
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUTOS AGRARIOS

O venres día 12 de xaneiro saíu publicada no DOG a orde da Consellería de Medio 
Rural pola que se establecen as bases reguladoras e convocatoria das axudas para os 
investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios considerando 
como  tales  os  produtos  enumerados  no  anexo  I  do  Tratado  constitutivo  da 
Comunidade  Europea,  excepto  os  produtos  da  pesca.  Así  mesmo,  poderán 
subvencionarse  investimentos  relativos  a  procesos  de  transformación  nos  cales 
interveñan produtos non incluídos no anexo I do Tratado, se estes son un compoñente 
menor do produto final. 

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 

a) Construción, adquisición e mellora de bens inmobles. A compra de terreos ata un 
valor inferior ao 10 % do total dos gastos subvencionables.
b) Compra de maquinaria e equipamentos novos, ata o seu valor de mercado.
c)  Os  seguintes  investimentos  intanxibles:  adquisición  ou  desenvolvemento  de 
programas informáticos así como adquisicións de patentes, licenzas, dereitos de 
autor e marcas rexistradas relacionadas cos procesos produtivos.
d)  Os  custos  xerais  vinculados  as  letras  a)  e  b)  anteriores  consistentes  en 
honorarios de proxecto e dirección de obra, así como en estudos de viabilidade. En 
todo caso, o importe admisible nestes custos non poderá superar o 12 % do importe 
total dos investimentos subvencionables das letras a), b) e c) anteriores.

CONTÍA

Tipo de empresa solicitante

Tipo de produtos finais
Microempresas e pequenas 

empresas
Empresas 
medianas

Empresas non 
pemes

Incluìdos no anexo I do 
Tratado

50% 50% 50%

Non incluídos no anexo I 
do Tratado

30% 20% 10%

PRAZO  : 

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de 1 MES contado a 
partir do día seguinte ao da publicación desta 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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