
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS PARA A COMPRA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN RÉXIME ASOCIATIVO

O xoves día 18 de xaneiro saíu publicada no DOG a orde da Consellería do Medio Rural  
sobre  as  axudas  para  o  fomento  da  utilización  de  maquinaria  agrícola  en  réxime 
asociativo.

BENEFICIARIOS

 As cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMA).
 Sociedades agrarias de transformación (SAT).
 Cooperativas agrarias con sección específica de maquinaria agrícola.
 Cooperativas  agrarias  que  adquiran  maquinaria  e  equipamentos  de  carácter 

agropecuario para prestar servizos aos seus socios.
 As  cooperativas  de  explotación  comunitaria  da  terra  de  5  ou  menos  de 

antigüidade e as SAT procedentes da fusión de polo menos dúas explotacións nos 
10 anos posteriores á súa constitución.

GASTOS SUBVENCIONABLES E CONTÍA

Os investimentos subvencionables son os seguintes:
- Maquinaria agrícola.
- Estudos técnico-económicos de viabilidade.

NON se subvencionarán:
- Maquinaria de segunda man ou usada.
- IVE e outros impostos.
- Investimentos  relacionados  coa  transformación  e  comercialización  de  produtos 

agrarios ou forestais.
- Maquinaria e investimentos forestais.

O  importe  da  axuda  será  do  35%  dos  custos  subvencionables  e  poderá 
incrementarse  ata  un  máximo  do  50% se  o  beneficiario  procede  da  fusión  de 
cooperativas  ou  SAT ou  o  investimento  se  fai  en  zonas  con  limitacións  naturais  ou 
específicas.

PRAZO  : 

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 MES contado a partir do día seguinte ao 
da publicación de dita orde.

Para calquera información contactar coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local 
no Concello de Ribeira de Piquín, que estará á súa disposición os xoves e os venres de 
9:00 a 14:00 horas.

Ribeira de Piquín 19 de xaneiro de 2018.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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