

O plan de controis da campaña 2006 indica que se realizará un control da calidade dos controis sobre o terreo e para 

iso faise unha supervisión aleatoria do 2% do total das actas da campaña 2006, collendo como mínimo 2 actas por 

controlador para comprobar a súa correcta redacción, e logo a repetición dos controis sobre o terreo nun mínimo do 

50% das ditas actas, segundo se indica no cadro seguinte.

Cadro 4.7
Explotacións con solicitudes 
de vacún e animais solicitados. 
Campaña 2007

Cadro 4.8
Explotacións de vacún e ani-
mais controlados sobre o te-
rreo. Campaña 2007

Cadro 4.9
Calidade dos controis sobre 
o terreo nas explotacións da 
campaña 2006
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Pagamentos de axudas aos produtores de vacas nutrices

No ano 2007 efectuáronse os pagamentos de axudas a produtores de vacas nutrices que a solicitaron no ano 2006 aos 

que se lles fixeron os controis, fundamentalmente, ao longo de 2006. A obriga da realización dos controis e de aplicar 

as reducións e exclusións de animais en conxunto para todas as primas de gando vacún, incluída a prima por sacrificio, 

condiciona a realización dos pagamentos das primas de vacún en datas anteriores a xuño.Aos pagamentos de vacún do 

ano 2006 aplicóuselles o desconto correspondente á modulación, que nese ano foi do 4%.

Os pagamentos de vacas nutrices materializados durante a campaña 2007 foron realizados no mes de xuño 2007 e 

correspóndense coas axudas solicitadas na campaña 2006. As primas a produtores por vacas nutrices do ano 2006, 

en cada provincia, indícanse no cadro seguinte:

Un total de 13.897 produtores percibiron 22.788.106,58 euros correspondentes a 114.994,7 vacas nutrices, o que supón 

unha media de 1.639,78 euros e 8,27 vacas primadas por explotación.

No mapa nº 4 reflíctese a distribución de importes pagados aos gandeiros de cada concello de Galicia en concepto de 

primas por vaca nutriz, podendo observar que os gandeiros de 8 concellos perciben máis de 500.000 euros por este 

tipo de axuda, mentres noutros 33 concellos non se perciben axudas deste tipo.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.10
Prima por vacas nutrices. Produ-
tores, cabezas e pagamentos to-
tais en 2007 segundo provincias. 

Solicitudes da campaña 2006
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MAPA Nº 4
Distribución por concellos do 
pagamento por vacas nutrices. 
Pagamentos realizados polo 
FOGGA do 01 - 01 - 2007 ao 
31 - 12 - 2007

Esta prima total distribuíuse en dous conceptos para as solicitudes da campaña 2006: prima base e prima nacional 

complementaria, despois da integración no pagamento único por explotación da prima por extensificación e os paga-

mentos adicionais, a partir da campaña 2006.

Cadro 4.11
Prima por vacas nutrices. Dis-
tribución provincial segundo o 
tipo de pagamento feito no ano 
2007. Solicitudes da campaña 
2006
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

No conxunto de Galicia a prima base supón un 89,22% do total, a prima nacional complementaria o 10,78%.

Comparación coa campaña anterior

No ano 2007 efectuáronse os pagamentos a produtores que solicitaron a prima de nutrices na campaña 2006. Na súa 

comparación cos pagamentos da campaña 2006 constátase o seguinte:

        > Unha diminución do 36,82% no importe total das primas

        > Unha diminución do 4,51% do número de vacas primadas

        > Unha diminución do 8,24% no número de produtores con prima

        > Unha diminución do 31,19% no importe da prima por explotación

A diminución de animais primados por abandono da actividade produtiva condiciona o descenso de importes, pero o 

maior descenso prodúcese pola integración no pagamento único da prima por extensificación e do pagamento adicional 

ao gando vacún. Contribúe tamén ao descenso o incremento do 3 ao 4% da porcentaxe de redución por modulación.

Evolución das axudas por vacas nutrices no período 1994-2006

No cadro 4-12 indícase a evolución do número de produtores e animais solicitados e primados no período 1994-2006 

en Galicia. Ao longo dese período mantense a tendencia a diminuír o número de produtores, pero o número de animais 

solicitados e primados increméntase até os anos 1997-1998 para logo iniciar un descenso continuado, estando nestes 

momentos en niveis lixeiramente inferiores aos da campaña 1995.

No cadro 4-13 e no gráfico 4-4 indícanse os importes totais da prima percibidos polos produtores de vacas nutrices. 

Estes incrementáronse, pasando de 18.325.058€ en 1994 a 40.192.336€ en 2003, para diminuír a 22.788,106€ no ano 

2006, o que supón un incremento global do 24,35% no período 1994-2005.

Cadro 4.12
Prima por vaca nutriz. Evo-
lución anual de solicitantes e 
animais solicitados e prima-

dos. 1994-2006
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Por outra banda, o número de beneficiarios ten diminuído de 29.912 en 1994 a 14.349 en 2006, redución do 52,03% 

equivalente a un 4,34 % anual.

É necesario salientar tamén que un produtor con vacas nutrices en 2006 percibiu unha media de 1.639,78 euros, 2,67 

veces a axuda que percibía en 1994 (612,6 euros).

Gráfico 4.4
Prima por vaca nutriz. Evo-
lución anual de solicitantes e 
primas pagadas 1994-2006

Cadro 4.13
Prima por vaca nutriz. Evo-
lución anual de solicitantes e 
primas pagadas
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ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

         4.1.3.2 Prima por sacrificio de bovinos

As solicitudes presentáronse a través das oficinas agrarias comarcais nos períodos do 1 de febreiro ao 30 de abril, do 

1 ao 30 de xuño, do 1 ao 30 de setembro de 2007 e do 1 de decembro de 2007 ao 15 de xaneiro de 2008, nos formula-

rios establecidos, de acordo co disposto no Manual de procedemento aprobado pola Dirección do FOGGA e utilizando 

unha aplicación informática que accede á base de datos de identificación e rexistro de gando vacún para facilitar a súa 

tramitación.

Na campaña 2007 recibíronse en Galicia 62.790 solicitudes de prima por sacrificio para un total de 236.550 animais, 

o que supón que a cada solicitude presentada correspóndenlle unha media de 3,76 cabezas sacrificadas  segundo se 

indica no cadro seguinte.  

Plan de controis

De acordo co establecido no Manual de procedemento sobre controis administrativos e no Plan nacional de controis de 

axudas gandeiras para o ano 2007, redactado polo FEGA, o FOGGA aprobou o plan de controis administrativos e sobre 

o terreo de primas gandeiras aplicable na Comunidade Autónoma de Galicia na campaña 2007. Os controis administra-

tivos implican para todas as solicitudes de cada prima presentada na campaña 2006 as comprobacións reflectidas no 

plan, e segundo o Manual de procedemento.

Os controis sobre o terreo fanse simultaneamente para a prima por vaca nutriz e prima por sacrificio se as ten soli-

citadas a explotación no momento de efectuar o control sobre o terreo, e teñen que ser, como mínimo, dun 5% dos 

solicitantes de primas por gando vacún e deben incluír, como mínimo, un 5% dos animais solicitados para cada réxime 

de axuda. O número de explotacións e animais polos que solicitase prima por sacrificio obxecto de control na campaña 

2007 indícase no cadro 4.8 do apartado da prima por vacas nutrices.

Controláronse sobre o terreo o 6,37% das explotacións de vacún con solicitude e o 17,33% dos animais polos que se 

solicitou prima por sacrificio, superándose as porcentaxes mínimas establecidas no plan de controis (cadro 4-8 ).

Por outra banda, no plan de controis, establécese que deberán controlarse o 30% dos establecementos de sacrificio ou 

matadoiros que presentasen unha declaración de participación da xestión da prima, e neles contrólanse un mínimo do 

Cadro 4.14
Solicitudes de primas por sacri-
ficio segundo provincia. Cam-

paña 2007
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5% dos animais solicitados e sacrificados durante os 12 meses anteriores ao control sobre o terreo. Dos 44 matadoiros 

participantes, controláronse 15, coa comprobación de 54.799 animais por mostraxe, o que supón un 12,25 % dos sacri-

ficados nos establecementos colaboradores (cadro 4-15).

Control de calidade dos controis

Por outra banda, o plan de controis da campaña 2006 establece que se realizará un control da calidade dos controis 

sobre o terreo, que se fixo conforme as porcentaxes reflectidas no apartado da prima por vacas nutrices, resultando 

no caso dos controis sobre o terreo nos matadoiros os datos seguintes:

Pagamentos de axudas a produtores que solicitaron prima por sacrificio.

Os pagamentos realizados no ano 2007 corresponden á campaña 2006.

Despois de coñecer os coeficientes redutores resultantes do número de animais solicitados en todo o Estado español e 

a súa relación con máximos establecidos pola UE para o Estado para animais de menos de 8 meses (25.629 cabezas) e 

para mais de 8 meses (1.982.216 cabezas), que foron respectivamente no ano 2006 de 0,55616076 e 0,85177250, e os 

coeficientes de axuste ao límite orzamentario establecido pola UE para a prima de becerros (0,47227922) e para a pri-

ma de adultos (0,90418885), realizouse o pagamento da prima base e o pagamento adicional aos produtores que cum-

priron as condicións establecidas no mes de xuño de 2007. Aplicouse tamén a redución do 4% relativa á modulación.

A distribución provincial de produtores e cabezas primadas segundo o tipo de animal sacrificado indícase no cadro 

seguinte.

Cadro 4.16
Calidade dos controis sobre o 
terreo en matadoiros da cam-
paña 2006

Cadro 4.15
Establecementos de sacrificio 
controlados e animais contro-
lados nestes. Campaña 2007.
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O total de 29.212 produtores percibiron 4.550.581,31€ por un total de 242.027 cabezas sacrificadas. Un 45,50% da axu-

da corresponde a Lugo, 28,67% á Coruña, 15,35% a Ourense e a Pontevedra o 10,48% restante. No relativo a animais 

primados por explotación, sendo a media en Galicia de 8,28, en Ourense é de 16,89 e en Pontevedra de 5,29 cabezas 

por produtor.

O total indicado de prima por sacrificio distribúese entre becerros e adultos segundo se indica no cadro 4-18.

A prima por sacrificio de adultos supón o 94,30% do total pagado e  a prima por sacrificio de animais novos, de menos 

de 8 meses, o 5,70%, sendo Lugo a provincia que percibe a maior parte da prima total (45,67%).

No mapa nº 5 reflíctese a distribución de importes pagados aos gandeiros de cada concello de Galicia en concepto de 

prima por sacrificio, existindo 2 concellos nos que o conxunto de produtores percibiron máis de 100.000 euros por esta 

prima e 60 nos que non chegan a 1.000 euros.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.17
Primas por sacrificio. Produ-
tores e cabezas segundo tipo 
animal e provincias. Solicitudes 

da campaña 2006.

Cadro 4.18
Primas por sacrificio. Distribu-
ción provincial segundo tipo de 

pagamento. Campaña 2006
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Comparación coa campaña anterior

A comparación dos pagamentos feitos en 2007, correspondentes á campaña 2006, cos pagamentos relativos á cam-

paña 2005 para a prima por sacrificio, indica:

        > Un decremento do 70,9% no importe total de primas pagadas

        > Un decremento do 9,61% número de animais primados

        > Un decremento do 14,25% no número de produtores que perciben prima

        > Un decremento do 66,06% no importe da prima percibida por explotación

A integración do 60% desta prima no pagamento único por explotación foi o factor máis importante da diminución do 

importe total das primas pagadas.

Tamén contribuíron á diminución das axudas a diminución dos animais solicitados, o incremento do 3% ao 4% da 

modulación e a aplicación de coeficientes de axuste ao límite máximo de animais primables e ao límite máximo orza-

mentario.

MAPA Nº 5
Distribución por concellos do 
pagamento por sacrificio de 
vacún. Pagamentos realizados 
polo FOGGA do 01 - 01 - 2007 
ao 31 - 12 - 2007
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Evolución da prima por sacrificio no período 2000-2006

No cadro seguinte indícase a evolución do número de solicitudes, animais solicitados e primados por sacrificio, novos e 

adultos, desde 2000, ano no que estableceu esta prima a Unión Europea, até o ano 2006. 

Ao longo de todo ese período mantense a tendencia a incrementar tanto o número de solicitudes como os animais 

solicitados e primados até a campaña 2005, mentres que na campaña 2006 prodúcese un descenso. Esta tendencia 

ao incremento débese a un incremento das primas por cabeza, como consecuencia da Axenda 2000, e a unha mellor 

información dos produtores e ao perfeccionamento dos sistemas de tramitación e xestión, pero en 2006 ao reducirse 

a prima unitaria nun 60%, por integración no pagamento único, isto contribuíu a diminución de animais primados.

No cadro 4-20 e no gráfico 4-6 resúmense os datos de solicitantes e importes totais de primas pagadas no período 

2000-2006

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.19
Primas por sacrificio. Evolución 
anual de solicitudes e animais 
solicitados e pagados 2000-

2006

Cadro 4.20
Prima por sacrificio. Evolución 
anual de solicitantes e primas 

pagadas 2000-2006

Gráfico 4.5
Prima por sacrificio de bovi-
nos. Evolución anual de so-
licitantes e primas pagadas 

2000-2006
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Tanto as solicitudes como os animais primables increméntanse de ano en ano até 2005, descendendo en 2006, aínda 

que baixaron lixeiramente en 2005 os solicitantes e o importe das axudas en relación con 2004. O número de solici-

tantes pasou de 16.807 en 2000 a 29.212 en 2006, multiplicándose por 1,73, e os animais primados por 2,36 no período 

de 7 anos. Os importes pagados pasaron de 4.403.615 a 4.550.581 euros no mesmo período. O importe percibido por 

beneficiario, pasou de 262,0 a 155,8 euros desde o ano 2000 ao ano 2006, o que supón unha diminución do 40,5%.

         4.1.3.3 Pagamento adicional aos produtores que manteñan vacas nutrices 

                     (art. 69 Regulamento 1782/2003)

Para a presentación destas solicitudes contouse coa colaboración de entidades financeiras, de acordo co indicado no 

punto 2.3.2 e o cadro 2.13 desta memoria, do 1 de febreiro ao 30 de abril de 2007. A recepción destas solicitude e a 

xestión destas faise de acordo co manual de procedemento establecido polo FOGGA.

No ano 2007 recibíronse en Galicia 21.080 solicitudes deste pagamento adicional para un total de 197.328 animais e 

9,36 animais por gandeiro, segundo se indica no cadro 4-21.

A percepción desta axuda non está condicionada á dispoñibilidade de dereitos de prima polo gandeiro.

Plan de controis

Esta axuda está incluída no plan de controis administrativos e sobre o terreo de primas gandeiras da Comunidade Au-

tónoma de Galicia para a campaña 2007, téndose realizado os controis indicados no cadro 4-8 desta memoria.

Pagamento de axuda

De acordo co establecido no artigo 28 do Regulamento (CE) 1782/2003, o pagamento desta axudas solicitadas en 2007 

efectuarase no período comprendido entre o 1 de decembro de 2007 e o 30 de xuño de 2008.

Cadro 4.21
Solicitudes de pagamentos adi-
cionais aos produtores que man-
teñan vacas nutrices (Art. 69 
R.1782/2003). Campaña 2007
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No ano 2007 realizáronse os pagamentos correspondentes ás solicitudes de pagamento adicional aos produtores que 

manteñan vacas nutrices presentadas no ano 2006.

Despois de coñecer as solicitudes presentadas e animais con dereito a prima en todo o Estado español, o FEGA estable-

ceu os importes unitarios da prima que se vai aplicar, que foron os seguintes: 

        > Primeiras 40 cabezas, 32,62€ animal

        > De 41 a 70 cabezas, 21, 85€ animal

        > De 71 a 100 cabezas, 10,76€ animal

Aplicando estes importes realizouse o pagamento da prima aos produtores, no mes de xuño de 2007, aplicándose ta-

mén o 4% de modulación. A distribución provincial de produtores e cabezas primadas indícase no cadro 4-22.

Un total de 19.294 produtores recibiron 5.347.906,55 euros por 174.879 cabezas con dereito á axuda. Un 58,8% da axu-

da e un 58,5% das cabezas primadas corresponden á provincia de Lugo. Á súa vez o total desta axuda supón un 23,46% 

da prima por vaca nutriz que recibiron os gandeiros de Galicia polas solicitudes presentadas na campaña 2006.

No mapa nº 6 indícase a distribución de importes pagados aos gandeiros de cada concello en concepto do pagamento adicional 

por vaca nutriz, existindo 15 concellos nos que non perciben axudas por este concepto e 8 que perciben máis de 100.000 euros.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.22
Prima de pagamento adicio-
nais aos produtores que man-
teñan vacas nutrices (Art. 69 
R.1782/2003). Campaña 2007
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         4.1.3.4 Pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade 

                     (Art. 69 Regulamento 1782/2003).

As solicitudes presentáronse a través das oficinas agrarias comarcais nos períodos do 1 de febreiro ao 30 de abril, do 1 

ao 30 xuño, do 1 ao 30 de setembro de 2007 e do 1 de decembro de 2007 ao 15 de xaneiro de 2008.

Para facilitarlles a solicitude aos gandeiros, remitíronselles solicitudes pregravadas a aqueles que comercializan os 

seus animais baixo a IXP Ternera Gallega ou o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, para a súa pre-

sentación posterior, unha vez completadas, nas oficinas agrarias comarcais da Consellaría.

Na campaña 2007 recibíronse en Galicia 3.616 solicitudes desta axuda por un total de 75.346 animais, indicándose no 

cadro 4-23, a súa distribución por provincias.

MAPA Nº 6
Distribución por concellos do 
pagamento adicional aos pro-
dutores que manteñan vacas 
nutrices.Pagamentos realizados 
polo FOGGA do 01 - 01 - 2007 ao 
31 - 12 - 2007
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Pagamento das axudas 

O prazo de pagamento desta axuda vai do 1 de decembro de 2007 ao 30 de xuño de 2008.

No ano 2007 realizáronse os pagamentos relativos ás solicitudes de pagamento adicional á produción de carne de 

vacún de calidade presentadas no ano 2006. Despois de coñecer as solicitudes presentadas en todo o Estado español, 

o FEGA estableceu o importe unitario de prima por cabeza sacrificada no marco dos distintos programas de calidade e 

que foi de 14,73 euros para a campaña 2006. De acordo con este importe realizouse o pagamento da axuda no mes de 

xuño de 2007, descontando o 4 % en concepto de modulación.

A distribución provincial de produtores e cabezas primadas indícase no cadro 4-24.

Un total de 3.543 produtores recibiron 843.484,05 euros por un total de 59.894 cabezas solicitadas e que cumprían 

coas condicións establecidas. O 55,2 % da axuda e das cabezas primadas corresponden á provincia de Lugo. En rela-

ción coa prima por sacrificio pagada da campaña 2006 en Galicia esta axuda supón o 18,53 % desta.

No mapa nº 7 figura a distribución de axuda pagada aos gandeiros acollidos a programas de calidade de vacún de 

carne, por concello, existindo 119 concellos nos que non perciben este tipo de axudas e 21 nos que a axuda supera os 

10.000 euros.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.23
Solicitudes de pagamento adi-
cional á produción de carne de 
vacún de calidade (Art. 69 R. 

1782/2003).  Campaña 2007

Cadro 4.24
Prima de pagamento adicional á 
produción de carne de vacún de 
calidade (Art. 69 R. 1782/2003) 

Campaña 2006
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4.2. OVINO-CABRÚN

         4.2.1.  MARCO COMUNITARIO DE APOIO AO SECTOR

Están establecidas as seguintes axudas

        > Prima base por ovella e cabra.

        > Prima complementaria para gandeiros de zonas de montaña e desfavorecidas

         4.2.2.  RESUMO DAS NORMAS APLICABLES NA CAMPAÑA 2007

Coa introdución do pagamento único no Estado españolen 2006, e tendo en conta que o Estado optou por ligar á pro-

dución o 50% da prima base por ovella e cabra e o 50% da prima complementaria para gandeiros de zonas de mon-

taña e zonas desfavorecidas, incorporando o outro 50% máis o pagamento adicional a produtores de ovino-cabrún ao 

pagamento único por explotación desligado da produción, os novos importes unitarios máximos de axuda por cabeza 

diminuíron un 50%, quedando a partir de 2006 nos valores indicados no cadro 4-25.

MAPA Nº 7
Distribución por concellos do pa-
gamento adicional á produción 
de carne de vacún de calidade. 
Pagamentos realizados polo FOGGA 
do 01 - 01 - 2007 ao 31 - 12 - 2007
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    a) Prima base por ovella e cabra

A prima de ovino e cabrún concédeselles aos produtores que manteñan un rabaño de ovellas e/ou cabras. A prima por 

cabra pode concedérselles a produtores das provincias de Ourense e Pontevedra e das zonas de montaña e desfavore-

cidas das provincias da Coruña e Lugo. 

Para ter dereito ás axudas, os solicitantes deben ter asignado un límite individual de dereitos de prima e manter na súa 

explotación un número de animais que cumpran as condicións para a súa concesión igual a aquel polo que solicitaron a 

prima por un período de 100 días a partir do día seguinte á finalización do prazo de presentación de solicitudes. 

Tanto o número de animais solicitados como o dereitos dispoñibles non poden ser inferiores a dez.

    b) Prima complementaria

Tamén obteñen unha prima complementaria os produtores de ovino e cabrún en cuxa explotación polo menos o 50% 

da superficie dedicada á agricultura se sitúe en zonas desfavorecidas.

         4.2.3.  RESULTADOS DA XESTIÓN DAS AXUDAS

A tramitación e xestión das axudas a produtores de ovino e cabrún fíxose de acordo co establecido no Regulamento 1782/2003, 

polo que se establecen as disposicións comúns aplicables aos réximes de axuda directa no marco da Política Agraria Común 

e coa Orde da Consellaría do Medio Rural do 30 de xaneiro de 2007, pola que se regula a aplicación do réxime do pagamento 

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

  

Na presentación de solicitudes colaboraron as entidades financeiras segundo o indicado no apartado 2.3.2 e no cadro 

2-13 desta memoria.

A tramitación das solicitudes fíxose de acordo co manual de procedemento para a xestión da solicitude unificada de 

axudas PAC 2007 e outras primas gandeiras establecido pola Dirección do FOGGA.

No ano 2007 recibíronse en Galicia 2.808 solicitudes da prima a produtores de ovino-cabrún por un total de 155.326 

cabezas e 55,31 animais por explotación.

ACTUACIÓNS EN PRODUCIÓNS GANDEIRAS

Cadro 4.25
Importes unitarios das primas de 

ovino/cabrún. Campaña 2007
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Xestión de dereitos de prima

De acordo co establecido no Real decreto 1839/1997 polo que se establecen normas para a realización de transferen-

cias e cesións de dereitos de prima e para o acceso á reserva nacional para os produtores de ovino e cabrún, xestioná-

ronse en Galicia comunicacións de transferencias/cesións por un total de 15.758 dereitos, segundo se indica no cadro 

seguinte:

Destes dereitos, 10.671 (67,72%) corresponden a transferencias sen explotación, practicamente na súa totalidade entre 

explotacións situadas en Galicia. Outros 3.706 dereitos (23,52%) corresponden a transferencias con explotación por 

cambios de titularidade ou similares. Os 1.381 dereitos restantes (8,76%) son cesións temporais entre explotacións.

Despois de integradas as transferencias de dereitos de prima de ovino e cabrún para a campaña 2007, os produtores 

galegos dispuñan de 148.411 dereitos distribuídos entre 3.108 explotacións, a razón de 47,75 dereitos por explotación, 

indicándose no cadro seguinte a distribución provincial.

Cadro 4.26
Solicitudes de primas ovino-ca-
brún recibidas segundo provin-
cia. Campaña 2007

Cadro 4.27
Transferencias e cesións de de-
reitos de prima de ovino-cabrún. 
Campaña 2007


