AJUTS A LA PRIMERA INSTAL.LACIÓ DE JOVES
AGRICULORS/ES

Introducció
S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la instal∙lació de joves agricultors i
agricultores en explotacions agràries.
Facilita l'accés a l’activitat agrària de joves que vulguin dedicar d’una forma exclusiva,
com a cotitulars o en règim de titularitat compartida, assumint les responsabilitats de
direcció i gestió de la seva explotació, o bé, integrar‐se com a socis en una entitat
associativa o societària.

Aquest ajut es sol∙licita
través de la DUN.

Ajuts PER LA INCORPORACIÓ DE JOVES
REQUISITS del beneficiari,
1. Edat: 18 anys complerts i 40 anys inclosos en la data de la sol∙licitud d’aquest ajut.
2. Accedir per primer cop a la titularitat d’una explotació.
3. Aportar 0,5 unitat de treball a l’explotació, sempre que no es compagini amb una altra
o altres activitats mitjançant un contracte laboral per compte d’altres a les quals
dediqui més de 20 hores setmanals.
4. Adquirir la condició d’agricultor actiu en el termini de 18 mesos des de la data
d'instal∙lació.
5. Haver completat l’itinerari formatiu previst.
6. En 2 anys aportar les UTA requerides.
7. En el cas d’una instal∙lació en una societat les accions o participacions del sol∙licitant
han de suposar un capital social igual o superior que el del soci amb major
participació, i aquest ha de formar part dels òrgans de govern de la societat.
8. L’entitat associativa haurà de complir els requisits d’ Empresa Agrària Prioritària.

Ajuts PER LA INCORPORACIÓ DE JOVES
COMPROMISOS,
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Compromís d’exercir l’activitat agrària
durant 5 anys des de la data de
concessió.
Haver iniciat el pla d’empresa dins els 9
mesos següents a la data de resolució
de l’ajut.
Executar sense desviacions substancials,
el pla d’empresa presentat i aprovat.
Compliment de les normes mínimes de
medi ambient, higiene i benestar dels
animals.
Mantenir, durant un mínim de 5 anys a
comptar de la concessió de l’ajut, els
criteris del pels quals se’ls ha concedit
un increment d’ajut.
Presentar la DUN, durant un mínim de 5
anys a comptar de la concessió de l’ajut.

Ajuts PER LA INCORPORACIÓ DE JOVES
Quantia dels Ajuts:
L’ajut consisteix en una prima que comprèn dos conceptes,
•

La prima base és un import fix determinat per les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per a la
posada en funcionament d’una explotació agrícola. Import és de 20.000€.

•

Els increments amb els imports següents:
•
•
•
•

Quan la primera instal∙lació es produeixi en una Empresa Agrària Prioritària i que generi 1 unitat de treball com a persona física
o jurídica, s’incrementarà la prima base en 5.000€
Quan la instal∙lació es produeixi en una explotació situada amb més d’un 50% de la superfície i/o explotació ramadera, en
zones amb limitacions específiques, s’incrementarà la prima base en 5.000€
Quan la instal∙lació implica la contractació de 1 unitat de treball de mà d’obra assalariada fixa, s’incrementarà la prima base en
10.000€.
Quan sigui necessària l’adquisició de capital territorial per l’explotació, o l’adquisició de animals reproductors, la prima base es
veurà incrementada per uns escalats en funció de les inversions a realitzar fins un màxim de 40.000€

