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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

EXTRACTO da Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de 
calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 
2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

BDNS (Identif.): 344735.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo 
pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou xurídicas, titulares de 
explotacións agrarias que cumpran a condición de agricultor activo conforme o establecido 
no artigo 9 do Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
17 de decembro de 2013, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de 
decembro, e que participen por primeira vez nalgún dos réximes de calidade dos produtos 
agroalimentarios definidos na letra b) do artigo 2 e recollidos no PDR de Galicia 2014-2020.

2. No caso do programa de calidade relativo á produción ecolóxica, tamén terá a con-
sideración de nova participación aquela que se refira a agricultores/as que, tendo previa-
mente actividade no dito programa, inicien a actividade de produción ecolóxica con destino 
ao mercado en relación con algunha nova orientación produtiva. En todo caso, esta nova 
orientación produtiva debe ter unha dimensión económica suficiente para superar a consi-
deración de actividade de autoconsumo. 

Segundo. Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova partici-
pación de agricultores en réximes de calidade no marco do Programa de desenvolvemento 
rural de Galicia 2014-2020, así como proceder á súa convocatoria, en réxime de conco-
rrencia competitiva, para o ano 2017.
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Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas 
á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Euro-
peo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolve-
mento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Cuarto. Importe

Para a concesión das subvencións convocadas destinarase un crédito de 183.500 euros. 
Este importe poderase incrementar nos supostos previstos no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 
13 de xullo, de subvencións de Galicia.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 15 de xuño de 2017, quedando 
incluída esta data dentro do prazo.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2017

Mª Carmen Bouso Montero 
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural
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