




REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS

• Ser tular dunha pequena explotación agraria inscrita cunha an güidade mínima 
dun ano dende a data de publicación da orde no REAGA.

• 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 tular da explotación, para o que será necesario que non realice 
outra ac vidade a tempo completo, ou que xus fique a contratación de polo 
menos a metade dunha unidade de traballo agrario. Esta can dade de traballo 
manterase durante os cinco anos posteriores ao pago final da axuda.

• Presentar un plan empresarial que acredite a viabilidade da inicia va. 

• A explotación non pode ter sido beneficiaria desta mesma submedida en 
convocatorias anteriores.

• A norma complementaria establece que o plan empresarial deberá incorporar con 
carácter obrigatorio actuacións cuan ficables ou inves mentos semellantes aos 
recollidos na orde. Haberá que realizar unha comprobación de non inicio.



documentación

• Documentación mínima:
• Anexo III de solicitude.

• Plan empresarial acorde co 
establecido no anexo IV 
Resto de documentación 
segundo po tular.



CRITERIOS DE PRIORIDADE

a) Orientación produ va principal da explotación
a) Hor cola, fru cola, florícola, apícola, avícola artesanal, aromá ca-medicinal, vacún 

de carne, ovino/cabrún ou porco celta: 5 puntos.

b) Resto de orientacións produ vas: 3 puntos.

b) Incorporarse a un dos instrumentos de recuperación de terras agroforestais 
definidos e tramitados nos tulos V e VI, respec vamente, da Lei 11/2021, do 
14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia: 5 puntos. (Aldeas 
modelo e/ou polígonos agroforestais.

c) Explotación gandeira de razas autóctonas galegas en perigo de ex nción (50% 
do censo de reprodutoras): 4 puntos.

d) Explotación que se comprometa a des na 0,5 ha á produción de trigo das 
variedades Callobre e/ou Caaveiro e que supoña polo menos a metade da marxe 
neta da explotación: 4 puntos.



CRITERIOS DE PRIORIDADE

e) Agricultor profesional: 5 puntos. En sociedades, segundo a porcentaxe de 
socios AP.

f) Se a persoa que exerce o control da explotación co za á Seguridade Social no 
sector agrario: 3 puntos.

g) Explotación en zona de montaña: 3 puntos.

h) Explotación ecolóxica: 3 puntos.



CRITERIOS DE PRIORIDADE

Proxecto innovador: 2 puntos.
j) Proxecto en cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do 

PDR: 2 puntos.
k) Titular muller, ou no caso de persoas xurídicas, o 50% dos socios mulleres: 2 

puntos.
l) Explotación en zonas con limitacións naturais ou específicas segundo o 

establecido na medida 13 do PDR: 2 puntos.
m) Explotación membro duna organización de produtores: 2 puntos
n) Explotación pertencente a unha ADSG: 1 punto.
No caso de empate priorizarase segundo a orde establecida.
A puntuación mínima será de 6 puntos acadada en base ao cumprimento de dous 
criterios de prioridade.



Con a e po de axuda

• A axuda consis rá nunha prima de 15.000€, e concederase pola execución do 
plan empresarial que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da 
axuda.

• Pago da axuda:
• O 60% (9.000€) a solicitar dentro dos 9 meses seguintes á concesión da axuda 

cando acredite o inicio das actuacións recollidas no plan empresarial.
• O 40% (6.000€) a solicitar coa finalización do plan empresarial que sería no prazo 

dos 18 meses seguintes á concesión da axuda.

Solicitude axuda > Aprobación > Solicitude 1º pago > Solicitude 2º pago > Compromisos 

9 meses
18 meses 5 anos






