Butlletí de l’Oficina de fertilització
i tractament de dejeccions ramaderes

Sumari
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Núm. 17
Abril 2019

EL DARP INFORMA....

 Recordeu que...

Publicat el Pla RENOVE 2019 que inclou, entre
altres, l’adquisició d’aplicadors localitzats de
purins amb o sense cisterna
Enllaços relacionats

El Ministeri d’Agricultura ha fet pública la convocatòria dels ajuts corresponents
al Pla RENOVE 2019 destinats a l'adquisició de tractors, maquinària automotriu
i maquinària arrossegada o suspesa
Aquest butlletí és específic per a sistemes d’aplicació localitzada de purins

GRUP EXPERTS
TRACTAMENTS
DEJECCIONS

Bases i convocatòria
 Bases: Real Decreto 704/2017, de 7 de julio (BOE núm. 162 de 8 de julio 2017) i modificacions

segons Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo (BOE núm. 122 de 19 de mayo de 2018)
 Convocatòria: Orden por la que se convocan las ayudas del PLAN RENOVE para 2019

i Anuncio del extracto de la Orden 5 de abril de 2019 (BOE núm. 88 de 12 de abril de 2019)
Calendari de sol·licitud
 Fins al 15 de setembre de 2019
 Iniciar el tràmit: Plan Renove maquinaria agrícola 2019

Objecte dels ajuts pel que fa a sistemes d’aplicació localitzats de purins
 Cisternes de purí amb sistemes de localització de producte al sòl: injectors amb rella o

discs, tubs flexibles (mànegues) o rígids (aplicació just al sòl)
 Sistemes de localització de purí al sòl independentment de la cisterna

Beneficiaris (veure article 3 de les Bases)
 Persones físiques i jurídiques o agrupacions titulars d’explotacions agràries inscrites al

REGEPA/REGA
 Empreses de servei (IAE epígraf 911)
 ADS, etc.

Requisits (veure articles 3 i 4 de les Bases i articles 1 i 2 de l’Ordre 2019)
 Equips subvencionables segons publicació a la web del MAPA
 Inscripció al ROMA dels nous equips

Import per a cisternes amb sistemes d’aplicació o sistemes d’aplicació independents
 Màxim 20.000 €
 Màxim el 30% de la inversió sense IVA

Criteris de prioritat
 Règim de concessió directa per ordre de presentació de les sol·licituds a la web del MAPA

Pressupost total estatal
 5.000.000 €

RECORDEU que.....
A dia d’avui, utilitzar aquest tipus de sistemes d'aplicació és un requisit que han de complir alguns titulars de les parcel·les agrícoles per poder optar als ajuts de la P olítica Agrària Comuna , però no es tracta d’una obligació per
les explotacions ni empreses no subjectes als ajuts.
Tanmateix, el nou decret sobre gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes que es publicarà enguany, farà extensiva de forma progressiva la prohibició de l’ús del ventall a tot Catalunya, de manera que no hi estaran obligats només els perceptors d’ajuts de la PAC, sinó que serà aplicable a totes les explotacions.
Butlletins anteriors
Alta // Baixa

