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PRAZO MÁX DE EXECUCIÓN: 30-11-2019.   O beneficiario deberá presentar a 

solicitude de cobramento da primeira cota da axuda concedida (60 %) como máximo 

o 31 de outubro de 2018 para o exercicio 2018 e como máximo o 31 de marzo de 2019 

para o exercicio 2019. 

SERÁN SUBVENCIONABLES AS SEGUINTES ACTIVIDADES: 

a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais. 

b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios. 

c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, 
sector industrial e de servizos,...). 

d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con 

discapacidade, granxas-escola...). 

e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas. 

f) Artesanía e actividades artesanais. 

g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da 

comunicación (TICs), innovación tecnolóxica e comercio electrónico. 

h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza 

industrial, contabilidade, veterinaria. 

i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE. 

j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos 

restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, 

patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na 

gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas 

innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo. 

BENEFICIARIOS: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioO92-020118-0001_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A


a) Os titulares ou membros dunha unidade familiar 

dunha explotación agraria que diversifiquen as súas 

actividades en ámbitos non agrícolas e que 

desenvolvan o seu proxecto na propia explotación. 

Para estes efectos, considerarase que forman parte da unidade familiar dunha 
explotación os familiares da persoa titular ata o terceiro grao de consanguinidade ou 

afinidade que estean empadroados no domicilio familiar vinculado á explotación. 

b) As microempresas e pequenas empresas de nova creación ou que inicien unha 
actividade distinta á que tiña no momento da solicitude da axuda. 

c) As persoas físicas que residan nunha zona rural e que creen unha nova empresa ou 
que inicien unha actividade distinta á que tiñan no momento da solicitude da axuda. 

CUANTÍA DE  AXUDAS: 

1. A axuda consistirá nunha prima cuxa contía básica se establece en 20.000 €, 

e que poderá incrementarse ata un máximo de 70.000 € nas seguintes situacións: 

a) De acordo co seguinte rango de gasto e investimento admisible: 

1º. De 20.000 a 30.000 €: incremento sobre a prima básica de 12.500 €. 

2º. De 30.001 a 40.000 €: incremento sobre a prima básica de 17.500 €. 

3º. De 40.001 a 60.000 €: incremento sobre a prima básica de 25.000 €. 

4º. De 60.001 a 80.000 €: incremento sobre a prima básica de 31.500 €. 

5º. De 80.001 a 100.000 €: incremento sobre a prima básica de 40.500 €. 

6º. Maior de 100.000 €: incremento sobre a prima básica de 45.000 €. 

b) Creación de emprego indefinido (mínimo 1 emprego UTA). A creación de 

emprego debe ser adicional, ademais da man de obra correspondente ao 

beneficiario da axuda: 20.000 €. 

c) Situación nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións 
específicas establecidas no artigo 32 do Regulamento (UE) 1305/2013 e relacionadas 

no anexo VII das bases reguladoras: 5.000 €. 


