Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR)
Línia d’ajuts Agricultura de precisió i
tecnologies 4.0
La Vall de Bas
2 de desembre 2021

Pla d’Impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la
Ramaderia (III) corresponent a la inversió C3.I4
Pla de Recuperació, transformació i Resiliència (PRTR)
El Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos
de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la
agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, estableix les bases reguladores per la concessió de subvencions a
programes de recolzament per a al realització d’inversions que impulsen la
sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia a través de les següents
actuacions :
•
•

•
•

Millora dels sistemes de gestió de dejeccions a les explotacions ramaderes
Modernització i transformació integral d’hivernacles d’hortalisses, flor tallada i
planta ornamental.
Actuacions per a l’eficiència energètica en explotacions agropecuàries i
l’aprofitament energètic de subproductes ramaders de subproductes
ramades i biomassa agrícola.
Foment de l’aplicació de l’agricultura i ramaderia de precisió i tecnologies 4.0
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Dotació econòmica
Programa 1:
sistemes de
gestió de
subproductes i
dejeccions en
ramaderia

Catalunya
TOTAL

Programa 2:
transformació
integral y
modernització
d'hivernacles

Programa 3:
inversions en
eficiència
energètica i
energies
renovables
(biogàs y
biomassa
agrícola)

3.025.920,00 €

276.980,00 €

922.059,00 €

27.750.896,00 €

40.218.690,72 €

8.345.378,00 €

Programa 4:
aplicació
d'agricultura de
precisió i
tecnologies 4.0
en el sector
agrícola i
ramader

2.372.755,00 €

Suma

6.597.714,00 €

26.443.788,00 € 102.758.752,72 €
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Beneficiaris (Article 22)
•

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública,
d’explotacions ramaderes i/o agrícoles, sempre que siguin PIMES

•

Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris, que desenvolupin
activitats econòmiques inscrites a l’epígraf 851 (lloguer i maquinària i equips
agrícoles), 911 (serveis agrícoles i ramaderes) o 912 (serveis forestals, pesca i
aqüicultura i serveis de sanejament, neteja i contra incendis), de l’IAE, sempre que
siguin PIMES.

•

Per inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques de
naturalesa privada o pública integrades per un mínim de cinc titulars que tinguin
la consideració de PIMES i organitzacions o associacions de productors
reconegudes, que siguin titulars d’una explotació agrícola i/o ramadera.

•

Consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, quan els projectes
d’inversió es destinin a un ús comú i que beneficiïn a explotacions que tinguin la
consideració de PIMES.

titulars
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Inversions elegibles (Article 23)
Adquisició de llicències de software, maquinària i equips agraris d’agricultura de
precisió i components per l’adaptació d’equips en us.
Catalunya té pendent d’elaborar aquesta llista.
La maquinària i els equips subvencionables són :

•
•
•

Màquines i equips de primera adquisició
Equips compatibles amb les màquines auxiliars existents a l’explotació
Adquisició de maquinària orientada a :
• Millora d la gestió ramadera
• Reducció de l’ús de productes químics
• Control de traçabilitat i qualitat a la sembra i el conreu.
• Reducció de l’erosió
• Control de traçabilitat en la recol·lecció
• Reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i reducció del consum
de combustible
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Intensitat i quantia dels ajuts (Article 24)
•

Intensitat màxima de l’ajut

•
•

+ 20%

•

Inversions col·lectives
Consorcis i altres formes de col·laboració públic-privada a benefici
d’explotacions que siguin PIMEs
Joves agricultors

•

Quantia mínima de l’ajut

5.000 €

•

Quantia màxima de l’ajut

300.000 €

40%
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Prioritats (Article 25)
•

•

•

Projectes d’inversió realitzats per :
• Empreses que prestin serveis agraris, que desenvolupin activitats
econòmiques inscrites a l’epígraf 851 (lloguer i maquinària i equips
agrícoles), 911 (serveis agrícoles i ramaderes) o 912 (serveis
forestals, pesca i aqüicultura i serveis de sanejament, neteja i
contra incendis), de l’IAE, sempre que siguin PIMES.
• Consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, quan
els projectes d’inversió es destinin a un ús comú i que beneficiïn a
explotacions que tinguin la consideració de PIMES.

2 punts

Per projecte d’inversió,
• Per cada equip d’agricultura de precisió complet
• Per l’adaptació per cada un dels equips existents adaptat a les
tecnologies d’agricultura de precisió

6 punts

A decisió del territori

3 punts
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Convocatòria, presentació i concesió (Article 26)
•

Convocatòria :
• Una convocatòria anual o una convocatòria plurianual.
• Primera convocatòria : Termini màxim 3 de maig (6 mesos des de l’entrada en
vigor del RD).
• No s’admetran sol·licituds en posterioritat al 30 de junt de 2023

•

Resolució :
• Publicació de la resolució de concessió. 6 mesos comptats a partir de la
publicació de la convocatòria.

•

Execució de la inversió :
• 18 mesos a partir de la concessió de l’ajut. Sempre abans del 30 d’abril de
2026
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Gràcies per la vostra atenció
www.gencat.cat/agricultura

