
   

 

104. Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària 

Agrària (Pla Renove) per a l'exercici 2020. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (Gobierno de 

España). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Concessió directa de les subvencions estatals destinades a l’adquisició dels 
següents tipus de màquines noves, d’acord amb l’art. 4 del Real Decret  704/2017, 
de 7 de juliol: 

a) Tractors. 

b) Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i 

fertilitzants, excloses  les cisternes de purin. 

c) Màquines arrastrades o suspenses: sembradora directa, abonadora, equips d’ 
aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purin con sistemes de localització 
de producte en el terra (reixes i discos), tubs flexibles(mànegues) o rígids (per 
aplicació just a sobre del terra), així com sistemes de localització de purin en el 
terra independentment de la cisterna. 

Quantia de la subvenció:  

1. Tractors. 

a) La quantia base de la subvenció s’estableix  en 95 euros per kilowatt (kW), de la 
potència de inscripció del tractor a retirar, que consti al “Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola”. 

b) 1.º Per classificació en la categoria mes alta d’ eficiència energètica (A): 3.000 
euros. 

2.º Per classificació en la segona categoria més alta (B): 2.000 euros. 

3.º Per classificació en la tercera categoria més alta (C): 1.000 euros. 

Ampliable en altres conceptes veure art. 5 subapartat 1 c) i d) RD 704/2017. La 
quantia base d’aquesta subvenció no sobrepassarà els 7.000 euros i la 
quantia màxima no sobrepassarà els 12.000 euros per beneficiari, ni el 30% del 
cost total d’adquisició sense IVA o IGIC. 

2. màquines automotrius agrícoles. 

a) La quantia base de la subvenció s’estableix  en 95 euros per kilowatt (kW), de la 
potència de inscripció del tractor a retirar, que consti al “Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola”. 
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b) Ampliable en altres conceptes veure art. 5 subapartat 2  c) del RD 704/2017. 

La quantia base d’aquesta subvenció  no sobrepassarà els  24.000 euros i la 
quantia màxima no sobrepassarà els 25.000 euros per beneficiari, ni el 30% del 
cost total d’ adquisició sense IVA o IGIC.  

3. Abonadores i equips d’aplicació de productes fitosanitaris. 

a) La quantia base de la subvenció s’ estableix en el 30% de la inversió sense IVA, 
realitzada per a la nova màquina, i no podrà superar els  4.500 euros en el cas d’ 
abonadores i de 6.000 euros per als equips d’ aplicació de productes fitosanitaris. 

4. Sembradores directes; cisternes per a purines equipats amb dispositiu  de 
localització. 

a) La quantia de la subvenció s’ estableix en el 30% de la inversió sense IVA o 
IGIC realitzada per a la nova màquina. 

b) La subvenció no podrà superar els 20.000 euros. 

2. Beneficiaris: 

Podran ser beneficiaris de les ajudes del Pla Renove 2020, les persones físiques, 
empreses privades i agrupacions d’agricultors inclosos en el article 3 del Real 
Decreto 704/2017, de 7 de juliol (els beneficiaris deuran acomplir amb els requisits 
establerts en els articles 3 i 4 del mencionat Real Decret). 
 

3. Activitat subvencionable i requisits de la maquinària: 

 

1. Serà subvencionable l’ adquisició de la següent maquinària: 
 

a) Tractors agrícoles. 
b) Màquines automotrius: 
1.º Equips de recol·lecció. 
2.º Equips d’aplicació de productes fitosanitaris. 
3.º Equips d’ aplicació de productes fertilitzants. 
c) Las següents màquines arrastrades i suspeses a vehicle tractor: 
1.º Sembradores directes. 
2.º Cisternes per a purines. 
3.º Abonadores. 
4.º Equips d’ aplicació de productes fitosanitaris. 
 
2. La subvenció es concedirà només per un únic tractor o màquina noves per 
beneficiari i  convocatòria, podent desballestar més d’un tractor o màquina obsolets 
dels mateix tipus que els adquirits.  
 
3. La maquinària adquirida deurà acomplir els requisits que es poden trobar a l’art. 

4 subapartat 3 i 4 del Real Decreto 704/2017, de 7 de juliol. 
 

4. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

a) Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’ Agencia Tributària i 
amb la Seguretat Social. 
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b) No tenir la consideració d’empresa  en crisi d’acord amb les Directrius 
comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses 
no financeres en crisi (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio 
de 2014). 
c) Acomplir els requisits aplicables a les petites o mitjanes empreses (PYMES), d’ 
acord amb l’establert a l’annex I del “Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014”. 
d) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió 
prèvia de la Comisión que hagi declarar una ajuda il·legal e incompatible amb el 
mercat interior.  
e) Haver adquirit la nova maquinaria que es preveu a l’art.  4, que substitueixi a la 
maquinaria anterior, i que acompleixi amb els requisits previstos en el mencionat 
article en ambdós casos. 
f) No podran estar sotmesos a alguna de les circumstàncies enumerades als 
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la “Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones”. 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini de sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament al Ministeri d’Agricultura través de :    
 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-
procedimiento?procedure_suborg_responsable=79&procedure_id=289 

7. Normativa aplicable:  

Extracto de la Orden, de 8 de junio, por la que se convocan las 
ayudascorrespondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de 
Maquinaria Agraria (Plan Renove) para el ejercicio 2020. 

Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agraria. 

Real Decreto 294/2018, por el que se modifica el Real Decreto 704/2017 

8. Altres dades d’interès :  

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-
agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/ 

Telèfon: 913471447 

Correu electrònic: solicitudes@gestionrenove.es 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-
procedimiento?procedure_suborg_responsable=79&procedure_id=289 
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