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Termini sol·licituds : finalitza el 22/06/2013. 
 
Objecte : fomentar l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles nous que 
incorporin noves tecnologies.  
 
La innovació ha de comportar, necessàriament, un dels efectes següents: 
a) Reduir el consum energètic. 
b) Millorar els sistemes de producció. 
c) Millorar les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions 
mecanitzades. 
d) Conservar la qualitat ambiental. 
 
Únicament se subvencionarà l'adquisició de les màquines o els equips inclosos en els 
plans d'innovació tecnològica que estableix el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Mitjà Natural amb la finalitat d'introduir noves tecnologies, que es 
detallen a continuació, amb la numeració corresponent al codi que estableix la norma 
ISO 3339/0: 
 
a. Sistematització de les operacions de condicionament del terreny, construcció i 
manteniment d'obres i instal·lacions de reg o drenatge 
b. Millora de l'eficiència en les operacions de treball del sòl, sembra i plantació 
c. Millora de l'eficiència de la distribució de fertilitzants orgànics i minerals 
d. Introducció de sistemes de mesura i automatització en les instal·lacions de reg 
i. Optimització de les operacions d'atenció i protecció dels cultius contra agents 
atmosfèrics, plagues, mals i vegetació adventícia: 
f. Mecanització integral de les operacions de recol·lecció, transport i magatzematge de 
farratges, hortalisses, fruites, olives, fruita seca i raïm per la *vinificación 
g. Incorporació d'equips de *post-recol·lecció 
h. Equips de producció animal: 
i. Sistemes per a l'agricultura de precisió 
 
Només se subvencionarà una mateixa màquina o equip inclòs en algun dels plans 
d'innovació tecnològica per a beneficiari/ària i any, excepte els equips en què, pel seu 
ús en comú o per necessitat d'utilitzar més d'un mateix equip en un període concret de 
temps, sigui necessari sol·licitar més d'un, sempre que no se superi el límit màxim 
d'ajuda establert, és a dir, 10.000,00 euros anuals per persona beneficiària i any. 
Aquests equips són: equips de *prepodadoras manuals, tisores de podar elèctriques 
(06.1.03.1.4) i vibradors manuals. 
 
En cap cas se subvencionaran màquines per a l'ús particular d'uns o més socis de les 
entitats de l'art.2 a) Ordre 
 
 

Ajudes 2013 adquisició en comú de màquines i equips  agrícoles 
que incorporen noves tecnologies. Catalunya.  

 



  

Beneficiaris:  
2.a) Les societats cooperatives i les seves agrupacions o unions, les societats agràries 
de transformació, les organitzacions de productors agraris, i les agrupacions de 
defensa vegetal o sanitària, sempre que l'adquisició de màquines i equips estigui 
justificada per la seva activitat específica. Les sol·licituds només es poden presentar 
per mitjans telemàtics des del lloc web http://ovt.gencat.cat 
2.b) Les agrupacions sense personalitat jurídica que tinguin un pacte contractual 
reconegut pel *DAAM i subscrit per un mínim de set titulars d'explotacions agràries. 
 
Compromisos i obligacions de les persones beneficià ries 
 
- Les ajudes només es podran atorgar per a l'adquisició de màquines o equips nous, 
els quals no podran ser alienats durant un termini mínim de 5 anys a partir de la data 
de la resolució de concessió d'aquesta ajuda. 
- Les màquines o els equips subvencionats s'hauran d'inscriure en el ROMA de cada 
secció d'agricultura dels serveis territorials del *DAAM, obligatòriament, on es farà 
constar, de manera expressa, la limitació d'alienació esmentada en apartat anterior. 
Quedaran exclosos d'aquesta obligatorietat els equips subvencionats la inscripció dels 
quals no estigui prevista en la normativa vigent d'inscripció en els registres oficials. 
 
- Les màquines o els equips subvencionats han de complir les disposicions vigents 
sobre seguretat, i les màquines *automotrices i remolcades que hagin de circular per 
les vies públiques han de complir tota la reglamentació en temes de seguretat vial. 
 
- La màquina ha de ser de nova adquisició i adquirir-se en data posterior a la 
presentació de la sol·licitud d'ajuda. 
 
Tipus i quantia : té caràcter de subvenció directament aplicable al cost d'adquisició de 
la/les màquina/as i/o equipo/s, sense poder superar la quantitat de 10.000 € anuals per 
persona beneficiària i any, d'acord amb els criteris següents: 
 
a) Per als beneficiaris de l'apartat 2.a) es podrà subvencionar fins al 40% de la 
inversió. Si la beneficiària estigui instal·lada en una zona desfavorida, l'ajuda podrà 
arribar fins al 50%. 
b) Per als beneficiaris de l'apartat 2.b) es podrà subvencionar fins al 20% de la 
inversió. Si la beneficiària estigui instal·lada en zona desfavorida, la subvenció podrà 
arribar fins al 30%. 
 
 
Per a més informació consulteu el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions. 
  
Departament d’Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 
 


