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ACTUACIÓNS DE APOIO E ASESORAMENTO 

ADMINISTRATIVO

8.1. ASESORAMENTO, ESTUDOS E INFORMACIÓN

Neste ámbito, o Servizo de Xestión Administrativa do Fogga desenvolveu funcións de asesoramento e informe ás di-

ferentes consultas formuladas polos servizos e unidades do organismo (centrais e provinciais) sobre cuestións na súa 

maior parte técnico-xurídicas, e entre as que destacan as consultas relativas á interpretación e aplicación (temporal e 

espacial) das normas que, de xeito directo ou indirecto, resultan de aplicación ao Fogga no desenvolvemento das súas 

competencias.

Tamén se elaboraron informes dando resposta ás solicitudes de información e requirimentos formuladas por organis-

mos e institucións alleas ao Fogga.

8.2. NORMATIVA: ELABORACIÓN E PUBLICACIÓN

En relación coas actuacións en materia normativa , o Fogga realizou labores de estudo, elaboración e preparación de 

todas as resolucións de convocatoria de axudas xestionadas polo organismo e que foron ditadas pola Dirección deste 

no ámbito das súas competencias, así como as ordes de axuda da Consellería que afectan ao organismo, realizando 

asemade os trámites precisos para a súa entrada en vigor e ulterior publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo realizáronse labores de estudo e asesoramento cando así se requiriu para a elaboración das disposicións 

xerais que afectaron ao organismo.

8.3. REVISIÓN DE ACTOS

A Secretaría do Fogga, a través do seu Servizo de Xestión Administrativa, tramita os expedientes de revisión dos actos 

administrativos ditados pola Dirección do Fogga; esta revisión enténdese no seu sentido máis amplo, e comprende a 
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tramitación de recursos administrativos (ordinarios ou extraordinarios), das reclamacións previas á vía xudicial (civil 

ou laboral), das revisións de oficio (nulidade e anulabilidade), e da revogación de actos e rectificación de erros. Con-

cretamente no ano 2008 tramitáronse 443 recursos dos que 70 son de asignación de dereitos correspondentes á 

campaña 2006, 166 de bovinos, 21 de ovino-cabrún (20 de retirada e 1 de prima), 15 de prima láctea, 119  de SIXPAC e 

49 de superficies e 3 de sancionadores de taxa lactea.

Ademais, polo que se refire á posibilidade dunha posterior revisión dos actos na vía xurisdicional contencioso-adminis-

trativa, civil ou laboral, o Servizo de Xestión Administrativa do Fogga, prepara e remite os expedientes solicitados polos 

xulgados ou tribunais correspondentes, o que supón a realización de emprazamentos, notificacións e demais actuacións 

legalmente previstas ou requiridas, así como a remisión dos informes que en cada caso correspondan aos gabinetes xurí-

dicos da Xunta de Galicia. Durante o ano 2008 foron remitidos á xurisdición correspondente dous expedientes.

8.4. REINTEGRO DE PAGAMENTOS INDEBIDOS: TRAMITACIÓN E COORDINACIÓN 

Na salvagarda dos intereses financeiros da Unión Europea e unha vez detectados os pagamentos indebidos que se pui-

deran producir, a Secretaría do Fogga tramita os correspondentes procedementos para a recuperación dos importes 

indebidamente aboados por axudas cuxa aprobación lle corresponde ao director do Fogga ata acadar a súa devolución 

nas contas do organismo pagador. Durante este ano tramitáronse 337 expedientes dos que 176 estaban a 31 de dec-

embro de 2008 finalizados.

Así mesmo, en relación coas axudas FEAGA ou FEADER tramitadas na Consellería do Medio Rural e no ente público 

AGADER, a Secretaría do Fogga coordina as actuacións realizadas polos órganos xestores e polas unidades xurídicas 

correspondentes, co fin de asegurar que as cantidades indebidamente aboadas sexan recuperadas nas contas do orga-

nismo pagador de forma dilixente e efectiva e co obxecto de poder dar resposta ás solicitudes de información requiri-

das periodicamente polas institucións comunitarias.

No desenvolvemento destas funcións de coordinación, o Servizo de Xestión Administrativa do Fogga remitiu men-

sualmente recordatorios aos diferentes órganos xestores das obrigas impostas pola normativa comunitaria aplicable 

respecto da recuperación dos pagamentos indebidos e solicitou toda a documentación necesaria para poder levar as 

ditas funcións coordinadoras neste ámbito.

De acordo con isto, a Secretaría do Fogga fixo un seguimento e coordinación de 80 expedientes de reintegros de axu-

das FEAGA ou FEADER tramitados pola Consellería do Medio Rural, dos que 78 están finalizados.
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8.5. RENUNCIAS AOS PAGAMENTOS DAS AXUDAS 

Ademais, o Servizo de Xestión Administrativa tramitou no ano 2008 un total de 10 renuncias instadas por beneficiarios 

de axudas da PAC correspondentes a distintas campañas. 

8.6. TAXA LÁCTEA: PROCEDEMENTO SANCIONADOR

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

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

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

De acordo con isto, a Secretaría do Fogga tramitou 12 expedientes sancionadores por incumprimentos en materia de 

taxa láctea que se produciron en Galicia durante a campaña 2007/2008; tales como non levar o transportista a folla de 

ruta ou levala incompleta ou non achegar aos produtores os comprobantes das entregas de leite que realizaban.

8.7. COORDINACIÓN INFORMÁTICA

Durante o ano 2008, as actividades de coordinación informática pódense agrupar nos seguintes apartados que figuran 

a continuación:

   a) Desenvolvemento e implantación do sistema de xestión da seguridade da información: 

No marco do desenvolvemento do proxecto de adaptación á normativa interna de seguridade acorde á ISO 27002, do 

organismo pagador, o Fogga, a través da coordinación informática, propuxo ao servizo de informática da Consellería 

do Medio Rural diversas medidas para acadar os obxectivos propostos, e colaborou en nas tarefas relacionadas. As 

propostas e actividades principais foron as seguintes: 

   • Propostas de melloras nos procedementos de xestión da seguridade, e implantación das mesmas, entre elas:

              . Xestión de soportes de datos.

              . Xestión de cambios nos sistemas.

              . Monitorización dos sistemas.
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              . Copias de seguridade.

              . Xestión documental.

   • Proposta, desenvolvemento e implantación dunha plataforma de teleaprendizaxe para  a formación do persoal do 

organismo pagador en temas de seguridade.

   • Estudo dos procesos de traballo do organismo pagador no eido da xestión das axudas europeas, co fin de facer unha 

análise de riscos dos sistemas de información; e das ferramentas adoptadas para realizar tal tarefa.

   • Seguimento dos traballos de implantación da xestión da seguridade da información segundo a norma ISO 27002.

   b) Colaboración na xestión da seguridade da información:

O Fogga, a través da coordinación informática, colabora activamente co servizo de informática da Consellería do Medio 

Rural, nas tarefas de xestión da seguridade da información, segundo a norma baseada en ISO 27002.

Dita colaboración concrétase na consideración da coordinación informática coma unidade de seguridade da informa-

ción. Coma tal, implicouse en:

   • Elaboración de propostas de configuración seguras para os sistemas de información.

   • Revisión de usuarios das aplicacións e da rede.

 

  • Monitorización dos sistemas.

   • Rexistro e investigación das incidencias de seguridade.

   • Soporte técnico en incidencias de seguridade.

   • Elaboración dun curso de seguridade da información.

   • Análise de datos destinados á elaboración de informes para auditorías.

   • Coordinación e xestión dos traballos a realizar para a auditoría externa anual de seguridade da información.

   • Asesoramento en cuestións da LOPD.
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   c) Participación en foros de seguridade:

O Fogga, a través da coordinación informática, participa en foros de seguridade da información, co fin de analizar as 

distintas iniciativas de seguridade nas administración públicas:

   • Comité de seguridade da Consellería do Medio Rural.

   • Grupo de coordinación de informática dos organismos pagadores españois.

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

   d) Control de activos informáticos do organismo pagador:

Neste sentido, as principais accións realizadas foron:

   • Elaboración dun catálogo de activos da Consellería do Medio Rural.

   • Documentación dos activos.

   • Revisión dos perfís demandados polos usuarios nas novas solicitudes de acceso aos sistemas.

   • Definición, deseño e explotación dunha ferramenta de control de cambios relevantes no catálogo de activos.

   f) Outras tarefas encomendadas á coordinación informática:

   • Colaboración no mantemento das páxinas web do organismo pagador, tanto na web pública coma na intranet.

   • Asesoramento técnico en procedementos de contratación de sistemas ou servizos de tecnoloxías da información.

   • Colaboración nas auditorías internas de seguridade da información.

   • Soporte técnico de microinformática e de rede.
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AUDITORÍA INTERNA

9.1. COMPETENCIAS

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

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

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

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

significativos, incluídos os servizos de autorización.

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

plan desenvólvese en plans anuais polo que o plan anual para o exercicio 2008 elaborouse e aprobouse por resolución 

do 14 de decembro de 2007, conforme a metodoloxía descrita no Manual de auditoría interna. 

9.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

De acordo co plan anual aprobado realizáronse as seguintes auditorías:

   • Execución e contabilización FEAGA.

   • Axudas á intervención de mercados.

   • Condicionalidade.

   • Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais.

   • Axudas ás agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e promoción de produtos 

agroalimentarios de calidade.
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   • Recuperación do potencial forestal e implantación de medidas preventivas.

   • Primeira forestación de terras non agrícolas.

   • Seguridade dos Sistemas de Información.

   • Seguimento de recomendacións 2007.

Por outra banda e dentro das funcións consultoras, o exercicio 2008 péchase coa participación do Servizo de Auditoría 

Interna nos seguintes proxectos:

   • Auditoría do proxecto FARLAND (AGADER)
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ANEXOS

10.1. EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO EXERCICIOS FEAGA 
        PERÍODO DO 16/10/1996 AO 15/10/2008

         10.1.1. CADRO RESUMO SEGUNDO EXERCICIOS FEAGA
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         10.1.2. GRÁFICOS EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO EXERCICIOS FEAGA

         10.1.3. CADRO RESUMO POR CAPÍTULOS SEGUNDO EXERCICIOS FEAGA
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ANEXOS

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

                    SEGUNDO EXERCICIOS FEAGA

         10.1.5. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DIRECTAS SEGUNDO EXERCICIOS FEAGA
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10.2. EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO ANOS NATURAIS 
        PERÍODO DO 01/01/1997 AO 31/12/2008

         10.2.1. CADRO RESUMO SEGUNDO ANOS NATURAIS

         10.2.2. GRÁFICO EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS POR ANOS NATURAIS
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ANEXOS

         10.2.3. CADRO RESUMO POR CAPÍTULOS SEGUNDO ANOS NATURAIS

         10.2.4. GRÁFICO PAGAMENTOS POR CAPÍTULOS E ANOS NATURAIS
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         10.2.5. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DOS PAGAMENTOS SEGUNDO ANOS NATURAIS E CAPÍTULOS

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

                     ANOS NATURAIS

         10.2.7. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DIRECTAS POR ANOS NATURAIS
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ANEXOS

         10.2.8. GRÁFICO DA EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL POR ANOS NATURAIS

10.3. PAGAMENTOS FEADER

         10.3.1. CADRO PAGAMENTOS EXERCICIO FEADER 2008
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         10.3.2. GRÁFICOS PAGAMENTOS EXERCICIO FEADER 2008
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         10.3.3. CADRO PAGAMENTOS FEADER SEGUNDO ANOS NATURAIS

         10.3.4. GRÁFICOS PAGAMENTOS FEADER SEGUNDO ANOS NATURAIS
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ÍNDICE DE CADROS E GRÁFICOS

11.1. ÍNDICE DE CADROS

1-1 Organigrama do Fogga

1-2 Persoal funcionario e laboral por destinos

1-3 Variación de efectivos

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

1-5 Evolución dos pagamentos totais dos organismos pagadores en España no período 2002-2008.

1-6 Evolución dos pagamentos totais por sectores en España e Galicia. Período 2002 a 2008.

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

                autónomas. Período 2002 - 2008.

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

                 Período 2002-2008.

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

                 autónomas. Período 2002-2008.

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

                 Período 2002 a 2008.

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

                 Período 2002-2008.

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

                 Período 2002 a 2008.

2-1 Porcentaxe de axuda integrada no réxime de pagamento único, segundo sectores, en Galicia.

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

2-3 Orixe e tipo de dereitos.

2-4 Dereitos especiais: Equivalencias Cabezas – UGM.

2-5 Tipos de acceso na solicitude á Reserva Nacional de dereitos de pagamento único. Campaña 2008. 

2-6 Resumo de solicitudes da Reserva Nacional de dereitos de pagamento único por provincias e tipo de acceso.

                 Campaña 2008.

2-7 Número de beneficiarios e importes da asignación de dereitos de pagamento único da Reserva Nacional por

                 provincia e tipo de acceso. Campaña 2008.
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2-8 Asignación de dereitos de pagamento único procedentes da Reserva Nacional por comunidade autónoma.

                Campaña 2008.

2-9 Número de solicitudes de cesión de dereitos do RPU por tipo de cesión en Galicia e en España. Campaña 2007

2-10 Cesións de importes de dereitos do RPU por tipo de cesión en Galicia e España. Campaña 2008.

2-11 Dereitos do RPU e importes consolidados 2008. Por comunidade autónoma de solicitude única.

2-12 Dereitos consolidados 2008. Beneficiarios, dereitos e importes en Galicia e en España.

2-13 Dereitos do RPU consolidados 2008. Beneficiarios, dereitos e importes por tipo e provincia.

2-14 Réxime do pagamento único. Variación dos dereitos asignados entre as campañas 2007 e 2008.

2-15 Dereitos de pagamento único consolidados 2008. Distribución provincial de importes e agricultores.

2-16 Distribución de agricultores e dereitos do RPU. Campaña 2008. (Segundo importes por agricultor).

2-17 Evolución de agricultores titulares de dereitos de pagamento único e de dereitos do RPU. Galciia 2006 a 2008.

2-18 Solicitudes por entidades colaboradoras das Solicitudes unificadas PAC-DR recibidas en 2008.

2-19 Solicitudes unificadas PAC-DR recibidas en 2008. Distribución provincial.

2-20 Distribución provincial de solicitantes e importes de pagamento único 2008.

2-21 Solicitudes de pagamento único baseado en superficies. Superficies declaradas. Campaña 2008.

2-22 Solicitudes de pagamento único baseadas en UGM (cabezas gando).

2-23 Réxime de pagamento único. Campaña 2008. Importe das axudas pagadas a 31.12.2008.

2-24 Réxime de pagamento único. Campaña 2008. Pagamento de axudas baseadas na superficie a 31.12.2008.

2-25 Réxime de pagamento único. Campaña 2008. Pagamento de axudas baseadas nas UGM a 31.12.2008.

2-26 Importe dos pagamentos de axudas directas segundo ano de solicitude. Galicia período 2000-2008.

2-27 Distribución de pagamentos segundo tipo de axuda Galicia –Campaña 2007.

2-28 Distribución das axudas directas da PAC segundo a contía dos pagamentos totais por agricultor. Galicia Campaña 2007.

2-29 Nº de expedientes e importes do pagamento adicional da modulación por provincias. Campaña 2007.

2-30 Importes do pagamento adicional por modulación. Galicia Campaña 2007.

2-31 Solicitantes FEAGA e FEADER en 2008.

2-32 Controis sobre o terreo da condicionalidade 2008. Distribución por provincias e organismos de control.

2-33 Supervisión controis condicionalidade 2007.

2-34 Solicitantes con imcumprimentos en condicionalidade no ano 2007.

3-1 Superficies de base.

3-2 Solicitudes de axudas por superficies e declaración de superficies forraxeiras. Campaña 2008.

3-3 Explotacións con axudas por superficies inspeccionadas en 2008.

3-4 Superficies forraxeiras de uso común inspeccionadas en 2008.

3-5 Grupos de cultivo e superficies validadas en axudas ligadas. Campaña 2008.

3-6 Produtores e superficies forraxeiras validadas por provincias. Campaña 2008.

3-7 Superficies forraxeiras de uso común, validadas, declaradas polos produtores por provincias. Campaña 2008.

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

                Campaña 2008.

3-9 Produtores, superficies e axudas ligadas, de cultivos herbáceos pagados segundo provincias. Campaña 2008.

3-10 Outras superficies declaradas. Campaña 2008.
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3-11 Evolución das axudas ligadas: produtores e superficies por campaña. Galicia 1994-2008.

3-12 Evolución de produtores e importes de axudas ligadas por superficies. Galicia 1995-2008.

3-13 Axudas á destilación obrigatoria de subprodutos de vinificación. Distribución provincial no 2008.

3-14 Axudas á destilación voluntaria de viños de mesa. Distribución provincial no 2008.

3-15 Distribución gratuíta de froitas. Resumo provincial de entidades e controis. Ano 2008.

3-16 Distribución gratuíta de froitas. Resumo provincial de produtos distribuídos. Ano 2008.

4-1 Importes unitarios das primas de bovino. Campaña 2008.

4-2 Solicitudes de primas por vaca nutriz segundo provincia. Campaña 2008.

4-3 Transferencias e cesións de dereitos de prima de vacas nutrices, segundo provincia. Campaña 2008.

4-4 Solicitudes e dereitos. Asignación de dereitos da reserva nacional de Vacas nutrices para a Campaña 2008.

4-5 Comparación dereitos totais e asignados da reserva nacional de vacas nutrices para a Campaña 2008.

4-6 Distribución provincial de produtores e dereitos de prima por vaca nutriz. Campaña 2008.

4-7 Distribución de produtores de vacas nutrices segundo dereitos por produtor. Campaña 2008.

4-8 Evolución de produtores e dereitos de prima de vaca nutriz Galicia 2001 a 2008.

4-9 Explotacións con solicitudes de vacún e animais solicitados. Campaña 2008.

4-10 Explotacións de vacún e animais controlados sobre o terreo. Campaña 2008.

4-11 Calidade dos controis sobre o terreo nas explotacións da campaña 2007.

4-12 Prima por vacas nutrices. Produtores, cabezas e pagamentos totais no 2008 segundo provincias. Solicitudes

                 da campaña 2007.

4-13 Prima por vacas nutrices. Distribución provincial segundo o tipo do pagamento feito no ano 2008. Solicitudes 

                 da campaña 2007.

4-14 Prima por vaca nutriz. Evolución anual de solicitantes e animais solicitados e primados. 1994-2007.

4-15 Prima por vaca nutriz. Evolución anual de solicitantes e primas pagadas.

4-16 Solicitudes de primas por sacrificio segundo provincia. Campaña 2008.

4-17 Campaña 2007. Establecementos de sacrificio controlados e animais controlados nos mesmos.

4-18 Calidade dos controis sobre o terreo en matadoiros da campaña 2006.

4-19 Primas por sacrificio. Produtores e cabezas segundo tipo animal e provincias. Solicitudes da campaña 2007.

4-20 Primas por sacrificio. Distribución provincial segundo tipo de pagamento.

4-21 Primas por sacrificio. Evolución anual de solicitudes e animais solicitados e pagados 200-2007.

4-22 Prima por sacrificio. Evolución anual de solicitantes e primas pagadas 2000-2007.

4-23 Solicitudes de pagamento adicionais aos produtores que manteñan vacas nutrices(Art. 69 R.1782/2003).

                 Campaña 2008.

4-24 Prima de pagamento adicionais aos produtores que manteñan vacas nutrices (art. 69 R. 1782/2003). 

                 Campaña 2008.

4-25 Solicitudes de pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade (Art. 69 R. 1782/2003). 

                 Campaña 2008.

4-26 Primas de pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade (Art. 69 R. 1782/2003). Campaña 2007.

4-27 Importes unitarios das primas de ovino/cabrún. Campaña 2008.

4-28 Solicitudes de primas de ovino-cabrún recibidas segundo provincia. Campaña 2008.
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4-29 Transferencias e cesións de dereitos de prima de ovino-cabrún. Campaña 2008.

4-30 Solicitudes e dereitos. Asignación de dereitos da reserva nacional de ovino-cabrún para a campaña 2008.

4-31 Distribución provincial de produtores e dereitos de prima de ovino-cabrún. Campaña 2008.

4-32 Distribución de produtores de ovino-cabrún e dereitos segundo dereitos por produtor. Campaña 2008.

4-33 Evolución de produtores e dereitos de prima de ovino-cabrún. Galicia 2001 a 2007.

4-34 Explotacións de ovino/cabrún e animais inspeccionados. Campaña 2008.

4-35 Calidade dos controis sobre o terreo nas explotacións da campaña 2006.

4-36 Primas por ovino-cabrún. Productores, cabezas e pagos totais segundo provincias. Campaña 2008.

4-37 Primas por ovino-cabrún. Distribución provincial segundo o tipo de pagamento. Campaña 2008.

4-38 Primas por ovino-cabrún. Evolución anual de solicitudes e animais solicitados e primados. Galicia 1995-2008.

4-39 Primas por ovino-cabrún. Evolución anual de solicitantes e primas pagadas. Galicia 1995-2008.

4-40 Distribución provincial de produtores con venda a industria es e cota láctea. Galicia. Final período 2007-2008.

4-41 Distribución provincial de produtores con venda directa e cota láctea. Galicia. Período 2007-2008.

4-42 Distribución de produtores de leite con venda a compradores e cota, segundo cota por produtor. Galicia. 

                 Final período 2007-2008.

4-43 Compras de leite en Galicia segundo o domicilio do comprador. Período 2007-2008.

4-44 Compras de leite en Galicia segundo a cantidade adquirida polo comprador na Comunidade Autónoma. 

                 Período 2007-2008.

4-45 Compras de leite en Galicia segundo domicilio do comprador. Período 2006-2007.

4-46 Distribución provincial de compradores con domicilio solical en Galicia. Período 2007/2008.

4-47 Distribución provincial dos controis da taxan o sector lácteo. Compradores e gandeiros:campaña 2007-2008.

                 Transporte: campaña 2007-2008.

4-48 Balance da liquidación da taxa láctea. Entregas a compradores. Campaña 2007-2008.

4-49 Pagamentos adicionais no sector lácteo. Solicitudes de prima recibidas por provincia.  Campaña 2008.

4-50 Pagamentos adicionais no sector lácteo. Produtores de leite inspeccionados. Campaña 2008.

4-51 Calidade dos controis sobre o terreo nas explotacións 2007.
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