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O prazo de presentación remata ó 16/04/2018. 
AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE MOZOS/AS Á ACTIVIDADE AGRARIA (MR404A) 

Finalidade / Obxectivo 
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar 
para o ano 2018 as seguintes liñas de axuda incluídas no Programa de desenvolvemento rural de 
Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva: 
 
b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais. 
– Submedida 6.1. Creación de empresas para os agricultores mozos (procedemento MR404A). 
 
Estas axudas teñen como finalidade: 
a) Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa 
modernización. 
b) Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario. 

Tipos de apoio 
Establécese un procedemento de concesión que ten a consideración de concorrencia competitiva. 

Beneficiarios potenciais 
Ademais dos requisitos específicos establecidos para cada beneficiario segundo o tipo de axuda que 
solicite, todos deben: 
1. Cumprir a condición de agricultor activo no momento da solicitude. No caso de agricultores 
mozos, esta condición deberase cumprir dentro dos 18 meses seguintes á concesión da axuda. 
Este requisito non será aplicable aos beneficiarios da submedida 6.3. 
 
2. Dispoñer dunha contabilidade específica Feader ou dun código contable específico, no cal deben 
estar incluídos os gastos declarados para esta axuda. 
 
3. Con carácter xeral, e de conformidade co establecido polos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e polo artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, non poderán obter a condición de beneficiarias das axudas reguladas 
nesta orde as persoas ou entidades en quen concorra algunha das circunstancias seguintes: 
 
a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións 
ou axudas públicas. 
b) Solicitar a declaración de concurso, ter sido declaradas insolventes en calquera procedemento, 
acharse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, estar suxeitas á 
intervención xudicial ou ter sido inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que concluíse o período 
de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso. 
c) Ter dado lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera 
contrato asinado coa Administración. 
d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que teñan 
a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos de incompatibilidades que 
estableza a normativa vixente. 
e) Non estar ao día no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social 
impostas polas disposicións vixentes. Tampouco poderán obter a condición de beneficiarios destas 
axudas aqueles que teñan débedas en período executivo de calquera outro ingreso de dereito 
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público da Comunidade Autónoma de Galicia. 
f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal. 
g) Non estar ao día no pagamento de obrigacións por reintegro de subvencións nos termos que 
regulamentariamente se determinen. 
h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións 
segundo a Lei xeral de subvencións ou a Lei xeral tributaria. 

Contía e tipo das axudas 
A axuda concederase pola execución do plan empresarial e consistirá nunha prima cuxa cuantía 
básica, calculada de acordo cunha estimación dos custos da Seguridade Social do mozo durante os 
cinco anos de permanencia mínima na actividade agraria establecida no artigo 25 desta orde, 
establecida en 20.000 euros, e poderá incrementarse nas seguintes situacións, sen que a axuda 
total supere os 70.000 euros: 
 
a) De acordo co volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, e para a compra 
de animais ou plantas non anuais que incrementen a dimensión produtiva das explotacións 
existentes cuxa necesidade ou conveniencia se axuste ao plan empresarial: a prima incrementarase 
nun valor equivalente ao 40 % do gasto ata un máximo de 45.000 euros. 

 
Exclúese a achega ao capital social. Tampouco se considera admisible investimento de simple 
substitución; maquinaria de segunda man; custos de conservación e mantemento ou os derivados 
do funcionamento da explotación; os montes baixos de ciclo curto; maquinaria ou equipamentos 
relacionados coa transformación e comercialización de produtos agrarios ou forestais; e a 
maquinaria e equipamentos de carácter forestal. 
 
b) Creación de emprego adicional a tempo completo na explotación durante toda a duración do 
tempo de compromisos, cinco anos, ademais da man de obra correspondente ao mozo instalado: 
20.000 euros. 
 
c) Instalarse nunha explotación localizada nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións 
especificas recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) nº 1305/2013: 5.000 euros. 
 
No suposto de que se instalen varios mozos na mesma explotación (plan empresarial conxunto), os 
incrementos establecidos nas letras a), b) e c) repartiranse a partes iguais entre os mozos que se 
instalen. 

Prazo de presentación de solicitudes 
O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, desde o día seguinte ao da súa publicación 
no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo 
ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil entenderase prorrogado ao 
primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do 
cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes. Ata ó 16/04/2018. 

 

Incompatibilidades 
1.Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida coa 
mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/o gastos. 
 
2. As persoas solicitantes das axudas previstas nesta orde xuntarán, coa solicitude inicial, unha 
declaración do conxunto de todas as solicitudes de axuda efectuadas ou concedidas para o mesmo 
proxecto polas distintas administracións públicas. 
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3. Así mesmo, coa xustificación da execución total do proxecto e, en todo caso, antes do pagamento 
final, presentarán unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto das 
aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas 
administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos, entes ou sociedades. 

Referencia lexislativa 
Orde do 9 de marzo de 2018 (DOG Nº54 do 16/03/2018)- Bases e convocatoria. 

Información y tramitación en 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA CORUÑA 
SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DA CORUÑA 
R/ Vicente Ferrer, 2 
15008  Coruña, A  
Teléfono: 981184554 / 981182256  
Fax: 981184474 
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