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BENEFICIARIOS 
Os beneficairos poderán ser calquera persona física, que no momento da presentación 

da solicitude no teña cumpridos os 41 anos, conte coa competencia e a capacidade 

profesional axeitada e se instale nunha explotación agraria por primeira vez como 

titular de dita explotación. 

Submedida 6.1 Creación de empresas para 
 os agricultores mozos 

EXCEPCIÓNS: 

 Cando sendo titular dunha explotación cuio marxe neto non supere o 20% 

da renda de referencia, pase a ser titular dunha explotación prioritaria. 

 Cando sendo titular dunha explotación agraria con niveis de dedicación de 

tempo de traballo e renda unitaria inferior aos esixidos para as 

explotacións prioritarias, acade esta situación en calidade de ATP. 

 Por causa de forza maior (xubilación pais, etc) 
 



Submedida 6.1 Creación de empresas para 
os agricultores mozos 

 

Inicio do proceso de instalación:  

se realizará  simultaneamente á solicitude da axuda ou como máximo 24 meses 

antes desta. Para elo ten que ter feito algunha das seguintes actuacións: 

 Solicitude de alta na Axencia tributaria na actividade agraria 

 Solicitude de alta no réxime especial de traballadores autónomos 

 Solicitude de alta no REAGA 

 Redacción do Plan Empresarial 

 Aceptación como socio dunha entidade asociativa 

 

 



Submedida 6.1 Creación de empresas para 
os agricultores mozos 

Final do proceso de Instalación (data de instalación) 

 O proceso considerarase terminado, entendendo que o mozo está instalado cando 

se cumplan as seguintes circunstancias: 

 Alta na axencia tributaria 

 Alta na Seguridade Social para traballadores autónomos  

 Alta no REAGA 

 No caso de persoas xurídicas, o capital social debe estar totalmente susbscrito e 

desembolsado 

 



Axuda a TANTO ALZADO: 
∗ 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 en marcha a 

explotación: 
  
 Desde 20.000 € de gasto se bonificará un 40%, ata un máximo 

de 45.000 € de bonificación. 

 

Submedida 6.1 Creación de empresas 
para os agricultores mozos 
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Xustificación e pagamento da axuda 

O pago da axuda solicitarase en dous prazos 

∗ Unha primeira solicitude de  pagamento correspondente ao 60% do 

importe total de axuda,   cando acredite o final do proceso de 

instalación, dentro prazo máximo de 9 meses contados dende a  

concesión da axuda 

∗ Unha  segunda solicitude de pagamento, polo 40% restante , cando se 

comprobé a correcta execución do plan empresarial.  

∗ O prazo máximo de execución do Plan empresarial será de 24 meses 

desde a data de instalación.  
 

Submedida 6.1 Creación de empresas 
para os agricultores mozos 
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Xustificación 2º pago 
∗ Aos 2 anos dende a instalación efectiva 
∗ Cumprir tódalas metas do plan empresarial 

∗ Seguir na actividade agraria (AEAT, Seguridade Social) 
∗ Seguir sendo o xefe da explotación (REAGA, sociedades) 
∗ Agricultor activo (18 meses) e profesional 
∗ Capacitación profesional (36 meses) 
∗ UTAs previstas 
∗ Contabilidade específica Feader 
∗ Orientación produtiva prevista 
∗ Investimentos previstos 
∗ Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e 

benestar dos animais 

Submedida 6.1 Creación de empresas 
para os agricultores mozos 
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Criterios de prioridade ou polo menos alcanzar a puntuación 
mínima (10 puntos) 
∗ Plan de melloras: 8 puntos.  
∗ A tempo completo: 6 puntos.  
∗ Ecolóxica: 4 puntos.  
∗ Instalación en titularidade exclusiva ou en titularidade 

compartida: 4 puntos.  
∗ Prioritaria: 4 puntos.  
∗ Creación de emprego adicional a tempo completo: 4 puntos.  
∗ Zona de montaña: 3 puntos.  
∗ Investimentos nun proxecto innovador: 2 puntos.  
∗ Zona desfavorecida distinta da de montaña: 1 punto.  

Submedida 6.1 Creación de empresas 
para os agricultores mozos 
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Publicidade. 
∗ >50.000 €, placa de material resistente (30x45 cm)  

Submedida 6.1 Creación de empresas 
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Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

∗ Beneficiarios 
∗ Ser titular dunha explotación agraria inscrita,  polo menos cunha 

antigüidade dun ano, no Rexistro de explotacións agrarias de 
Galicia, excepto para os mozos que se instalen nunha 
explotación de nova creación. 

∗ Os solicitantes persoas físicas deberán ter dezaoito anos 
cumpridos e non haber alcanzado a xubilación. 

∗ Posuír a capacitación profesional suficiente no momento da 
solicitude, o cal se acreditará segundo se establece no Decreto 
200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias 
de Galicia, agás no caso de primeira instalación simultánea. As 
persoas xurídicas deberán acreditar que, polo menos, o 50% dos 
socios posúen a capacitación suficiente. 

 



Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

∗ Beneficiarios 
∗ Comprometerse a exercer a actividade agraria na explotación 

obxecto da axuda durante, polo menos, cinco anos contados 
desde a data de pago da axuda. 

∗ Levar a cabo un plan que mellore o rendemento global da 
explotación. 

∗ Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e 
benestar dos animais, de conformidade coa normativa 
comunitaria e nacional, coa propia orde e co programa de 
desenvolvemento rural de Galicia aprobado pola Unión 
Europea. 

 



Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

Actividades subvencionables 
∗ A reforma ou construción de instalacións que supoñan unha 

redución de custos de produción ou un incremento na 
produtividade. 

∗ A compra de nova maquinaria. 
∗ Os custes xerais vinculados, tales como honorarios dos 

enxeñeiros que elaboren os proxectos de construción ou 
reforma, os estudios de viabilidade, permisos ou licencias. 

∗ Compra de construcións en desuso. 

 



Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

∗ Plantación e mellora de cultivos leñosos de aptitude frutícola  
∗ A compra de terreos por un valor inferior ao 10% do custe 

subvencionable. 
∗ Adquisición ou desenvolvemento de programas 

informáticos. 

 
 
 
 



Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

• investimento elixible mínimo de 5.000 € para poder 
ser subvencionable.  

• O volume total do investimento elixible máximo 
subvencionable para cada beneficiario será de 120.000 
€/UTA, cun máximo de 500.000 €/beneficiario, nun 
período de catro anos, podendo destinar, como 
máximo, un 30% para a adquisición de maquinaria 
agrícola 



Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

Contía e tipo de axuda 
Prazo de execución 18 meses desde a aprobación 
 
O importe da axuda será do 30% dos custes 
elixibles, que poderá incrementarse ata un 
máximo do 50% en función da aplicación dos 
seguintes criterios. 
 



Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

10% cando o beneficiario sexa un agricultor mozo Para que 
unha persoa xurídica poida ter esta bonificación, polo menos 
o 50% dos seus socios deberán ser mozos que se instalen ou 
se instalasen durante eses últimos cinco anos. 
5% en investimentos colectivos, cando o beneficiario procede 
dunha fusión de explotacións. 
5% no caso de investimentos en zonas con limitacións naturais  
5% no caso de operacións subvencionadas no marco da 
Axencia Europea da Innovación en materia de produtividade e 
sostibilidade agrícola. 
10% no caso de investimentos en agricultura ecolóxica. 

 



Criterios de prioridade  

•Explotación vinculada cunha incorporación de agricultor 
mozo. 

•Agricultor profesional. 

•Explotación agraria inscrita na sección de explotacións 
agrarias prioritarias. 

•Creación de UTAs asalariadas a tempo completo . 

•Explotación ecolóxica 

•Investimentos en aforro enerxético  
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Submedida 4.1 Investimentos en 
activos físicos (Plans de Mellora) 

Investimentos en novas tecnoloxías eficaces para reducir 
as emisións de CO2 e amoníaco . 
Localización da explotación nunha zona de montaña. 
Explotación de titularidade compartida 
Investimentos en xestión de xurro ou esterco . 
Titular da explotación muller  
Instalación nunha explotación incluída no control oficial de 
rendemento leiteiro 



Submedida 6.3 Creación de empresas 
para o desenvolvemento de pequenas 
explotacións 

Requisitos dos beneficiarios 
∗ Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita, con polo 

menos unha antigüidade dun ano, no Rexistro de explotacións 
agrarias de Galicia. 

∗ Residir na comarca onde radique a explotación ou nunha comarca 
limítrofe. 

∗ Que o volume de traballo necesario para o mantemento da 
explotación sexa realizado polo titular da explotación. 



Submedida 6.3 Creación de empresas 
para o desenvolvemento de pequenas 
explotacións 

Renda unitaria total (RUT) se atopa  entre os 
seguientes parámetros: 
∗ Mínimo: a renda unitaria do traballo (RUT) será 

igual o superior a 15% da renda de referencia. 
∗ Máximo: a renda unitaria do traballo (RUT) será 

igual o superior a 15% da renda de referencia. 

 



Submedida 6.3 Creación de empresas 
para o desenvolvemento de pequenas 
explotacións 

A axuda consistirá nunha prima 15.000 euros, 
e concederase pola execución do plan 
empresarial que terá unha duración de 18 
meses dende a aprobación da axuda. 
O pago se realizará en dous prazos de forma 
similar ao da incorporación de mozos. 



MOITAS GRAZAS 
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