
Desenvolupament Local – Àrea de Subvencions

Nom de la 
convocatòria 

Subvencions  per  a  la  creació  d'empreses  de  joves

agricultors

BOIB Nº136 de 15 de setembre de 2016

Objecte
La  primera  instal·lació  d’un  jove  agricultor  en  una  explotació  agrària
mitjançant el desenvolupament i execució del pla empresarial presentat a
la sol·licitud.

Beneficiaris 

Les persones físiques amb els següents requisits: 
a) Tenir complerts els devuit anys i no haver-ne fet quaranta-un a la data 
de presentació de la sol·licitud d’ajuda. 
b) Presentar un pla empresarial que haurà d’incloure com a mínim el que
estableix el punt 8 de l’annex III d’aquesta Resolució i que haurà de 
preveure uns ingressos agraris mínims de 12.000,00€/UTA anuals abans
dels cinc anys, a comptar des de la concessió de l’ajuda. 
c) Posseir la competència i la qualificació professionals adequades, 
d’acord amb les condicions definides a l’annex III, o comprometre’s a 
obtenir-les en el termini de 36 mesos, comptats a partir de la data de 
concessió de l’ajuda. 
d) Haver iniciat el procés de primera instal·lació en una explotació 
agrària en els 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud 
d’ajuda, d’acord amb les condicions establertes en l’annex III d’aquesta 
Resolució. S’entendrà iniciat aquest procés si es compleix algun dels 
següents requisits: -Haver sol·licitat inscripció en el corresponent registre
insular agrari, bé a títol individual o com a soci segons les condicions 
establertes a l’annex III. -Haver realitzat cursos de formació agrària de 
com a mínim 25 hores, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la 
presentació de la sol·licitud d'ajuda. 
e) No haver estat titular anteriorment d’una explotació agrària d’una 
dimensió igual o superior a 0,5 UTAs a Mallorca i Menorca i 0,3 UTAs a 
Eivissa i Formentera, d’acord amb les definicions establertes a l’annex III

Quantia de 
l’ajuda

1. Les ajudes a la primera instal·lació d’agricultors joves consistiran en 
una prima única amb una quantia màxima de 70.000,00 euros. 
2. L’import de la prima base serà de 25.000,00 euros, corresponent al 
salari d’un jove durant dos anys.

Termini 
presentació 
sol·licituds

Per als anys successius 2016, 2017, 2018 i 2019, els terminis de presentació
de sol·licituds seran:

-Primera convocatòria: de l’1 de gener fins al 30 de juny de cada any. 
-Segona convocatòria: de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de cada any

Servei informació Àrea Desenvolupament Local, 
Ajuntament de Santa Maria del Camí

Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de 
Desenvolupament Local)

Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net
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