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Convocatòria dels ajuts corresponents al PLA RENOVE 
per a l’exercici 2022 

Núm. 20/2022 

 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Ha estat publicada l’ordre de 27 de juny, per la qual es convoquen els ajuts corresponents 
al Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària (Plan Renove) per a l’exercici 
2022. Aquestes subvencions seran concedides per l’Administració General de l’Estat, de 
forma centralitzada.  
 
A continuació, us informem dels aspectes més rellevants i què poden ser del vostre 
interès. 
 
OBJECTE  
 
Concessió directa de subvencions estatals destinades a l’adquisició de maquinària nova. 
 
BENEFICIARIS 
 

a) Persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita en 
el REGEPA o en el REGA, o en el cas de cooperatives, SAT o altres agrupacions 
agràries, en les que els seus socis o membres siguin titulars de, tres d’aquestes 
explotacions com a mínim. 

b) Les persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecànics amb 
maquinària agrícola a l’agricultura, inscrites en l’IAE, en els epígraf 911, 912 o 851. 

c) Les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de 
defensa sanitària ramadera. La subvenció només es destinarà per a maquinària i 
equips agrícoles amb destinació a les seves activitats específiques. 

 
INVERSIONS SUBVENCIONABLES 
 

 Tractors. 

 Màquines automotrius de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i 
fertilitzants, cisternes d’aplicació localitzada de purí i equipament de manipulació i 
càrrega. 

 Màquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, adobadora, equips 
d’aplicació de productes fitosanitaris, trituradores de residus de collita i esporga, 
cisternes de purí amb sistemes d’aplicació localitzada de producte en el sòl (reixes i  
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discos), tubs flexibles (manegues) o rígids; així com sistemes de localització de purí 
en el sòl independentment de la cisterna. 

 
Només es concedirà subvenció per un únic tractor o màquina nova per beneficiari, podent  
desballestar més d’un tractor o màquina, obsolets del mateix tipus de les adquirides. 
 
Els tractors i màquines a adquirir s’han de seleccionar entre les relacionades al fer la 
sol·licitud. Estaran identificades per la seva marca, model i quan sigui procedent, pel tipus, 
variant i versió. En el cas de les cisternes, també pel sistema d’aplicació localitzada de 
purins amb el que va equipada. 
 
Els accessoris d’aplicació de purins, amb localització en el sòl, s’hauran d’identificar en el 
llistat corresponent, identificant-se mitjançant la seva marca, model i sistema d’aplicació 
localitzada de purí, es documentarà amb el CERTIFICAT D’EQUIP LOCALITZADOR DE 
PURÍ EN UNA CISTERNA EN ÚS (annex IV de l’ordre 2022). 
 
L’accessori d’aplicació de purí, amb el que vagi equipat la cisterna, s’ha de documentar 
amb el CERTIFICAT D’EQUIP LOCALITZADOR DE PURÍ MUNTAT EN UNA CISTERNA 
NOVA (annex III). 
 
En cas que l’ajut es destini només a la instal·lació d’un accessori d’aplicació localitzada de 
purí en una cisterna en ús, aquesta haurà d’haver estat inscrita al ROMA a nom del 
sol·licitant de l’ajut des de com a mínim l’1 de gener de 2022. La inversió inclourà 
l’adquisició de l’accessori d’aplicació localitzada del purí i podrà incloure els conceptes 
d’adaptació de la cisterna si és necessari. 
 
QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
 

− La quantia màxima d’aquest ajut s’estableix en el 30% de la inversió sense IVA o 
IGIC. S’estableix una quantia base per a cada equip que s’amplia per diferents 
conceptes. 

− No es concediran subvencions per import inferior a 1.000,00 €, excepte quan l’ajut 
es destini a l’adquisició d’un dispositiu d’aplicació localitzada per cisternes de 
purins, cas en el qual el límit serà de 600,00 €. 

− La quantia màxima pressupostada d’ajut per concedir en aquesta convocatòria és 
de 6.550.000 euros. 
 
S’estableixen dues línies d’ajut.  
 

 Una, per a sembradores de sembra directa, amb un pressupost de 2.000.000 
euros. 

 Una altra, per a la resta de maquinària, amb un pressupost de 4.550.000 
euros. 
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CONVOCATÒRIES I RÈGIM DE CONCESSIÓ 
 
Els ajuts es concediran per rigorós ordre de presentació de sol·licituds via electrònica, en 
la pàgina web del Ministeri d’Agricultura. 
Els tractors i altres equips es poden adquirir a partir del dia 3 de juliol de 2022. 
 
Per realitzar la sol·licitud d’ajut, què s’ha de fer per via electrònica, també s’ha d’aportar 
entre altres la documentació següent: 
 

- Acreditació de tipus de beneficiari. 

- Factura de compra, ha d’incloure la data, segell i signatura del punt de venda. Ha 
de detallar les dades del comprador; la marca, model, versió, classificació 
energètica, fase d’emissions i numero de bastidor del tractor o de la màquina 
adquirits; i, el preu net sense IVA o IGIC. 

- Fitxa tècnica de la maquina adquirida, on hi ha de constar la fase d’emissions. Es 
pot substituir per un certificat del fabricant quan no sigui possible tenir aquesta fitxa. 

- En el cas de màquines arrossegades i suspeses a desballestar no inscrites al 
ROMA, documentació acreditativa de la titularitat de l’equip o màquina. Si no se’n 
disposa, s’aportarà el model Annex I. 

- Còpia de la Fitxa Tècnica del tractor o fitxa de característica de la màquina a 
desballestar. 

- Còpia de l’informe d’ITV, si procedeix, del tractor o màquina a desballestar 

- Compromís de destruir la maquinària substituïda abans del 15 de novembre de l’ 
any de la sol·licitud.  

Tant la destrucció de la màquina, la baixa en el ROMA, s’han de justificar abans del 
30 de novembre. 

La retirada del sistema de distribució de purí per plats, ventall o canó, es justificarà 
amb la presentació del document CERTIFICAT DE RETIRADA DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓ DE PURÍ (annex V). 

- Si la màquina està donada d’alta en el registre de vehicles de la Jefatura Provincial 
de Trafico, s’ha de presentar el compromís de donar-lo de baixa d’aquest registre. 

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: del 15 de juliol de 2022 fins el 15 de 
setembre de 2022. 
 

Les sol·licituds es presentaran per l’aplicació disponible en la seu electrònica de la pàgina 
web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
https://gestionrenove.es/SGP_Renove/ 
 
 
 
 
 

https://gestionrenove.es/SGP_Renove/
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Si voleu més informació d’aquest ajut, no dubteu en posar-vos en contacte al més aviat 
possible amb nosaltres. Ens podeu consultar a l’Àrea de Gestió d’Ajuts i Projectes de la 
FCAC, al telèfon 973 247 982 o bé per correu electrònic mitjançant l’adreça 
esther.aldoma@fcac.coop. 
 
 
Cordialment, 

 
 
 
 
 

Esther Aldomà i Sanfeliu 
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes 
Unitat de Serveis Empresarials 
 
Lleida, 7 de juliol de 2022 
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