
 

 

 

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras 
das subvencións para proxectos de investimento en actvidades non agrícolas, 
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do 
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria 
para o ano 2022. AGADER (DOG Nº 16, 25/01/2022) 

 

Obxecto 

 
1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 
2014-2020, destinadas a: 
 
a) Adquirir maquinaria e equipamento co fin de mellorar, ampliar e/ou modernizar as 
empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, co fin de 
reforzar o tecido empresarial no territorio rural galego e mellorar a súa competitividade, 
inducir á xeración de novos empregos, consolidar os existentes e, en última instancia, 
dinamizar a economía dos territorios rurais. 
 
b) Pór en marcha novas actividades empresariais de carácter non agrícola nas aldeas 
modelo declaradas con anterioridade á publicación destas bases reguladoras. 
 

Persoas e entidades beneficiarias 

 
1. Poderán ser beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras, 
sempre que cumpran os demais requisitos previstos nelas: 
 
a) As microempresas e as pequenas empresas situadas en zonas rurais e constituídas 
con anterioridade ao 1 de setembro de 2021.  
 
No caso de proxectos para a posta en marcha de novas actividades empresariais en aldeas 
modelo, admitiranse empresas en constitución ou constituídas con posterioridade á data 
anteriormente sinalada. 
 
 
b) Persoas físicas que residan nunha zona rural.  
 
As persoas solicitantes deberán estar suxeitas ao réxime especial de traballadores por conta 
propia ou autónomos con anterioridade ao 1 de setembro de 2021.  
 
No caso de proxectos de implantación de actividades empresariais en aldeas modelo, 
admitiranse novas altas no réxime especial de traballadores autónomos con posterioridade á 
data antes sinalada. 
 
c) Titulares dunha explotación agraria, ou membros da súa unidade familiar, que 
diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu 
proxecto na propia explotación 
 



 

 

No caso de persoas físicas, deberán estar suxeitas ao réxime especial de traballadores por 
conta propia ou autónomos con anterioridade ao 1 de setembro de 2021. No caso de 
persoas xurídicas, deberán estar constituídas antes da citada data 
 

Proxectos subvencionables 

 
1. Nos termos desta resolución, serán subvencionables os proxectos destinados á: 
 
a) Adquisición de maquinaria e equipamento co obxectivo de mellorar, ampliar e/ou  
modernizar pequenas empresas que desenvolven actividades produtivas non agrarias 
nos seguintes sectores e ámbitos de actividade: 
 
1º) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o 
anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou 
fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación. 
 
2º) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do 
proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea 
Incluído no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o 
anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible 
superior a 60.000 €.  
 
3º) Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de 
servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos. 
 
4º) Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con 
discapacidade, granxas-escola...). 
 
5º) Actividades de ocio, recreativas e deportivas. 
 
6º) Artesanía e actividades artesanais. 
 
7º) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico. 
 
8º) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial 
e veterinaria. 
 
9º) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE 
 
 
b) Posta en marcha de novas actividades empresariais non agrícolas nas aldeas 
modelo declaradas con anterioridade á publicación da correspondente convocatoria destas 
axudas, nos mesmos sectores e ámbitos de actividade sinalados na letra a) do punto 1 deste 
artigo 
 
Quedarán excluídos aqueles proxectos que presenten un orzamento elixible inferior a 
10.000 € e/ou superior a 220.000 €. 
 



 

 

No caso de proxectos promovidos no sector da artesanía, os límites anteriores quedan 
establecidos en 5.000 € e 100.000 €, respectivamente. 
 

Investimentos subvencionables  

 
1. Con carácter xeral, será subvencionable a compra de maquinaria e equipamentos 
novos afectos á actividade empresarial, e que sexan necesarios para o desenvolvemento 
da actividade produtiva da empresa. 
 
2. Ademais, e só para os proxectos para a posta en marcha de novas actividades 
empresariais nas aldeas modelo, serán subvencionables os seguintes gastos: 
 
a) A construción, adquisición e mellora de inmobles que vaian ser utilizados en 
relación cos obxectivos do proxecto. No caso de adquisición de inmobles, o importe 
subvencionable non poderá superar o 50 % do total dos gastos subvencionables. 
 

Intensidade da axuda 

 
1. A axuda será do 45 % dos gastos subvencionables. 
 
2. As axudas concedidas ao abeiro desta resolución están amparadas no Regulamento (UE) 
nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013 referente á aplicación dos artigos 
107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis. 
 
 

Presentación de solicitudes  

 
O prazo de presentación de solicitudes remata o 25 de febreiro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


