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FONDO GALEGO DE GARANTÍA
AGRARIA

Resolución do 25 de abril de 2007 pola
que se regula o procedemento para a con-
cesión de axudas no sector das forraxes
desecadas e pola que se convocan para o
2007.

O Regulamento nº 1786/2003, do Consello, do 29
de setembro de 2003, establece unha organización
común de mercados (OCM) no sector das forraxes
desecadas, coa conseguinte previsión no seu artigo 4º
dunha axuda comunitaria para os produtos incluídos
na devandita OCM.

O Regulamento (CE) nº 382/2005 da Comisión, do
7 de marzo de 2005, modificado polo Regulamento
(CE) nº 116/2007 da Comisión, do 7 de febreiro de
2007, establece as disposicións de aplicación do
devandito regulamento.

A normativa básica estatal de aplicación en España
sobre o réxime de axudas no sector das forraxes dese-
cadas establécese no Real decreto 311/2005, do 18
de marzo.

Neste contexto, a presente resolución regula o pro-
cedemento de concesión das axudas no sector das
forraxes desecadas na Comunidade Autónoma de
Galicia e convoca a axuda para o ano 2007, de con-
formidade co procedemento para a tramitación e con-
cesión de axudas nesta comunidade autónoma, pre-
visto no artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se
desenvolve o réxime de axudas e subvencións públi-
cas da Comunidade Autónoma de Galicia, así como
no que resulta de aplicación, a Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeneral de subvencións.

O Decreto 132/2006, do 27 de xullo, que regula os
rexistros públicos de axudas, subvencións e conve-
nios e de sancións administrativas, creados en virtu-
de dos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decem-
bro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2006, dispón no seu artigo 9.2º
que as bases reguladoras e as solicitudes de axudas e
subvencións deberán informar os interesados dos
aspectos previstos no artigo 5 da Lei orgánica de pro-
tección de datos, o que se ten en conta na presente
resolución co fin de dar debido cumprimento á devan-
dita exixencia normativa.

Segundo a Lei 7/1994, do 29 de decembro, de crea-
ción do Fondo Galego de Garantía Agraria -Fogga-
(denominado así en virtude da disposición adicional
quinta da Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas
fiscais e de réxime administrativo DOG nº 251, do 30
de decembro)- e o Decreto 128/1996, do 14 de marzo,
que a desenvolve, correspóndelle a este organismo,
entre outras funcións, a execución da política da
onsellaría en relación coas accións derivadas da apli-
cación da Política Agrícola Común (PAC) e a conce-
sión de axudas para o funcionamento das distintas
organizacións comúns de mercados na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Esta resolución regula na súa sección I o procede-
mento para a tramitación e concesión das axudas no
sector das forraxes desecadas nesta comunidade autó-
noma e na súa sección II convoca esta axuda para o
ano 2007.

En consecuencia, de conformidade co previsto no
artigo 30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e
no uso das facultades que me confiren os artigos 78 e
79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia e tendo en conta
o previsto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, regulado-
ra da Xunta de Galicia e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

1. Esta resolución no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, establece na súa sección
primeira as bases reguladoras da concesión das axu-
das aos produtos incluídos na OCM das forraxes dese-
cadas que se relacionan no artigo 1 do Regulamento
(CE) 1786/2003, do Consello, e conforme se definen
no punto 1º do artigo 2 do Regulamento (CE)
382/2005, da Comisión; e na súa sección segunda
convoca as ditas axudas para o ano 2007.

2. Quedan excluídas da axuda as forraxes proceden-
tes de superficies acollidas a algún dos réximes de
axuda establecidos no título IV do Regulamento (CE)
nº 1782/2003, de acordo co disposto no artigo 4 do
Regulamento (CE) nº 382/2005.

3. A campaña de comercialización das forraxes
desecadas comezará o 1 de abril de cada ano e finali-
zará o 31 de marzo do ano seguinte.

Sección primeira
Bases reguladoras

Artigo 2º. -Beneficiarios.

As axudas reguladas nesta resolución concederanse
ás persoas físicas ou xurídicas que, previamente auto-
rizadas polo Fogga, obteñan e dean saída do recinto
da súa industria ás forraxes nas condicións indicadas
no artigo 9 do Regulamento 1786/2003, e se inclúan
nalgunha das seguintes categorías:

a) Empresas que asinen contratos cos produtores de
forraxes para desecar.

b) Empresas que transformen a súa propia produ-
ción ou, en caso de agrupacións, a dos seus membros,
obtida en parcelas que fosen obxecto dunha declara-
ción de superficies forraxeiras.

c) Empresas que obteñan as subministracións de
compradores de forraxes autorizadas polo Fogga e
que, pola súa vez, asinen contratos cos produtores das
forraxes que hai que transformar.

Artigo 3º. -Solicitude de autorización das empresas
de transformación.

1. Para poderen percibir as axudas previstas nesta
resolución, as empresas de transformación situadas
na Comunidade Autónoma de Galicia terán que estar
autorizadas polo Fogga.

2. Para a súa autorización, as ditas empresas pre-
sentarán antes do inicio da campaña unha solicitude
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de autorización, segundo o modelo do anexo I, xunto
cunha memoria técnica que inclúa, polo menos, as
seguintes indicacións:

a) A descrición do recinto da empresa de transfor-
mación, indicando en particular, os lugares que sirvan
para a entrada e almacenamento dos produtos que se
vaian transformar; os destinados ao almacenamento e
saída de produtos acabados; e da situación das insta-
lacións de transformación.

b) A descrición das instalacións técnicas e, en par-
ticular, dos fornos de deshidratación (con indicación
da capacidade de evaporación por hora e da tempera-
tura de funcionamento), das instalacións de tritura-
ción e de pesaxe, que sirvan para realizar as opera-
cións de deshidratación de forraxes frescas, de tritu-
ración das secadas ao sol e de fabricación de concen-
trados de proteínas. No caso de deshidratación por
calor, disporán dun termógrafo de lectura continua
instalado en cada máquina deshidratadora para veri-
ficar a temperatura do aire á entrada do proceso que
establece o artigo 2. 2 º a) primeiro guión do Regula-
mento (CE) 382/2005, así como dos equipamentos de
medición necesarios para o control de consumos e
tempo de funcionamento da industria transformadora.

c) Unha lista dos engadidos, de acordo co disposto
no artigo 2, punto 5º, do Regulamento (CE) 382/2005,
utilizados antes ou durante o proceso de transforma-
ción; así como outra lista indicativa dos demais pro-
dutos utilizados na fabricación e dos produtos acaba-
dos.

d) Os rexistros de contabilidade de existencias, con-
forme os modelos que se xuntan como anexo IV desta
resolución, que permitan un seguimento diario das
cantidades de produtos que entren para seren proce-
sados, indicando para cada recepción a data de entra-
da, a cantidade, a especie e a porcentaxe de humida-
de; das cantidades producidas; das cantidades e cali-
dade das forraxes que saian; e das cantidades de aglu-
tinantes ou de calquera outro engadido que se utilice
na fabricación. En todo caso deberá conter os datos
exixidos no artigo 12 do Regulamento (CE)
nº 382/2005.

Artigo 4º. -Solicitudes de autorización dos compra-
dores de forraxes.

As persoas físicas ou xurídicas que compren merca-
dorías aos produtores de forraxes frescas para entre-
galas ás empresas de transformación, conforme se
indica no terceiro guión do artigo 2º desta resolución,
para obteren a autorización como comprador de forra-
xes para desecar e triturar, deberán presentar unha
solicitude, conforme o modelo do anexo II, compro-
meténdose ao cumprimento das condicións previstas
no artigo 8º desta resolución.

Artigo 5º.-Prazo e forma de presentación das solici-
tudes de autorización das empresas de transformación
e dos compradores de forraxes.

As solicitudes de autorización previstas nos artigos
3º e 4º desta resolución presentaranse antes do inicio
da campaña de comercialización, nos servizos provin-
ciais do Fogga ou por calquera das vías previstas no
artigo 38. 4 º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e
dirixiranse ao director do Fogga.

Articulo 6º.-Resolución de autorización.

1. Efectuada a comprobación de que o solicitante
reúne os requisitos establecidos pola normativa regu-
ladora vixente, o respectivo servizo provincial do
Fogga elevará proposta ao director do Fogga, a través
do delegado provincial do organismo, para que dite a
correspondente resolución antes do inicio da campa-
ña de comercialización.

2. Con carácter excepcional, poderase conceder
unha autorización provisoria por período non superior
aos dous meses seguintes ao do inicio da campaña de
que se trate, debendo nese prazo autorizarse ou dene-
garse definitivamente.

3. De non se ditar resolución expresa neses prazos,
entenderanse concedidas as autorizacións por silen-
cio administrativo.

4. As autorizacións concedidas terán validez men-
tres non se retiren expresamente. Non obstante, as
empresas de transformación e os compradores de
forraxes que dispuxesen de autorización en anteriores
campañas, deberán comunicar antes do inicio da
campaña e mediante escrito dirixido ao director do
Fogga, a súa intención de manter a autorización para
actuar na nova campaña.

5. No suposto de modificación durante a campaña
de comercialización dalgunha das indicacións previs-
tas na memoria técnica a que se refire o punto 2 do
artigo 3º, as empresas de transformación autorizadas
deberán comunicar a devandita circunstancia ao
Fogga, nun prazo de dez días naturais, co obxecto de
confirmar, se procede, a súa autorización.

Artigo 7º. -Obrigas das empresas de transformación.

As empresas de transformación autorizadas deberán
cumprir as seguintes obrigas:

a) Procesar a forraxe adquirida exclusivamente
segundo algunha das modalidades previstas no artigo
2º desta resolución.

b) Destinar unicamente á deshidratación a forraxe
que chegue á estación de transformación picada, non
empacada, con máis do 25 por cento de humidade
cuxo período de retención máximoo, desde a entrada
na estación ata o seu procesamento, sexa inferior a 24
horas, e procedente de parcelas situadas a unha dis-
tancia máxima de 100 km daquela estación, tendo en
conta que só terán dereito á axuda aquelas partidas
cuxa humidade media ponderada á entrada na empre-
sa transformadora sexa polo menos do 30 por cento,
medida como máximo cada dez días.

c) As forraxes destinadas a ser secados doutra for-
ma (secadas ao sol: SOF) soamente terán dereito á
axuda se se someten a un proceso de moenda.

d) Nos supostos en que se simultaneen os procesos,
deberán efectuarse a fabricación e almacenamento
dos produtos obtidos a partir de forraxes secadas ao
sol en locais ou lugares distintos a aqueles onde se
realice a fabricación de forraxes deshidratadas ou
concentrados de proteínas. En todo caso, prohíbese a
mestura na empresa de transformación dos produtos
pertencentes a ambos os dous grupos de forraxes.

Ademais, cando se pretenda efectuar algunha das
operacións previstas no artigo 9 do Regulamento (CE)
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382/2005, deberase solicitar previamente unha auto-
rización do correspondente servizo provincial do
Fogga, que determinará as condicións da súa realiza-
ción e supervisará as devanditas operacións.

e) Levar unha contabilidade de existencias diaria,
de acordo co contido dos modelos de anexo IV desta
resolución, coas indicacións establecidas na alínea a)
do artigo 10 do Regulamento (CE) 1786/2003, así
como no artigo 12.1º do Regulamento (CE) 382/2005.

A devandita contabilidade establecerase por sepa-
rado para forraxes deshidratadas, forraxes secadas ao
sol, concentrados de proteínas, e produtos deshidrata-
dos, tal e como se agrupan e definen no punto 1º do
artigo 2 do Regulamento (CE) nº 382/2005. Ademais,
nos casos en que se deshidraten ou elaboren produtos
distintos aos anteriores, levarase unha contabilidade
específica relativa ás outras actividades de deshidra-
tación ou elaboración.

f) Comunicar por escrito ao servizo provincial do
Fogga, antes do final do primeiro mes de cada trimes-
tre, a porcentaxe media de humidade, calculada
mediante a comparación entre as cantidades utiliza-
das e as cantidades de forraxes desecadas obtidas,
durante o trimestre anterior.

g) Presentar as copias dos contratos das declara-
cións de superficie e de entrega, e a lista ou soporte
magnético coas parcelas agrícolas incluídas nos con-
tratos e declaracións nos prazos establecidos no arti-
go 12º desta resolución.

h) Efectuar as tomas de mostras e a determinación
do peso das forraxes desecadas no momento en que
saian da empresa.

i) Comunicar ao servizo provincial do Fogga o pro-
grama de saídas de forraxes desecadas que se subven-
cionan e que vaian saír da empresa cunha anticipa-
ción mínima de dous días hábiles.

j) Utilizar un secadoiro que cumpra as condicións
de temperatura de aire, tempo de paso das forraxes e
espesor de camada, que se prevén na alínea a) do
número 2º do artigo 2 do Regulamento
(CE) 382/2005. En todo caso, a detección de que a
temperatura do aire, no momento da entrada da forra-
xe no secadoiro, non é inferior a 250º C realizarase
mediante un termógrafo de lectura continua instalado
en cada máquina.

k) Presentar os xustificantes necesarios para a
correcta comprobación do seu dereito ás axudas e, en
particular, aqueles a que se refire o artigo 13 do
Regulamento (CE) nº 382/2005 que, se for o caso, lle
fosen solicitados polo Fogga.

l) As restantes condicións previstas nos Regula-
mentos (CE) 1786/2003 e (CE) 382/2005.

Artigo 8º.-Obrigas dos compradores de forraxes.

Os compradores de forraxes autorizadas deberán
cumprir as seguintes obrigas:

a) Presentar ante o servizo provincial do Fogga unha
copia dos contratos e un soporte magnético que con-
teña todas as parcelas agrícolas incluídas nos devan-
ditos contratos, nos prazos que se indican no artigo
11º desta resolución.

b) Levar un rexistro dos produtos de que se trate,
segundo o modelo que se xunta como anexo V desta
resolución, e que conteña como mínimo as entradas e
saídas de produto.

c) Poñer á disposición do Fogga a súa contabilidade
financeira.

d) Facilitar as operacións de control.

Artigo 9º.-Suspensión temporal das autorizacións.

As autorizacións concedidas conforme o disposto no
artigo 6º desta resolución poderán ser suspendidas
temporalmente polo director do Fogga, por un período
comprendido entre un e cinco anos en función da gra-
vidade da infracción, cando as empresas de transfor-
mación ou os compradores de forraxes deixen de cum-
prir algún dos requisitos previstos na normativa
comunitaria ou estatal ou das obrigas previstas nos
artigos 7º e 8º da presente resolución.

Artigo 10º.-Contratos de fornecemento de forraxes.

1. Os contratos de fornecemento de forraxes que se
vaian transformar, celebrados por escrito entre
empresas de transformación e compradores de forra-
xes cos produtores, nos supostos a) e c) do artigo 2º
desta resolución, incluirán, polo menos, as seguintes
especificacións:

a) Nome, apelidos e domicilio das partes contratan-
tes.

b) Data da sinatura do contrato.

c) Campaña de comercialización.

d) Especie ou especies de forraxes que se vaian
transformar, así como a súa cantidade previsible.

e) Identificación das parcelas agrícolas en que se
cultiven as forraxes que se vaian transformar, confor-
me o sistema alfanumérico de identificación previsto
no número 1º do artigo 14 do Regulamento (CE)
796/2004, da Comisión.

f) Prezo que se pagará aos produtores pola forraxe
verde e, se é o caso, pola forraxe secada ao sol.

g) As condicións de entrega e pagamento.

2. Nos contratos previstos no artigo 2º a) desta reso-
lución que teñan por obxecto un pedido especial para
a transformación de forraxes fornecidas polos produ-
tores, deberase precisar, ademais do sinalado no
número anterior, o seguinte:

a) A superficie a colleita da cal se destine á entre-
ga.

b) A obriga da empresa transformadora de aboarlles
aos produtores a axuda que reciban de acordo co dis-
posto nesta resolución, polas cantidades transforma-
das en virtude de contrato.

3. Os contratos de compravenda de forraxes con
destino á súa transformación axustaranse ao modelo
de contrato-tipo homologado por orde do ministerio
competente en materia de agricultura para cada cam-
paña.

Artigo 11º.-Declaracións de superficies e de entre-
ga de forraxes para a súa transformación.

1. As declaracións de superficies que deberán rea-
lizar por escrito as empresas de transformación que
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elaboren a súa produción ou a dos seus asociados nos
supostos do artigo 2º a) desta resolución incluirán,
polo menos, as especificacións previstas no modelo
do anexo VI.

2. A identificación das parcelas agrícolas realizara-
se conforme o sinalado no alínea e) do punto 1 do arti-
go anterior.

Todas as parcelas incluídas nos contratos a que se
refire o artigo anterior e nas declaracións de superfi-
cie do número 1 deste artigo deberán figurar nas
declaracións previstas na solicitude de axuda única
para cada campaña.

3. As declaracións de entrega, expedidas por escri-
to nos supostos en que a empresa se abasteza de com-
pradores de forraxes autorizadas, incluirán polo
menos, os datos sinalados no modelo do anexo VII.

4. Para os efectos de formalizar os contratos do arti-
go 10º e as declaracións deste artigo, consideraranse
os seguintes rendementos previsibles, referidos ao
12% de humidade:

a) Alfalfa: rendemento de 12.000 kg/hectárea.

b) Pradaría leguminosas-gramíneas: rendemento de
13.500 kg/hectárea.

5. Cando as entregas de forraxes con cargo a un con-
trato ou declaración superen en máis dun 10% a can-
tidade sinalada no número anterior, a empresa de
transformación ou comprador deberá proceder á súa
ampliación, comunicándolle por escrito a devandita
circunstancia ao servizo provincial do Fogga corres-
pondente, previamente a que se produza, coa conse-
guinte aceptación do comprador, se é o caso.

Artigo 12º. -Prazo de celebración e presentación
dos contratos e declaracións.

1. Os contratos e declaracións de superficie e de
entrega deben presentarse cunha anticipación míni-
ma de dous días hábiles á data de entrega da forraxe
e, en todo caso, antes do 15 de setembro.

2. Non obstante, en casos excepcionais debidamen-
te xustificados, poderán presentarse ata o 30 de
novembro.

Artigo 13º.-Solicitudes de axuda.

1. As empresas de transformación autorizadas que
estean interesadas en obter as axudas previstas nesta
resolución deberán presentar unha solicitude confor-
me o modelo do anexo III desta resolución.

2. As solicitudes dirixiranse ao director do Fogga e
presentaranse nos servizos provinciais do Fogga ou
por calquera de fórmulas previstas no artigo 38. 4 º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.

3. O prazo de presentación será de corenta e cinco
días naturais, contados a partir do seguinte á finaliza-
ción do mes en que saian as forraxes da empresa de
transformación.

4. Non obstante o disposto no número anterior,
admitiranse as solicitudes presentadas dentro dos
vinte e cinco días naturais seguintes á finalización
dos devanditos prazos, aplicándose, agás supostos de
forza maior, unha redución do 1% do importe da axu-
da por cada día hábil de atraso, agás sábados.

5. As solicitudes presentadas transcorridos eses
vinte e cinco días non serán admitidas, salvo en caso
de forza maior.

6. Non se poderá presentar ningunha solicitude de
axuda para unha campaña determinada despois do
quince de abril seguinte á súa finalización.

7. Sen prexuízo de todo o anterior, as empresas de
transformación e os compradores de forraxes autoriza-
das deberán presentar, con data máxima do día 15 de
cada mes, unha lista dos contratos formalizados
durante o mes anterior e das declaracións de entrega
establecidas durante o mes anterior.

8. Conforme o previsto nos artigos 41.1º g) e 43,
parágrafo 2 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para o ano 2007, a presentación das solicitudes
levará consigo a autorización do solicitante para que
o órgano concedente obteña de forma directa a acre-
ditación do cumprimento das súas obrigas tributarias
co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguri-
dade Social, a través de certificados telemáticos, polo
que queda liberado o solicitante de presentar a
correspondente certificación, salvo no caso de que o
importe non supere por beneficiario e axuda 1.500 €,
en que non se requirirá ningunha acreditación.

Artigo 14º.-Documentación complementaria á soli-
citude.

1. Sen prexuízo da documentación que teña que
presentar a empresa de transformación nos prazos
indicados nos artigos desta resolución, coa solicitude
presentarase a seguinte:

a) Copia da contabilidade de existencias referidas
ao mes precedente.

b) Copia dos contratos ou declaracións de entrega
formalizados ata a data de presentación da solicitude.

c) Se é o caso, as garantías necesarias para percibir
os anticipos a que se refire o artigo 16º desta resolu-
ción.

d) Unha declaración de conxunto de todas as solici-
tudes de axudas efectuadas ou concedidas para o
mesmo fin polas distintas administracións públicas
competentes.

2. Ademais, os solicitantes deberán acreditar o
cumprimento das obrigas impostas aos beneficiarios
das subvencións e axudas públicas no Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia.

Artigo 15º. -Tramitación e resolución das solicitu-
des.

1. Os servizos provinciais do Fogga, despois de
efectuaren os controis pertinentes e, en todo caso,
despois da comprobación do dereito á axuda, elevarán
a oportuna proposta, a través da delegación provincial
do Fogga, ao director do organismo sobre as solicitu-
des presentadas, para que este dite a correspondente
resolución.

2. Nos supostos en que a empresa solicitante perci-
bise os anticipos con anterioridade á resolución, de
acordo co previsto no artigo 16º desta resolución, o
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pagamento da axuda consistirá, se é o caso, en aboar
o saldo resultante da eventual diferenza entre a con-
tía do anticipo e o importe total da axuda que corres-
ponda.

3. O prazo máximo de resolución e pagamento das
axudas será de dous meses desde a finalización dos
controis do servizo provincial do Fogga a que se refi-
re o artigo 19º desta resolución.

4. Ante a falta de resolución expresa no prazo ante-
rior, as solicitudes presentadas entenderanse desesti-
madas por silencio administrativo.

Artigo 16º.-Anticipos e garantías.

1. Non obstante o disposto no artigo anterior, pun-
tos 1 e 3 desta resolución, e despois de que a forraxe
abandone a empresa transformadora, esta poderá soli-
citar o anticipo previsto no artigo 7 do Regulamento
(CE) 1786/2003, polos importes que se sinalan para
cada caso.

O devandito anticipo solicitarase mediante indica-
ción expresa na propia solicitude de axuda.

2. Despois da comprobación do dereito á axuda, o
servizo provincial do Fogga que corresponda elevará,
a través da súa delegación provincial do Fogga a pro-
posta sobre os anticipos solicitados ao director do
organismo para que este resolva a autorización do
pagamento do anticipo.

3. Non obstante, poderase proceder ao pagamento
do anticipo con anterioridade á comprobación do
dereito á axuda, se a empresa entrega coa solicitude
unha garantía igual ao 110 por cento do importe do
anticipo.

A devandita garantía cubrirá calquera outra fianza
que se puider constituír conforme o disposto no
número 1 do presente artigo.

4. O prazo para resolver sobre o anticipo solicitado
será dun mes contado a partir do seguinte ao da pre-
sentación da solicitude; transcorrido este, poderase
entender desestimada a solicitude de anticipo por
silencio administrativo.

Artigo 17º. -Liberación de garantías.

1. Por instancia do interesado, o delegado provin-
cial do Fogga correspondente procederá á devolución
das garantías presentadas, cando se coñeza o dereito
á percepción da axuda, polo menos, pola cantidade
anticipada.

2. No suposto de que a axuda se conceda por canti-
dade inferior á anticipada, poderase executar a garan-
tía pola diferenza entre as dúas cantidades, de non
ingresar a empresa interesada a devandita cantidade
despois do requirimento do Fogga.

Artigo 18º.-Controis.

Todos os controis administrativos e, se é o caso,
sobre o terreo, serán efectuados polos servizos provin-
ciais do Fogga, de conformidade co disposto nos arti-
gos 13 do Regulamento (CE) 1786/2003 e 23 a 28 do
Regulamento (CE) 382/2005.

Artigo 19º.-Reducións e exclusións en caso de
declaracións de cantidades excesivas por parte das
empresas de transformación.

1. Sen prexuízo do previsto no artigo 22º, e de con-
formidade co disposto no artigo 29 do Regulamento
(CE) 382/2005, nos supostos en que se constate que a
cantidade de forraxes desecadas indicada nunha ou
varias solicitudes de axuda por unha empresa de
transformación sexa superior á que se subvenciona, o
importe da axuda calcularase sobre a base da canti-
dade que efectivamente se subvencione, minorándose
ao dobre da diferenza constatada.

2. Non obstante, a solicitude de axuda será desesti-
mada no caso de que o devandito excedente sexa
superior nun 20% á cantidade que se subvenciona, ou
se por segunda vez nunha mesma campaña se detec-
ta un excedente, aínda que este sexa inferior a un
20%.

3. Cando a diferenza entre a cantidade solicitada e
a realmente subvencionable supere o 50% ou se cons-
tate de novo na mesma campaña unha diferenza supe-
rior ao 20% pero inferior ao 50%, non se concederá
ningunha axuda pola campaña en curso.

4. En todo caso, se se comproba que as irregulari-
dades anteriores foron cometidas deliberadamente,
non se concederán as axudas nin durante a campaña
en curso nin na seguinte.

Artigo 20º.-Reducións e exclusións por incumpri-
mento de determinadas condicións de autorización
por parte das empresas de transformación e os com-
pradores.

1. Sen prexuízo do previsto no artigo 22º, e de con-
formidade co disposto no artigo 30 do Regulamento
(CE) 382/2005, cando se comprobe que a contabilida-
de de existencias non cumpre coas condicións esta-
blecidas na alínea e) do artigo 7º desta resolución ou
que non se pode establecer a correspondencia entre a
contabilidade de existencias, a contabilidade finan-
ceira e os xustificantes, sen prexuízo das reducións e
exclusións contempladas no artigo anterior, imporase
á empresa de transformación unha redución compren-
dida entre o 10% e o 30% do importe da axuda soli-
citada para a campaña en curso en función da gravi-
dade das faltas que se cometesen.

2. De constatarse as devanditas irregularidades de
novo nos dous anos seguintes á primeira constatación,
a dirección do Fogga retirará a autorización da empre-
sa de transformación por un período mínimo dunha
campaña e un máximo de tres campañas.

Artigo 21º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión das axudas previstas nesta resolu-
ción e, en todo caso, a obtención concorrente de sub-
vencións ou axudas outorgadas por outras administra-
cións ou entes públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, poderá dar lugar á modificación da
resolución de concesión.

2. O importe da axuda concedida non poderá ser de
tal contía que, illadamente ou en concorrencia con
outras subvencións ou axudas, supere o custo da acti-
vidade que vaia desenvolver o beneficiario.

Artigo 22º.-Reintegro da axuda.

Procederá o reintegro, total ou parcial, do importe
da axuda máis os xuros de mora producidos desde o
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pagamento, no suposto de incumprimento das condi-
cións establecidas para a súa concesión e, en todo
caso, nos supostos previstos no Decreto lexislati-
vo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o tex-
to refundido da Lei de réxime financeiro e orzamenta-
rio de Galicia.

Artigo 23º.-Recursos administrativos.

Contra as resolucións que, en aplicación desta reso-
lución, dite o director do Fogga, poderase interpoñer
recurso de alzada ante o presidente do devandito
organismo no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da súa notificación, de conformidade co
disposto nos artigos 107, 114 e 115 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común.

Se a resolución non for expresa, o prazo será de tres
meses, contados a partir do día seguinte a aquel en
que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Artigo 24º. -Obriga de facilitar información.

Ademais da documentación complementaria que,
en calquera momento, lle poidan exixir os órganos
correspondentes do Fogga, a empresa beneficiaria das
axudas ten a obriga de facilitar toda a información
que lle sexa requirida polo organismo pagador, pola
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo
Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control
do destino das axudas públicas, así como a que el
sexa solicitada por calquera órgano comunitario de
inspección ou control.

Artigo 25º.-Publicidade.

1. De conformidade co artigo 13.4 º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
administración pública galega, a Consellaría do
Medio Rural publicará na súa páxina web oficial as
concesións de axudas reguladas nesta resolución,
polo que a presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos
dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxi-
na web.

2. De acordo co establecido na disposición adicio-
nal primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de
creación dos rexistros de axudas, subvencións e con-
venios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa
solicitante da axuda consentirá expresamente a inclu-
sión e publicidade dos datos relevantes referidos ás
axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións
impostas, de ser o caso.

Sección segunda
Convocatoria para o ano 2007 das axudas no sector

das forraxes desecadas

Artigo 26º.-Condicións, finalidade e contía da axu-
da.

1. As axudas no sector das forraxes desecadas con-
cederanse ás empresas de transformación autorizadas,
polas forraxes desecadas que saian desas empresas e
que cumpran as condicións de calidade, humidade, e
proteína bruta, previstas nos artigos 9 do Regulamen-
to 1786/2003 e 3 do Regulamento 382/2005.

2. Estas axudas forman parte das medidas previstas
na organización común de mercados no sector das
forraxes desecadas que teñen por finalidade conse-
guir os obxectivos da política agrícola común, esta-
blecidos no tratado constitutivo da comunidade euro-
pea.

3. Conforme o previsto no artigo 4 do Regulamento
(CE) nº 1786/2003, o importe das axudas polos pro-
dutos subvencionables establecidos nesta resolución
será de 33 euros por tonelada, sempre que non se
supere a cantidade máxima garantida por estado
membro, segundo o previsto no artigo 6 do devandito
regulamento, suposto en que se terá que efectuar o
correspondente axuste.

Artigo 27º. -Solicitudes de axuda.

1. As solicitudes de axuda presentaranse de acordo
co modelo do anexo III desta resolución e dentro do
prazo previsto no artigo 13º desta resolución.

2. As solicitudes presentaranse nos servizos provin-
ciais do Fogga ou en calquera dos lugares previstos no
artigo 38.4 º da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Artigo 28º.-Financiamento.

1. O financiamento das axudas previstas para o ano
2007 efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria
11.90.713F.779.0, dos orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para o ano 2007, polo
importe de 10.000 euros.

2. En todo caso, a concesión das axudas condició-
nase á existencia de crédito adecuado e suficiente e
limitarase ás dispoñibilidades orzamentarias, deben-
do procederse á tramitación do oportuno expediente
de xeración e ampliación de crédito no caso de que a
cantidade inicialmente consignada non resulte sufi-
ciente.

Disposicións adicionais

Primeira.-Sen prexuízo do disposto nos artigos 19º,
20º e 22º desta resolución, seralles de aplicación aos
beneficiarios das axudas reguladas nesta resolución o
réxime de infraccións e sancións en materia de sub-
vencións previsto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentaria de Galicia.

Segunda.-A concesión e pagamento das axudas no
sector das forraxes desecadas previstas nesta resolu-
ción que se teñan que efectuar no exercicio seguinte,
realizaranse con cargo ao orzamento de gastos do
Fogga dese exercicio na aplicación orzamentario sina-
lada no artigo 27º desta resolución.

Disposición derradeira

Primeira.-Esta resolución entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2007.

Edelmiro López Iglesias
Director do Fondo Galego de Garantía Agraria
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

UNIÓN
EUROPEA

FEOGA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA E SELO DA EMPRESA

Resolución do 25 de abril de 2007 pola que se regula o procedemento para a 
concesión de axudas no sector das forraxes desecadas pola que se convocan 
para o ano 2007.

, de de

Director do Fogga

SOLICITUDEMR266AAUTORIZACIÓN COMO "EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN" DE 
FORRAXES

FAXTELÉFONOCONCELLO CÓDIGO POSTAL

 NIF/CIF

ENDEREZO

NOME OU RAZON SOCIAL

PROVINCIA(1)

DATOS DA EMPRESA

 NIFDON/DONA

ENDEREZO, LOCALIDADE E PROVINCIA DA PLANTA FABRIL

DA DITA EMPRESA.
EN CALIDADE DE (2)

DECLARA:

1.- Coñecer e comprometerse ao cumprimento da normativa reguladora das axudas previstas para o sector das forraxes desecadas. 
2.- Que a empresa que representa dispón de medios técnicos e instalacións para o desenvolvemento da actividade de (3)

3.- Someterse aos controis establecidos e presentar todos os documentos e información que lle sexan requiridos.

SOLICITA:

A autorización prevista no número 2º do artigo 2 do Regulamento (CE) nº 382/2005 da Comisión, como empresa de transformación de forraxes.

(1) Código segundo INE (2) Propietario, apoderado, xerente, etc. (3) Deshidratación, molturación, etc.

ANEXO I

disposto no artigo 5.a) do Regulamento (CE) 382/2005 da Comisión.

de forraxes. Xunta memoria técnica de conformidade co
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

UNIÓN
EUROPEA

FEOGA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
ANEXO II

SOLICITUDEMR266A

DATOS DO COMPRADOR

ENDEREZO
INSTALACIÓNS SITUADAS EN

CONCELLO

 NIFDON/DONA

 (2)DO DITO COMPRADOR
EN CALIDADE DE (2) 

Que lle sexa concedida a autorización prevista no número 3º do artigo 3 do Regulamento (CE) 382/2005 da Comisión, como comprador de forraxes, 
para os efectos de operar no dito sector.

DECLARA:

1.- Coñecer e comprometerse ao cumprimento da normativa reguladora das axudas previstas para o sector das forraxes desecadas. 
2.- Someterse aos controis establecidos e presentar todos os documentos e información que lle sexan requiridos.

SOLICITA:

(1) Código segundo INE. (2) Titular, xerente, etc.

AUTORIZACIÓN COMO “COMPRADOR DE FORRAXES”

TELEFAXTELÉFONOCONCELLO (1) CÓDIGO POSTAL

 NIF/CIF

ENDEREZO

NOME OU RAZÓN SOCIAL

PROVINCIA(1)

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA E SELO DA EMPRESA

Resolución do 25 de abril de 2007 pola que se regula o procedemento para 
a concesión de axudas no sector das forraxes desecadas pola que se 
convocan para o ano 2007.

, de de

Director do Fogga
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

UNIÓN
EUROPEA

FEOGA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SOLICITUDEMR266ASOLICITUDE DE AXUDA PARA FORRAXES DESECADAS

DATOS DA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN

DATA DE AUTORIZACIÓNNº DE AUTORIZACIÓN

SOLICITA:
A)

DÍA DE SAÍDA
Nº IDENT. 

DOS LOTES (3) CÓDIGO NC
CANTIDADE DE 
PRODUTO (KG) 

(A)

PESO ENVASE 
ARAMIO (KG) 

(B)

% FORRAX. 
SUBVEN. (KG) 

(C)

CANTID. FORRAX. 
SUBVEN. (KG)
(D)=(A-B)C/100

TOTAL

Produtos deshidratados
19,80 euro/t
26,40 euro/t

Páx. 1 de 2

ANEXO III

TELEFAXTELÉFONOCONCELLO C.P.

 NIF/CIF

ENDEREZO

NOME OU RAZON SOCIAL

PROVINCIA(1)

CÓDIGO ENTIDADE CÓDIGO SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL Nº CONTA CONTABLE, LIBRETA, ETC

ENTIDADE FINANCEIRA

DATOS BANCARIOS

 NIFDON/DONA

DA DITA EMPRESA.
EN CALIDADE DE (2) 

Percibir a axuda a que se refire o artigo 4 do Regulamento 1786/2003 e que lle puidese corresponder para as seguintes cantidades de forraxes 
desecadas, que saíron da empresa unha vez transformadas conforme a regulamentación establecida, debendo ser ingresada na conta e entidade 
arriba indicada.

B) Que se lle aboe o importe inicial que se refire no artigo 7 do Regulamento (CE) nº 1786/2003 do Consello, de acordo coa seguinte modalidade.

(4) Anticipo sen garantía 
(4) Anticipo con garantía 

AUTORIZO

1. A Consellaría do Medio Rural e o Fogga para que, de conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas 

na Administración pública galega, publiquen na súa páxina web oficial os datos e importes das axudas que, de ser o caso, me sexan concedidas. 

2. A Consellaría do Medio Rural para incluír e facer públicos nos rexistros de axudas, subvencións e convenios, e de sancións reguladas no Decreto 

132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como, de ser o caso, ás sancións impostas.



Nº 90 � Xoves, 10 de maio de 2007 7.613DIARIO OFICIAL DE GALICIA

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

UNIÓN
EUROPEA

FEOGA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
ANEXO III (continuación)

SOLICITUDE DE AXUDA PARA FORRAXES DESECADAS MR266A SOLICITUDE

C) Desexa que o importe inicial a que optou no punto anterior (B).

DECLARA:

Respecto ás forraxes anteriores, de conformidade con disposto no número 3º do artigo 10 do Regulamento (CE) 382/2005, da Comisión, que no 
momento de saída do produto da empresa, se tomaron mostras para cada un dos lotes indicados, quedando estes debidamente identificados segundo 
o número de albará de saída expedido para o efecto. 
 Rescpecto ás saídas de forraxes desecadas que conteñen "engadidos" (número 5ª do artigo 2 do Regulamento 382/2005), preséntase xunta 
declaración complementaria en que se recollen os datos regulamentariamente establecidos relativos aos produtos “engadidos” e, se é o caso, as súas 
mesturas (natureza, denominación, contido en substancia nitroxenada total, e porcentaxe de incorporación no produto acabado).

(6) Lle sexa anticipado despois de constitución de garantía
(6) Lle sexa pagado no seu momento, sen previa constitución de garantía

NOTAS

(1) Código segundo o INE. 

(2) Director, presidente, xerente, etc.

(3) Lote de cantidade determinada de forraxes de calidade uniforme canto á composición, taxa de humidade e contido en proteínas, que saíu dunha soa 
vez da empresa de transformación.

(4) Póñase unha cruz na opción elixida. (Non se pode optar simultaneamente a un importe provisorio sen garantía, e outro con garantía.)

(5) Deberá presentarse garantía en forma de aval ou certificado de seguro de caución por 6,60 euro/t.

(6) Póñase unha cruz na opción elixida. De solicitarse o pagamento anticipado, deberase achegar garantía en forma de aval ou de certificado de 
seguro de caución, polo 110% do importe total. De elixirse esta opción, para o anticipo cun importe provisorio con garantía, queda eximido de 
achegar a garantía a que fai referencia a nota (5).

Pág. 2 de 2

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA E SELO DA EMPRESA

Resolución do 25 de abril de 2007 pola que se regula o procedemento para
a concesión de axudas no sector das forraxes desecadas pola que se
convocan para o ano 2007.

, de de

Director do Fogga
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CONTABILIDADE DE EXISTENCIAS DA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN: ENTRADA E TRANSFORMACIÓN

ANEXO IV-A

TIPO DE PRODUTO QUE SE VAIA OBTER (1) RAZÓN SOCIAL

ESPECIE DE FORRAXE (2) MES DE ANO

ENTRADAS DE MATERIA PRIMA PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

DATA
PRODUTOR DE PROCEDENCIA 
APELIDOS, NOME OU RAZÓN 

SOCIAL E DOMICILIO
CÓDIGO

NIF O NÚM. 
COMPRADOR
AUTORIZADO

NÚM DE 
ALBARÁ

NÚM. DE 
CONTRATO OU 
DECLARACIÓN

CANTIDADE DE 
FORRAXE "TAL 

CAL" KG

HUMIDADE
(%)

CANTIDADE DE 
FORRAXE REFERIDA 

AO 12% DE HUMIDADE 
(KG) (4)

DATA

CANTIDADE DE 
FORRAXE

TRANSFORMADA
REFERIDO AO 

12% (KG)

PRODUTOS
OBTIDOS

"TAL
CAL" (KG) 

(6)

% FORRAXE 
DESECADA

SUBVENCIONABLE

CANTIDADE DE 
FORRAXE

DESECADA
SUBVENCIONABLE

"TAL CAL" (KG)

PROTEÍNA
(%)

TOTAL TRANSFORMADO NO MES 

(1) Forraxes deshidratadas, secadas ao sol (SOF), concentrados de proteínas, produtos deshidratados. 
(2) Alfalfa, veza, pradarías, ...
(3) Segundo os casos consignar baixo este epígrafe (P) produtor (PP) produción propia (PA) produción de asociados (CA) comprador autorizado. 
(4) Aplicar a seguinte expresión (100.h/88) x peso de forraxe “tal cal” x peso referido ao (12%) onde h é a humidade á entrada.
(5) Consignarase a media ponderada da humidade das forraxes entradas no mes. 
(6) No caso da utilización de “ engadidos” de acordo co previsto no punto 5 do artigo 2 do Regulamento (CE) 382/2005, consignarase o peso resultante do produto obtido.
NOTAS: cada mes obteranse os totais que se recollen na parte inferior do impreso.

Confeccionarase unha folla para cada tipo de produto que se vaia obter e para cada especie forraxeira. Cando o produto acabado conteña algún dos engadidos a que se refire o punto 5º do artigo 2 do Regulamento (CE) 382/2005 cubrirase o anexo 14 C).

(5)

TOTAL TRANSFORMADO EN MESES ANTERIORES

TOTAL TRANSFORMADO ATA FINAL DE MES (suma)

TOTAL DE PRODUTOS OBTIDOS NO MES

TOTAL DE PRODUTOS OBTIDOS EN MESES ANTERIORES

TOTAL DE PRODUTOS OBTIDOS ATA O FINAL (suma)

TOTAL FORRAXE DESECADA SUBVENCIONABLE OBTIDA NO MES

TOTAL FORRAXE DESECADA SUBVENCIONABLE OBTIDA EN MESES ANTERIORES

TOTAL FORRAXE DESECADA SUBVENCIONABLE OBTIDA ATA FIN MES (suma)

ANEXO IV-B

CONTABILIDADE DE EXISTENCIAS DA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN: SAÍDAS DE PRODUTOS

DATA
APELIDOS, NOME OU RAZÓN SOCIAL E 

ENDEREZO DO DESTINATARIO CÓDIGO NC ALBARÁ Nº
FACTURA
DATA / Nº LOTE

CANTIDADE DE 
PRODUTO "TAL 

CAL" (Kg)

% DE 
FORRAXE
SUBVENC.

CANTIDADE DE 
FORRAXE "TAL 

CAL" SUBVENC. Kg

(1) Forraxes deshidratadas, forraxes secadas ao sol (SOF), etc.

ao fin de cada mes obteranse os totais que se recollen na parte inferior do impreso, facendo figurar as existencias de produtos transformados nesa data.

Confeccionarase unha folla para cada tipo de produto.

CANTIDADE DE 
FORRAXE AO 12%

%
HUMIDADE

%PROTEÍNA

TOTAL SAÍDO NO MES 

EXISTENCIAS DE PRODUTO "tal cal" A FINAL DE MES (total produtos obtidos ata final de mes - total saídas ata final mes)

ANOMES DE

RAZÓN SOCIALTIPO DE PRODUTO(1) 

TOTAL SAÍDAS NOS MESES ANTERIORES

TOTAL SAÍDAS ATA FINAL DE MES

NOTAS:
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ENTRADAS SAÍDAS

DATA
APELIDOS E NOME

ENDEREZO NIF
Nº DE 

ALBARÁ
Nº DE 

CONTRATO

CANTIDADE
DE FORRAXE 
"tal cal" (Kg)

HUMIDADE
(*)

PROVEDOR DESTINATARIOS

ANEXO V

CONTABILIDADE DE EXISTENCIAS DO COMPRADOR AUTORIZADO

ESPECIE (1) RAZÓN SOCIAL

(1) Cubrirase un exemplar por cada tipo de forraxe (alfalfa, veza).
(2) Aplicar a seguinte expresión ((100-h)/88) x Cantidade de forraxe “tal cal”, onde h é a humidade á entrada.

Nº DE AUTORIZACIÓN

NIF

CANTIDADE
DE FORRAXE 
AO 12% (Kg) 

(2) DATA
APELIDOS E 

NOME ENDEREZO NIF

CANTIDADE
DE FORRAXE 
AO 12% (Kg) 

(2)
Nº DE 

ALBARÁ
Nº DE 

CONTRATO

CANTIDADE
DE FORRAXE 
"tal cal" (Kg)

HUMIDADE
(*)

TITULAR (1) REFERENCIAS CATASTRAIS IDENTIFICATIVAS

NOME ENDEREZO
Nº

ORDE
TOTAL

(ha)

DECLARACIÓN
"AXUDA SUPERFICIES"

ANEXO VI
DECLARACIÓN DE SUPERFICIE/ENTREGA DE FORRAXES

(Art. 11 do R (CE) nº 1786/2003 do Consello, e art. 15 do Regulamento 382/2005 da Comisión)

(Sinatura e selo da empresa)

(1) No caso de agrupación, relacionaranse os datos de cada un dos membros que cultive forraxes para a súa transformación. 
(2) Consignar “SI” no caso de que se presentase e “NON” no caso de contrato.

SUPERFICIE SEMENTADA SUPERFICIE SIXPAC

PARCELAS AGRÍCOLAS

ESPECIE (1) RAZÓN SOCIAL

Nº DE AUTORIZACIÓN

NIF

NA PARCELA 
SIXPAC (ha) ESPECIE

FORRAXEIRA PROVINCIA
TERMO

MUNICIPAL
Nº

POLÍGONO
Nº

PARCELA
Nº

RECINTO Ha A
SECANO OU 

REGADÍO

PRODUCIÓN
ESTIMADA

REFERIDA AO 
12% DE 

HUMIDADE Kg

DATA
PREVISIBLE

ENTREGA
PRESENTACIÓN

(2)

Nº
REXISTRO
ENTRADA

CCAA

, de de
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FORRAJE ENTREGADO (3)

DATA (2)

SUPERFICIE SEMENTADA

COMPRADOR AUTORIZADO

ANEXO VII
DECLARACIÓN DE ENTREGA POR EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN QUE SE ABASTEZAN DE COMPRADORES AUTORIZADOS

(Artigo 15.2º Regulamento (CE) 382/2005)

(1) Cubrirase unha declaración por cada especie forraxeira. 
(2) Data de entrega previsible.
(3) Estimada.
(4) Aplicar a seguinte expresión  ((100-h )/88) x Cantidade de forraxe “tal cal” onde h é a humidade á entrada.

PARCELAS AGRÍCOLAS

CONTRATO

REFERENCIAS CATASTRALES IDENTIFICATIVAS

TOTAL .....

ESPECIE (1)

NOME OU RAZÓN SOCIAL DOMICILIO NIF Nº DE 
COMPRADOR
AUTORIZADO

Nº Nº ORDE TOTAL (ha)
NA PARCELA 

SIXPAC
(ha)

PROVINCIA TERMO
MUNICIPAL

POLÍGONO Nº PARCELA Nº RECINTO Nº
SUPERCIE

SIXPAC
(ha; a)

CANTIDADE "tal 
cal" (Kg) 

(3)

HUMIDADE (%) 
(3)

CANTIDADE
REFERIDA AO 

12% (kg) 
(4)

(Sinatura e selo da empresa)

, de de

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 2 de maio de 2007 pola que se
anuncia a convocatoria pública para a
provisión, polo sistema de libre designa-
ción, dun posto de traballo vacante na
Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de
Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 27.2º da
Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de
Galicia, reformada polas leis 4/1991, do 8 de marzo,
e 3/1995, de 10 de abril, e nos artigos 16 e 17 do
Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e en uso das atri-
bucións conferidas polo artigo 15.4º da mesma lei,
esta consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza,

DISPÓN:

Primeiro.-Anunciar a convocatoria para cubrir, polo
sistema de libre designación, o posto de traballo que
se indica no anexo I desta orde.

Segundo.-Poderán concorrer a ela os/as funciona-
rios/as de carreira que reúnan as condicións que para
o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro.-As solicitudes para participar nesta con-
vocatoria presentaranse no rexistro xeral da Conselle-
ría de Presidencia, Administracións Públicas e Xus-
tiza, sita nos edificios administrativos de San Caeta-
no, nº 1, Santiago de Compostela, nas súas delega-
cións provinciais ou nas oficinas previstas no
artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, no prazo de 15 días
contados a partir do seguinte ao da publicación desta
orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo
que se inclúe como anexo II.

Cuarto.-Os/as aspirantes deberán unir á súa solici-
tude un curriculum vitae xustificando documental-
mente os méritos que aleguen.

Os méritos alegados e non probados da maneira
sinalada no parágrafo anterior non se terán en conta.

Quinto.-No caso de que resulte seleccionado/a para
ocupar o posto de traballo que se relaciona no anexo
I desta orde, un/ha funcionario/a con destino noutras
administracións, requirirase o informe favorable do
departamento onde preste servizos, considerándose
favorable de non emitirse no prazo de quince días,
segundo o preceptuado no artigo 67 do Real decre-
to 364/1995, do 10 de marzo. Unha vez tramitado o
seu traslado a esta comunidade autónoma procedera-
se a adxudicarlle o posto para o que foi seleccionado.
Se no prazo de dous meses a partir da publicación no


