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BASE LEGAL 

 

• Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 : 

Foi aprobado pola Comisión da UE o 18 de novembro de 2015. O 
Programa inclúe a medida 4.2, dotada con 94,68 mill.€ para todo o 
periodo, destinada a apoiar os investimentos na transformación e 
comercialización de produtos agrarios. 

•  Orde do 22 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e 
comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) e se convocan  para o exercicio orzamentario de 2016. 
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BENEFICIARIOS 

 

• Poderán acollerse a estas axudas os empresarios individuais ou 
sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións 
obxecto da axuda dedicadas á transformación e/ou 
comercialización de produtos do Anexo I do Tratado constitutivo 
da Comunidade Europea, e sobre as que recaia a carga 
financeira dos investimentos e gastos que se consideren 
subvencionables.  
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INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES 

• Creación, ampliación e modernización das instalacións situadas en 
Galicia destinadas á transformación e/ou comercialización de produtos 
agrarios, considerando como tales os produtos enumerados no anexo I 
do Tratado. Así mesmo, poderán subvencionarse investimentos relativos 
a procesos de transformación nos que interveñan produtos non incluídos 
no Anexo I do Tratado, se estes son un compoñente menor do produto 
final. Considerarase que son un compoñente menor cando a cantidade 
total dos mesmos non supere o 15% do peso total do produto final. 

• Os produtos finais poderán estar incluídos no anexo I do Tratado ou non. 
Considerarase que os produtos finais son produtos agrarios cando a 
totalidade dos mesmos estean incluídos no anexo I do Tratado.  
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INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES 

TIPOS DE GASTOS SUBVENCIONABLES: 

a)Construción, adquisición e mellora de bens inmobles. A compra de terreos 
ata un valor inferior ao 10% do total dos gastos subvencionables. 

b)Compra de maquinaria/ equipamentos novos, ata o seu valor de mercado. 

c)Investimentos intanxibles: adquisición ou desenvolvemento de programas 
informáticos así como adquisicións de patentes, licenzas, dereitos de autor 
e marcas rexistradas relacionadas cos procesos produtivos. 

d)Os custos xerais vinculados aos apartados a) e b) anteriores consistentes  
en honorarios de proxecto e dirección de obra, así como en estudos de 
viabilidade.  Tope 12% de a) + b) + c) . 
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GASTOS NON  SUBVENCIONABLES 

• Investimentos sen viabilidade técnica ou económica, así como 
desenvolvidos por empresas que carezan de capacidade financeira 
suficiente para a súa realización. 

• Investimentos relativos ao cumprimento de normas comunitarias.  

• Investimentos de simple reparación do inmobilizado da industria, así como  
de reposición ou mera substitución de equipos e maquinaria. 

• Obras de ornamentación e equipos de recreo (xardinería, bar, e 
semellantes).  

• Investimentos relativos á promoción e publicidade, como elaboración de 
vídeos, páxinas web, rotulación, etc. 

• Mobiliario de oficina. Non teñen esa consideración as instalacións 
telefónicas fixas, fax e ordenadores incluídos os programas informáticos.  
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GASTOS NON  SUBVENCIONABLES 

• Compra de material normalmente amortizable nun ano (botellas, embalaxes, 
material funxible de laboratorio e semellantes). Tampouco serán auxiliables 
outros investimentos que figuren na contabilidade como gastos. 

• Compra e instalacións de maquinaria e equipos de segunda man.  

• Reparacións e obras de mantemento, incluso no caso de operacións feitas 
sobre maquinaria instalada para ampliar a súa capacidade ou mellorar as 
prestacións. 

• O imposto do valor engadido (IVE) e calquera outro imposto recuperable 
polo beneficiario. 

• Os investimentos realizados que non sexan propiedade do beneficiario da 
axuda. En particular non se considerarán subvencionables investimentos 
realizados para os que exista unha reserva de dominio ou cesión de uso a 
favor de terceiros, ou figuras xurídicas similares. 
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GASTOS NON  SUBVENCIONABLES 

• A man de obra propia nin os materiais de igual procedencia.  

• A compra e/ou carrozado de vehículos de transporte exterior. 

• Investimentos en urbanización exterior aos edificios de fabricación, salvo 
que formen parte dun proxecto que inclúa aumento da superficie edificada. 
Nese caso serán subvencionables en función á nova superficie construída e 
conforme aos módulos establecidos.   

• Os gastos correspondentes a facturas que non estean pagadas na súa 
totalidade na data máxima establecida na resolución de concesión para a 
xustificación dos gastos realizados.  

• O importe dos investimentos e conceptos que superen os módulos máximos 
e limitacións establecidos no anexo I da Orde 

• Os investimentos facturados por empresas que non teñen no seu obxecto 
social a realización desas actividades.  
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AXUDAS MAXIMAS 

TIPO DE PRODUTO 
TIPO DE EMPRESA SOLICITANTE 

FINAL Microempresas e 

Pequenas Empresas 

Empresas 

Medianas 

Grandes 

Empresas 

Incluído na súa 

totalidade no Anexo -I- 
50% 50% 50% 

Non incluído na súa 

totalidade  no Anexo-I- 
35% 25% 0% 
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A) No caso de proxectos de investimento relativos a instalacións xa existentes, 
o solicitante deberá acreditar que realizou a comunicación previa establecida 
no artigo 24 da Lei 9/2013 presentando toda a documentación requirida, ou 
ben, no caso de instalacións anteriores á entrada en vigor da devandita lei, que 
dispón de licenza de actividade.  

 

 
 

 

REQUISITOS ADICIONAIS : CUMPRIR NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
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A normativa ambiental contempla 3 casos: 
 
1.- AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA  (afecta á actividade 
      das empresas ) 
 
2.- AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  (afecta a proxectos) 
 
3.- DECLARACION DE INCIDENCIA AMBIENTAL (afecta á actividade 
      das empresas) 
 

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA AMBIENTAL 
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B) No caso de proxectos de investimento que requiran unha avaliación do 
impacto ambiental conforme ao establecido na Lei 21/2013 de avaliación 
ambiental, o solicitante deberá acreditar a súa dispoñibilidade e sentido 
favorable cando solicite a axuda. 

• Para eses efectos, toda as solicitudes referentes a proxectos incluídos 
nalgún dos  seguintes casos citados a continuación, deberán incluír coa 
documentación da solicitude (prazo adicional de 3 meses) o informe 
favorable de avaliación ambiental ou ben un informe da autoridade 
competente que indique que non é necesario: 

 1º Proxectos incluídos no Anexo I ou Anexo II da Lei 21/2013, ou que 
 supoñan a modificación das características dun proxecto incluído nos 
 referidos anexos. 

 2º Proxectos que poida afectar, directa ou indirectamente a espazos 
 protexidos da Rede Natura 2000.  

 

 
 

 

REQUISITOS ADICIONAIS : CUMPRIR NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
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Anexo II da Lei 21/2013: 

-) Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales 
y vegetales cuando cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, tenga 
una capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados 
(valores medios trimestrales), e instalaciones cuando cuya materia prima sea 
vegetal tenga una capacidad de producción superior a 300 t por día de 
productos acabados (valores medios trimestrales); O bien se emplee tanto 
materia prima animal como vegetal y tenga una capacidad de producción 
superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales). 

-) Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que 
la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t por día (valor medio 
anual). 

-) Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales 
con una capacidad de producción de canales superior a 50 t por día. 

 

 
 

 

REQUISITOS ADICIONAIS : CUMPRIR NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
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REQUISITOS ADICIONAIS : CUMPRIR NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

AVALIACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL : Rede Natura 2000 
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REQUISITOS ADICIONAIS : CUMPRIR NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

C) No caso de novas industrias así como en investimentos que precisen polas 
súas características dispoñer ou actualizar a autorización ambiental integrada 
regulada polo Real Decreto 815/2013 ou a declaración de incidencia ambiental 
regulada pola Lei 9/2013, deberán acreditar a súa dispoñibilidade e, de ser o 
caso, o cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos 
investimentos afectados.  

O prazo máximo para a presentación desta acreditación  será  o establecido 
nesta orde para tramitación do pagamento 
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REQUISITOS ADICIONAIS: CUMPRIR NORMATIVA SANITARIA / 
BENESTAR ANIMAL 

a) Non se concederán axudas a solicitantes que presenten proxectos relativos 
a instalacións xa existentes que non acrediten dispoñer de rexistro sanitario, ou 
que non cumpran, no seu caso, a normativa de benestar animal, ou a relativa á 
elaboración de produtos para alimentación animal. 

b) Non se pagarán axudas a beneficiarios que non acrediten tras a execución 
dos investimentos, dispoñer de rexistro sanitario actualizado ou vixente, así 
como, no seu caso,  cumprir a normativa de benestar animal ou a relativa á 
elaboración de produtos para alimentación animal. Esta acreditación non será 
esixida no caso de que os investimentos previstos, dadas as súas 
características, non supoñan unha alteración das actividades da empresa que 
afecten ao rexistro sanitario vixente, ou alteren as condicións relativas ao 
benestar animal ou á elaboración de produtos para alimentación animal.  
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REQUISITOS ADICIONAIS: EMPRESAS EN CRISE 

Considerarase que unha empresa está en crise se concorre a lo menos unha 
das seguintes circunstancias: 

a)- Tratándose dunha sociedade de responsabilidade limitada, cando teña 
desaparecido máis da metade do seu capital social subscrito como 
consecuencia das perdas acumuladas, circunstancia que sucede cando a 
dedución das perdas acumuladas das reservas (e de todos os demais 
elementos que se adoitan considerar fondos propios da sociedade) conduce a 
un importe acumulativo negativo superior á metade do capital social subscrito;   

Nestas sociedades (Sociedade de Responsabilidade Limitada/ Sociedade 
Limitada Nova Empresa/ Sociedade Anónima/ Sociedade de Responsabilidade 
Limitada Laboral/ Sociedade Cooperativa ...) comprobarase no balance do 
último ano que o importe dos fondos propios non é inferior á metade do seu 
capital social.  
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REQUISITOS ADICIONAIS: EMPRESAS EN CRISE 

c)- Cando a empresa se atope inmersa nun procedemento de quebra ou 
insolvencia ou reúna os criterios establecidos legalmente para ser sometida a 
un procedemento de quebra ou insolvencia a petición dos seus acredores; 

 

d)- Tratándose dunha empresa que non sexa unha Peme, cando durante os 
dous anos anteriores: 

       1.- O  ratio:  débeda/capital da empresa fora superior a 7,5 

                        e      

        2.- O ratio de cobertura de intereses da empresa, calculado          
  sobre a base do EBITDA, fora inferior a 1,0. 
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REQUISITOS ADICIONAIS: CONDICIÓN DE NON INICIO 

• Non se concederán axudas a investimentos iniciados con anterioridade á 

presentación dunha solicitude de axuda. A estes efectos, considerarase 

como inicio do investimento a data na que se produza, en primeiro lugar, 

ben o inicio das obras de construción relativas aos investimentos, o ben 

o primeiro compromiso xuridicamente vinculante para realizar un pedido 

de equipamentos ou servizos ou calquera outro compromiso que faga 

irreversible o proxecto.  

• A compra de terreos así como os gastos sinalados no apartado 4.d) do 

artigo 3º desta orde non será considerado como inicio do investimento 

sempre que se iniciasen con posterioridade áo 18 de novembro de 2015.  
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REQUISITOS ADICIONAIS 

• Non se concederán axudas a investimentos en construción de novas 
superficies cubertas ou ampliación das existentes, nin a os seus 
investimentos relacionados, se non se acredita coa solicitude e nos 
prazos establecidos da dispoñibilidade da licenza de obras 
correspondente que lle permita iniciar as obras.  Así mesmo, no caso 
de novas instalacións, deberase acreditar coa solicitude a 
dispoñibilidade do terreo ou recinto no que se van a realizar os 
investimentos.   
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REQUISITOS ADICIONAIS: MODERACION DE CUSTOS 

• Para todos os gastos incluídos na solicitude de axuda deberase solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á 
contratación, e presentar coa solicitude de axuda. Excepcionalmente, no 
caso de conceptos subvencionables que polas súas especiais 
características non exista no mercado suficiente número de entidades que o 
subministren,  a moderación de custos poderá xustificarse alternativamente 
mediante un  informe dun taxador, perito ou dun organismo público 
autorizado no que figure o seu valor de mercado ( compra de 
terreos/edificacións) 

• A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme a criterios de 
eficiencia e economía e debe xustificarse expresamente nunha memoria a 
elección, baseada nos criterios sinalados, cando non recaia na proposta 
económica máis vantaxosa. No caso de non ser así, considerarase como 
importe máximo subvencionable para ese concepto o correspondente á 
proposta económica máis vantaxosa. 
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MODERACION DE CUSTOS: REQUISITOS DAS TRES OFERTAS 

1.- Deberán proceder de empresas que teñan como obxecto social a 
fabricación ou subministro dos bens ou servizos incluídos na oferta, salvo na 
compra de terreos e edificacións. 

2.- Non poderán proceder de empresas vinculadas entre elas, nin co solicitante, 
nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público.  

3.- Cada oferta deberá incluír como mínimo o NIF, nome e enderezo da 
empresa oferente, o nome ou razón social da empresa solicitante da axuda, a 
data de expedición e unha descrición detallada dos conceptos ofertados.  

Para que a descrición dos conceptos se considere detallada deberá incluír no 
caso de obra civil e instalacións a relación pormenorizada e cuantificada das 
unidades de obra que inclúe, no caso de subministro de maquinaria e 
equipamentos a súa marca, modelo así como características técnicas, e no 
caso de prestación de servizos a descrición detallada destes.  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

PUNTOS

MÁXIMO

A actividade do solicitante encádrase nalgunha das 

indicadas coa PRIORIDADE 1 no Anexo III desta 

Orde.

24

A actividade do solicitante encádrase nalgunha das 

indicadas coa PRIORIDADE 2 no Anexo III desta 

Orde.

12

A actividade do solicitante encádrase nalgunha das 

indicadas coa PRIORIDADE 3 no Anexo III desta 

Orde.

6

CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. ACTIVIDADE 

PRIORITARIA
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

SECTOR DE ACTIVIDADE ACTIVIDADE PRIORID

A)LACTEO Elaboracion e/ou envasado de leite ou soro en pó 1
transformación e/ou comercialización de Elaboracion e envasado conxunto de leite condensado ou concentrado 1
leite ou de produtos procedentes do leite. Elaboración de queixo 1

Elaboracion e envasado conxunto de leite pasterizado 1
Elaboración doutros produtos derivados do leite 1
Manipulación,  concentrado e/ou conservación de soro lácteo líquido 2
Elaboracion de leite  concentrado 3
Elaboración e envasado conxunto de leite UHT ou esterilizado, incluso 
enriquecido 3

B)CARNICO Sacrificio de gando 2
transformación e/ou comercialización de Despece de canais 2

carne ou de produtos derivados da carne.
Elaboración de produtos carnicos (frescos, salgados, curados, cocidos, 
conservas,..) 2
Tratamento de subprodutos carnicos (tripería, sangue,graxas,..) 2

C)ALIMENTACION ANIMAL
fabricación e/ou comercialización de 
produtos de alimentacion animal 
D)PATACA Transformacion de pataca  1
manipulación, transformación e/ou 
comercialización de patacas Manipulación e/ou envasado de pataca 3

Fabricacion de produtos para alimentacion animal 3
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

E)OVOS Elaboración de ovoprodutos 1
manipulación,transformación e/ou 
comercialización de ovos Selección, clasificación,envasado de ovos frescos 2
F)CASTAÑAS Transformación de castañas  1
manipulación, transformación e/ou 
comercialización de castañas Manipulación e/ou envasado de castañas 2
G) COGUMELOS Transformación de cogumelos 1
manipulación,transformación e/ou 
comercialización de cogumelos Manipulación e/ou envasado de cogumelos 2
H)MEL
elaboración e/ou comercialización de mel 
I)SIDRA
elaboración e/ou comercialización de sidra

Transformación de produtos agrarios con procedencia maioritaria (máis do 

50%) acreditada  de explotacions agrarias localizadas en Galicia 1
Selección, clasificación e/ou envasado de produtos agrarios con 
procedencia maioritaria (máis do 50%) acreditada  de explotacions agrarias 
localizadas en Galicia 2

Elaboración e envasado conxunto de mel

Elaboracion e/ou envasado de sidra

1

1

k)OUTROS SECTORES DIFERENTES AOS 

INDICADOS ANTERIORMENTE

* Actividade : se considera  a relativa aos investimentos (maioría dos investimentos), ou a realizada 
maioritariamente  nas instalacions onde se realizan os investimentos, a  máis favorable das 2 

* Sector : un proxeto considerarase incluido nalgun dos sectores indicados (salvo no k) cando máis 
do 50% das materias  primas agrarias que procesa corresponden ás propias dese sector.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

2.1.O solicitante é unha cooperativa agraria galega ou unha sociedade 

participada maioritariamente (máis do 50%) por cooperativas agrarias 

galegas.

21

2.2.O solicitante é unha Sociedade Agraria de Transformación (SAT)  galega 

ou unha sociedade participada maioritariamente (máis do 50%) por SATs,   

OU
2.3.O solicitante é un productor agrario galego ou sociedade participada 

maioritariamente (máis do 50%) por produtores agrarios galegos. Para estes 

efectos considerarase produtor agrario galego á persoa física ou xurídica 

que desenvolva a actividade de produción agraria en Galicia e obteña 

ingresos anuais derivados dela de a lo menos 3.000€. 

2.BENEFICIO A 

PRODUTORES

11
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

3.1. Investimentos localizados en concellos  de montaña conforme ao anexo 

da Directiva 86/466/CEE  relativa á  l ista comunitaria de zonas agrícolas 

desfavorecidas con arreglo á directiva 75/268/CEE (España).

15

3.2. Investimentos localizados en concellos non de montaña cunha 

densidade de poboacion (2014) inferior a 100 Habitantes/km2 

11

O solicitante facturou no  último ano produtos incluidos nalgún rexímen de 

calidade recoñecido por norma comunitaria por un importe superior a 

100.000€ ou ao 20% da súa facturación total

6

O solicitante facturou no  último ano produtos amparados pola Marca de 

Garantia de leite "Galega 100%" por un importe superior a  5.000.000€ ou ao 

20% da súa facturación total

3

Proxectos innovadores recoñecidos no marco da Asociación Europea para a 

Innovación  
4

Proxectos  procedentes de iniciativas de cooperación e desenvolvemento 

local apoiadas a través do artigo 35 do Regulamento UE 1305/2013

4

3. ZONAS DE 

MONTAÑA E 

DESPOBOADAS
4. PRODUTOS DE 

CALIDADE 
5. PROXECTOS 
INNOVADORES OU 
PROCEDENTES DE 
INICIATIVAS DE 
COOPERACIÓN OU 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

PUNTUACIÓN % AXUDA 
61 ou máis 50% 
51-60 45% 
41-50 40% 
26-40 35% 
21-25 30% 
15-20 25% 
menos de 15 0% 

 
No caso de que a porcentaxe de axuda determinada polo baremo supere 
os límites establecidos no apartado 2 do artigo 4º, aplicaranse eses 
límites.  
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COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS 

1. Estas axudas son compatibles con calquera outra para o mesmo fin sempre 
que a suma total das axudas concedidas, incluídas as de mínimis, non supere 
as porcentaxes de axuda indicadas no apartado 2 do artigo 4º desta orde.  

2. Estas axudas son en todo caso incompatibles con calquera outras para o 
mesmo fin se teñen financiamento parcial ou total do Feader ou doutros 
fondos da Unión Europea, así como con calquera outro instrumento financeiro 
comunitario. 
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• O novo período de programación dos fondos Feader 

2014- 2010 permite apoiar de forma significativa aos 
investimentos en transformación e comercialización 
de produtos agrarios.  

• Quizais sexa a última oportunidade para desenvolver 
este tipo de proxectos con gran apoio de fondos 
públicos. 

COMENTARIOS FINAIS 
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 GRAZAS  
 

POLA SÚA ATENCIÓN 
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