
 
 ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para 
o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as 
persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de 
pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se 
convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B). 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.pdf 

AXUDAS INCORPORACION DE MOZ@S, PLANS DE MELLORA, 

DESENVOLVEMENTO PEQUENAS EXPLOTACIONS. 

MR404A Axudas á incorporación de mozos á actividade agraria.  
Beneficiarios: 

a) Ter entre 18 e 40 anos de idade, ambos incluídos.  

b) Cumprir a condición de persoa agricultora profesional coa execución do plan empresarial. 

 
Contía e tipo de axuda: 

A axuda concederase pola execución do plan empresarial e consistirá nunha prima cuxa contía 
básica, calculada de acordo cunha estimación dos custos da Seguridade Social da persoa moza 
durante os cinco anos de permanencia mínima na actividade agraria, establecida en 20.000 €, e 
poderá incrementarse nas seguintes situacións, sen que a axuda total supere os 70.000 €. 

MR405A Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.  
Beneficiarios: 

Ser titular dunha explotación agraria inscrita, polo menos cunha antigüidade dun ano, no 
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, de acordo co Decreto 200/2012, do 4 de outubro, 
polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, excepto para as persoas mozas 
que se instalen nunha explotación de nova creación, ou que se produza unha fusión entre 
diferentes explotacións.  

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

 
Custos subvencionados: 

a) A reforma ou construción de instalacións e compra de maquinaria que supoñan unha 
redución de custos de produción ou un incremento na produtividade.  

b) Os custos xerais vinculados aos gastos recollidos nas letras a) e b), tales como honorarios 
dos enxeñeiros que elaboren os proxectos de construción ou reforma, os estudos de viabilidade, 
as licenzas de software e outros permisos.  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.pdf


 
c) A compra de construcións agrarias en desuso. Terán esa consideración aquelas cons-

trucións que non formen parte das unidades produtivas doutra explotación agraria ou que 
pertencesen a unha explotación agraria que se atope en estado de baixa ou inactividade previa 
á baixa e se poñan en uso e se incorporen no Reaga.  

d) A plantación e mellora de cultivos leñosos de aptitude frutícola (árbores e arbustos 
froiteiros, coa excepción dos incluídos na medida 8 do PDR de Galicia 2014-2020 como, por 
exemplo, castiñeiros e nogueiras, que non serán elixibles por esta medida).  

 
e) A compra de terreos que non formasen parte da explotación, por un valor inferior ao 10 % 
do custo subvencionable. 

 
f) A adquisición ou desenvolvemento de programas informáticos. 
 
Contía e tipo de axuda: 

O importe da axuda será do 30 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un 
máximo do 50 % en función da aplicación duns criterios 
 

MR405B Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias. 
Beneficiarios: 

a) Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita, con polo menos unha antigüidade 
dun ano desde a data de publicación da orde, no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.  

b) Residir na comarca onde radique a explotación ou nunha comarca limítrofe.  

c) Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo 
titular da explotación, para o que será necesario que non realice outra actividade a tempo 
completo, ou que xustifique a contratación de, polo menos, a metade dunha unidade de traballo 
agrario. Esta cantidade de traballo agrario manterase durante os cinco anos posteriores ao 
pagamento final da axuda, xunto co resto de compromisos que adquire o beneficiario da axuda.  

 
d) Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa. 

Contía e tipo de axuda: 

A axuda consistirá nunha prima de 15.000 euros, e concederase pola execución do plan 

empresarial, que terá unha duración de 18 meses desde a aprobación da axuda. 

AS SOLICITUDES DEBEN FACERSE OBRIGATORIAMENTE POR VÍA ELECTRÓNICA 

PRAZO REMATA O 28/02/2020 


