
 

 

 
 

 

 

Extracte de l'Ordre, de 8 de juny, per la qual es convoquen les ajudes 

corresponents al Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària 

(Pla Renove) per a l'exercici 2020. (BOE 13-06-2020) 

 

BDNS(*Identif.):509682- 

 

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria 

el text complet del qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de 

Subvencions. 

 

Primer. Beneficiaris. 

Podran ser beneficiaris de les ajudes del Pla Renove 2020, les persones físiques, 

empreses privades i agrupacions d'agricultors inclosos en l'article 3 del Reial decret 

704/2017, de 7 de juliol. Els beneficiaris hauran de complir els requisits establerts en 

els articles 3 i 4 d'aquest reial decret. 

 

Segon. Objecte. 

Concessió directa de les subvencions estatals destinades a l'adquisició dels següents 

tipus de màquines noves, d'acord amb l'article 4 del Reial decret 704/2017, de 7 de 

juliol: 

 

a) Tractors. 

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

fertilitzants, excloses cisternes de purí. 

c) Maquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, abonadora, equips 

d'aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització 

de producte en el sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per a 

aplicació just sobre el sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl 

independentment de la cisterna. 

 

Tercer. Bases Reguladores. 

Reial decret 704/2017, de 7 de juliol, pel qual s'estableixen les bases reguladores per 

a la concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc nacional 

de maquinària agrària. 

 

Quart. Quantia. 

La quantia màxima per a concedir en aquesta convocatòria és de 8.000.000 euros 

per al conjunt de màquines a subvencionar, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 

21.05.412C.771 dels vigents Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2020. 

 

Cinquè. Termini de sol·licitud. 

Des de l'endemà a la publicació d'aquest extracte fins al 15 de setembre de 2020. 

 

Madrid, 8 de juny de 2020.- El Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 

Luis Planas Puchades. 


