
Fomentar la creació d’empreses agràries per part de persones joves, 
sempre que aquestes accedeixen per primera vegada a la titularitat 
d’una explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de 
l’empresa de forma exclusiva en el cas d’instal·lació en persona física, o 
com a soci o sòcia d’una persona jurídica.
L’objectiu d’aquest ajut es la creació d’explotacions viables mitjan-
çant la incorporació de persones joves amb capacitat i competènci-
es professionals adients en explotacions amb característiques tecni-
coeconòmiques adequades.

Persones entre 18 i 40 anys.
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Quantia dels ajuts
  L’ajut consistirà en una prima a tant alçat lligada al 
compliment del Pla d’Empresa presentat pel/per la 
jove agricultor/a. L’import de l’ajut no es determina 
en funció de les despeses que consten en el Pla 
d’Empresa.

      La prima comprèn dos conceptes: la prima base i els 
increments. La suma d’aquests dos conceptes no pot 
superar els 70.000 € d’ajut.

 Prima base: s’estableix igual per tots els beneficiaris 
amb un import de: 20.000€.

        Increments: 

  Si es fa en una EAP, persona física o jurídica, que 
genera 1 UTA: +5.000€. 

            Si implica la contractació d’1 UTA de mà d’obra 
assalariada fixa: +10.000€.

Si està situada, en més d’un 50% de les terres de 
conreu i/o l’explotació ramadera, en zones amb 
limitacions naturals o altres limitacions 
especí iques:  +5.000€.

            Si per què l’explotació assoleixi 1 UTA cal 
l’adquisició de capital territorial o d’animals 
reproductors: 

 inversió de 5.000€ i fins a 20.000,00 €: 
+5.000€.
 inversió de 20.000,00 € i fins a 50.000,00 €: 
+10.000€.
 inversió 50.000,00 € i fins a 80.000,00 €: 
+25.000€.

                inversió superior a 80.000,00 €: +40.000€.

       Pagament de l’ajut: L’ajut es pagarà en dos trams del 
50% del total de la prima base més els increments:

  Primer tram: als 9 mesos de la concessió de l’ajut, 
prèvia comprovació de:

  Alta a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

            Aportació de capital social a la societat on es 
produeix la instal·lació, si escau.
  La compra del capital territorial o el bestiar 
reproductor, si escau. 

    La qualificació d’EAP, si escau.

  Segon tram: als 2 anys de la data d’instal·lació, 
prèvia comprovació de:

  Assoliment de l’itinerari formatiu.
          L’aportació de les UTA requerides.

  L’Assoliment de la condició d’Agricultor Actiu i 
d’Agricultor Professional.
 L’assoliment de la OTE reflectida en el Pla 
d’Empresa (s’accepten ampliacions del tipus de 
cultius i/o ramaderia).
  Mantenir la viabilitat de l’explotació amb una 
Renda Unitària de Treball igual o superior al 35% 
de la Renda de Referència anual
  Mantenir els increments aprovats en la resolució 
de concessió.
  La qualificació d’EAP, per tal d’acreditar 
l’increment. 

Beneficiaris

Objectius de la línia d’ajut

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

de joves agricultors i agricultores

Primera
instal.lació

 Accedir per primer cop a la titularitat d’una explotació agrària. 

  Aportar almenys 0,5 Unitats de Treball Agrari (UTA) a l’explotació en 
la qual es produeix la instal·lació.

  L’explotació on es produeix la instal·lació ha d’obtenir una Renda 
Unitària de Treball igual o superior al 35% de la Renda de Referència 
anual i inferior al 120% d’aquesta.

  Ajustar-se a la de inició d’agricultor actiu en el termini de 18 
mesos des de la data d’establiment efectiu.

  Adquirir la condició d’Agricultor Professional en el termini màxim 
de 2 anys des de la data d’establiment efectiu.

  Haver completat, en el moment de la seva instal·lació, l’itinerari for-
matiu previst, o bé comprometre’s a inalitzar-lo en un termini de 
dos anys, comptat des de la data d’establiment efectiu.

  Aportar les UTA requerides per a la seva incorporació en el 
termini màxim de 2 anys des de la data d’establiment efectiu. 

 En cas d’instal·lació en una entitat associativa: 

  Les accions o participacions del sol·licitant han de suposar un ca-
pital social igual o superior que el del soci amb major participació, 
i aquest ha de formar part dels òrgans de govern de la societat.

  Les persones joves han de complir els mateixos requisits exigits 
a un beneficiari que s’instal·la com a únic titular de l’explotació.

  L’entitat associativa en la que s’instal·la la persona jove haurà 
d’estar qualificada o complir els requisits d’Explotació Agrària Pri-
oritària (EAP) en el moment de l’execució final del pla d’empresa.

  Presentar un Pla d’Empresa que acrediti la viabilitat de l’explotació 
on es produeix la instal·lació i que s’ha de començar a aplicar obliga-
tòriament als 9 mesos des de la data de concessió de l’ajut.

Requisits de la línia d’ajut



La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant la Declaració Única Agrària.
Presentar un pla d’empresa segons model del DARP, que s’ha de pre-
sentar mitjançant la DUN i ha de contenir:

 La situació inicial de l’explotació agrària.
Les fites i objectius pel desenvolupament de les activitats de l’ex-
plotació.
El detall de les accions requerides, incloses les relacionades amb la 
sostenibilitat mediambiental i la eficiència de recursos que incloguin 
inversions i despeses per a la instal·lació.
La formació, l’assessorament o qualsevol altra activitat a desenvolu-
par a  l’explotació agrícola. 

IRPF o certificat d’exempció de fer la declaració de renda, del titular 
i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar tenir o no tenir 
ingressos procedents de l’activitat agrària.

Informe de vida laboral o certificat de no estar donats d’alta a la Segure-
tat Social, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui acre-
ditar el temps de dedicació a l’activitat agrària (unitat de treball agrari 
–UTA–, titular i membres).

Documentació específica a presentar

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

Compromisos

Mantenir l’activitat agrària en l’explotació i els 
requisits establerts en la convocatòria d’ajut 
durant un mínim de cinc anys a comptar de la 
concessió de l’ajut.

En cas d’instal·lació en una societat, el 
beneficiari no pot vendre o cedir el capital social 
requerit i ha de continuar formant part dels 
òrgans de govern durant un mínim de cinc anys 
a comptar de la concessió de l’ajut. 

Executar sense desviacions substancials, el pla 
d’empresa presentat i aprovat.

Mantenir, durant un mínim de 5 anys a comptar 
de la concessió de l’ajut, els increments de 
l’ajut.

Presentar la DUN, durant un mínim de 5 anys 
a comptar de la concessió de l’ajut.

L’ajut no admet subrogació de compromisos.
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  Les inversions necessàries per el compliment del Pla d’Empresa 
poden acollir-se a les línies d’ajut a la Competitivitat de les 
Explotacions Agràries i/o a l’ajut a la Mitigació del Canvi Climàtic en 
les explotacions agràries.

   En els ajuts a la Competitivitat de les Explotacions Agràries i a 
la Mitigació del Canvi Climàtic, els joves que s’hagin instal·lat 
en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la millora de la 
competivitat de les exportacions i compleixin tots els requisits de 
la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el 
requisit de l’edat, podran obtenir un suplement addicional del 5%. 
En cas d’instal·lació d’incorporació a una societat, s’aplicarà aquest 
increment d’acord amb el percentatge de capital que representin 
els socis o sòcies joves. A més a més, tant per aquestes dues línies 
d’ajut com per la línia de Diversificació Agrària, aquest fet suposarà 
una priorització important per davant de la resta de sol·licitants.




