
Plans de Mellora, 
Incorporación de Mozos 
e Pequenas Explotacións. 



M EDIDAS DO PDR 2014-2020 

 Medida 4. Investimentos en activos físicos. 
 4.1. Apoio aos investimentos en explotacións agrícolas. 

 Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais. 
 6.1. Creación de empresas para os agricultores mozos. 

 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas 
explotacións. 



SUBMEDIDA 6.1 
CREACIÓN DE EMPRESAS 
PARA OS AGRICULTORES 
MOZOS 
(PRIMEIRA INSTALACIÓN) 



Primeira instalación de agricultores mozos. 

Proceso de instalación: Comprende a realización de tres trámites: 

 Alta en Facenda. 

 Alta na Seguridade Social. 

 Cambio de titularidade da explotación. 

 O inicio do proceso de instalación ten que realizarse conxuntamente coa solicitude de axuda ou nos 12 meses 
anteriores. 

 Porén, se o proceso de instalación está rematado na data de solicitude, non procederán estas axudas. 

 No caso de instalación nunha entidade asociativa, consideraranse as datas de alta ou modificación censal na AEAT, 
alta do mozo na Seg. Social, alta no REAGA como socio e data de desembolso total da achega ao capital social. 



Requisitos dos beneficiarios: 

 Ser agricultor mozo: no momento de presentar a SOLICITUDE, teña cumprido os 18 anos e non teña 
cumpridos os 41. 

 Cumprir a condición de agricultor profesional. 

 Capacitación profesional: 36 meses para acreditala. 

 RUT prevista da explotación na que se instala o mozo entre o 35% e o 120% da Renda de referencia. 

 Cumprir o plan empresarial (elaborado por técnico da rama agraria), que ten unha duración de 24 
meses. (No momento da solicitude presentarase un plan empresarial que incluirá unha memoria, unha 
análise económica con matriz DAFO e os cadros descritivos do Anexo V). 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



Requisitos dos beneficiarios: 

 Ser agricultor activo, cun período de graza de 18 meses dende a instalación. 

 Exercer o control efectivo da explotación: No caso de mozos que se instalan nunha persoa 

xurídica, cumprirase este requisito cando as participacións do mozo supoñan polo menos, 

un capital social igual ou superior ao socio con maior participación, e ademáis forme parte 

da xunta reitora ou órgano de goberno. 

 Compromiso de exercer a actividade agraria durante 5 anos dende a data de instalación. 

 Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais. 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



Modalidades de primeiras instalacións: 

1. Acceso mediante titularidade exclusiva dunha explotación preexistente ou de nova 
creación. 

2. Acceso mediante cotitularidade dunha explotación agraria prioritaria. 

3. Integración como socio/a nunha entidade asociativa preexistente ou de nova constitución, 
que sexa prioritaria ou acade esa condición coa incorporación do mozo, no caso de nova 
creación.  

4. Acceso mediante titularidade compartida da explotación. 

 No caso de cónxuxes mantéñense os mesmos criterios das convocatorias anteriores. 

 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



Axuda a TANTO ALZADO: 
 Prima cunha contía básica de 20.000€.  
 Poderá aumentarse ata 70.000€ nos seguintes casos: 
 Creación de emprego adicional a tempo completo = 20.000€. 
 Zonas con limitacións naturais ou outras específicas = 5.000€. 
 Segundo o gasto necesario para instalarse ou poñer ne marcha a explotación (excluido a 

achega ao capital social): 
 20.000 – 30.000€ -> 12.500€ 

 30.001 – 40.000€ -> 17.500€ 

 40.001 – 60.000€ -> 25.000€ 

 60.001 – 80.000€ -> 31.500€ 

 80.001 – 100.000€ -> 40.500€ 

 + 100.000€ -> 45.000€ 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



PRIORIZACIÓN 
 Primeira instalación simultánea cun proxecto apoiado pola submedida 4.1: 8 puntos.  

 Instalación do mozo a tempo completo: 6 puntos.  

 Instalación nunha explotación ecolóxica: 4 puntos.  

 Instalación do/a mozo/a mediante as modalidades 1 ou 4: 4 puntos.  

 Instalación nunha explotación cualificada como prioritaria no momento da solicitude: 4 
puntos.  

 Creación de emprego adicional a tempo completo: 4 puntos. 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



PRIORIZACIÓN 
 Explotación localizada nunha zona de montaña recollida no artigo 32 do Regulamento 

(UE) 1305/2013: 3 puntos.  

 O plan empresarial inclúe investimentos nun proxecto innovador: 2 puntos.  

 Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais 
significativas ou limitacións específicas recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) 
1305/2013: 1 punto.  

As solicitudes cunha puntuación inferior a 10 puntos non serán subvencionables por non 
alcanzar os criterios de priorización mínimos. 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



Xustificación e pagamento da axuda: 

 Aboarase en dous tramos: 

 Un primeiro pagamento correspondente ao 60% do importe total de axuda, cando se 

acredite o inicio das actuacións incluidas no plan empresarial (ALTAS e PERMISOS). Para isto, 

dispón dun prazo máximo de 9 meses contados dende a notificación da concesión da axuda. 

 Un segundo pagamento restante, polo 40%, cando se comprobé a correcta execución do 

plan empresarial. O prazo será aos 24 meses. 

Primeira instalación de agricultores mozos. 



SUBMEDIDA 4.1 INVESTIMENTO NAS 
EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 



MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 

Requisitos dos beneficiarios: 
 Ser agricultor activo no momento da solicitude. 

 Ser titular dunha explotación agraria inscrita no REAGA no momento da solicitude 
(Excepción: Mozos) 

 Idade: 18 anos cumpridos e non ter acadado a idade de xubilación. 

 Posuir a capacitación profesional suficiente no momento da solicitude(Excepción: Mozos 
– Xurídicas = 50% dos socios). 

 Compromiso de exercer a actividade agraria na explotación obxecto de axuda durante, 
polo menos, 5 anos dende a data de pagamento da axuda. 



MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 

Requisitos dos beneficiarios: 
 Levar a cabo un plan que mellore o rendemento global da explotación (Mellora do 

rendemento global: Económico, condicións de traballo ou mellora das condicións 
medioambientais, ou de hixiene e benestar na explotación) 

 Cumprir as normas de materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais. 
 Comunidades de bens: 50% dos comuneiros reunirán os requisitos establecidos para as 

persoas físicas. 
 RUT no momento da solicitude ≥35% Renda de referencia (excepción mozos). En situación 

prevista a RUT debe ser ≥35% Renda de referencia. 
 Volume de traballo mínimo = 1 UTA. 
 
Ser agricultor profesional non é un requisito. É un criterio de prioridade. 



Custes subvencionables: 
 Construción, adquisición ou mellora de bens inmobles. 

 Compra de nova maquinaria. (Elixible cando sexa acorde ao dimensionamento da explotación). 

 Honorarios dos enxeñeiros que elaboren os proxectos de construción ou reforma, ou estudos de viabilidade, 
permisos ou licenzas. 

 Plantación e mellora de cultivos leñosos de aptitude frutícola (excepción: os incluídos na medida 8 do PDR de 
Galicia 2014-2020). 

 Compra de terreos por un valor inferior ao 10% do custe subvencionable. 

 Adquisición ou desenvolvemento de programas informáticos. 

En maquinaria non se considera substitución cando teñan máis de 10 anos. Unha renovación considérase como 
xeral cando supoña como mínimo o 50% do valor do edificio. 

Non será subvencionable a compra de dereitos de produción, plantas anuais, simple substitución, maquinaria de 
segunda man, gastos de conservación e mantemento, montes baixos de ciclo curto, equipamento e maquinaria 
para a transformación e comercialización e equipamento de carácter forestal. 

MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 



PRIORIZACIÓN: 
 Investimentos en proxectos innovadores: 5 puntos.  

 Investimentos en proxectos integrados: 5 puntos  

 Axuda á primeira instalación de agricultores mozos simultánea ou nos últimos cinco anos: 5 
puntos.  

 Agricultor profesional. Nas persoas físicas titulares de explotación: 5 puntos. No caso de 
persoas xurídicas, se todos os socios son agricultores profesionais: 5 puntos, se polo menos a 
metade dos socios son agricultores profesionais: 2 puntos.  

 Explotación agraria cualificada como prioritaria no momento da solicitude: 5 puntos.  

 Titular da explotación socio dunha cooperativa ou dunha entidade asociativa 
agroalimentaria prioritaria: 4 puntos. 

MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 



PRIORIZACIÓN: 
 Solicitante ao cal non se lle concedeu subvención por criterios de priorización, na 

convocatoria anterior: 3 puntos; nas dúas convocatorias anteriores: 4 puntos.  

 Creación de UTA asalariadas a tempo completo (sen ter destruído emprego no último 
ano): 1 UTA: 2 puntos; 2 UTA: 3 puntos, e 3 ou más UTA: 5 puntos. Investimentos en proxectos 
innovadores: 5 puntos.  

 Explotación localizada nunha zona de montaña recollida no artigo 32 do Regulamento (UE) 
1305/2013: 3 puntos.  

 Explotación ecolóxica: 3 puntos.  

 Explotación de titularidade compartida: 3 puntos.  

MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 



PRIORIZACIÓN: 
 Investimentos en aforro enerxético que supoñan máis do 50 % do investimento elixible: 2 

puntos. 

 Investimentos en novas tecnoloxías eficaces para reducir as emisións de CO2 e amoníaco: 2 
puntos.  

 Investimentos en xestión de xurro ou esterco: 2 puntos.  

 Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais 
significativas ou limitacións específicas recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) 
1305/2013: 1 punto.  

As solicitudes con una puntuación inferior a 10 puntos non serán subvencionables por non 
alcanzar os criterios de priorización mínimos. 

MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 



Investimento e axuda: 
 Investimento mínimo de 5.000€. 
 Investimento máximo para un periodo de 4 anos: 

 120.000€/UTA. 
 500.000€/explotación. 

 Contía da axuda: 40% que se incrementará ata o 80% nos seguintes casos: 
 10% Mozos (5 anos anteriores e siga sendo mozo) 
 10% Zonas con limitacións naturais. 
 10% Operacións subvencionadas no marco da Axencia Europea da Innovación en materia de produtividade e 

sostibilidade agrícola. 
 10% Operacións en medidas agroambientais ou agricultura ecolóxica. 

 Non se recolle ningún tipo de préstamo. Pero seguirá funcionando o convenio entre a Consellería e as 
entidades bancarias 

MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. 



SUBMEDIDA 6.3 
DESENVOLVEMENTO DE 
PEQUENAS EXPLOTACIÓNS 
AGRARIAS. 



Desenvolvemento de pequenas explotacións. 

Requisitos dos beneficiarios: 
 Ser titular dunha pequena explotación inscrita no REAGA(RUT entre o 15% e o 

35% da RR) 

 Residir na mesma comarca ou limítrofe. 

 Titular suporá un mínimo de 0,5 UTA. 

 Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a 
mellora do rendemento global da explotación. 

 Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos 
animais. 



Desenvolvemento de pequenas explotacións. 

PRIORIZACIÓN: 
 Investimentos en proxectos innovadores: 5 puntos.  
 Proxecto en cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR: 5 

puntos.  
 Explotación con orientación produtiva principal hortícola ou frutícola: 5 puntos.  
 Explotación ecolóxica: 4 puntos.  
 Explotación localizada nunha zona de montaña recollida no artigo 32 do Regulamento 

(UE) 1305/2013: 3 puntos.  
 Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais 

significativas ou limitacións específicas recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) 
1305/2013: 1 punto.  

As solicitudes cunha puntuación inferior a 5 puntos non serán subvencionables por non 
alcanzar os criterios de priorización mínimos.  



Axuda. 
 Contía = 15.000€. 

 Pagamento en dúas cotas: 
 60% cando acredite o inicio das actuacións do plan empresarial (máximo 9 meses).  

 40% restante cando se remate o plan empresarial (aos 18 meses da aprobación da 
axuda). 

Desenvolvemento de pequenas explotacións. 



Prazos a ter en conta. 

 A orde entrará en vigor o 18 de xaneiro de 2016 e establécese un prazo 
de solicitude de 2 meses. (18/01/16 – 18/03/16: Ambos incluidos) 

 Serán subvencionables os gastos efectuadas con posterioridade á 
presentación da solicitude de axuda e da acta de non inicio. 
(Excepción: costes xerais vencellados a un proxecto de investimento) 

 Data límite para a presentación da licenza: Antes da data de 
aprobación. 

 Prazo de resolución: 6 meses dende a data de fin de presentación de 
solicitudes. 

 Prazo de execución dun plan de mellora: 18 meses dende a aprobación. 



Modificacións e prórrogas 

 Autorízanse os cambios de investimentos sempre que se soliciten, como 
máximo, 6 meses antes de que remate o prazo de execución. Os 
xustificantes do gasto e do pago destes novos investimentos deberán ter 
data posterior á autorización da modificación. 

 Pódese solicitar unha ampliación do prazo establecido, que non exceda 
da metade do mesmo. Esta ampliación deberá solicitarse, como 
máximo, 1 mes antes de que remate o prazo de execución. 

 Facturas e xustificantes de pagamento: Mantense o establecido nas 
bases reguladoras das últimas convocatorias. 
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