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Aspectes nous de la inscripció dels EAPF esmentats en el nou RD del ROMA
Àmbit d’aplicació
S’incorpora específicament, els polvoritzadors d’arrossegament manuals (carretó) amb
dipòsit de fins a 100 L.
Es considera explotació agrària: agrícola, ramadera o forestal
Condicions de seguretat
Els EAPF com a màquina agrícola arrossegada està contemplada en el Reglament (UE)
nº167/2013, de 5/02/2013, relatiu a l’homologació dels vehicles agrícoles o forestals, i també
a RD 750/2010, de 4/06/2010, regula els procediments d’homologació de motor i els seus
remolcs.
Marca de Qualitat
Les empreses de maquinària agrícola de manera voluntària podran sol·licitar al MAPA la
realització de proves d’assaigs per tal d’obtenir la Marca de Qualitat per a les seves
màquines agrícoles. (ART. 11, 12, 13 I 14).
Baixa temporal
Si la persona que hereva la màquina agrícola no compleix amb les condicions de l’article
17.4 (identificació i acreditació d’activitat agrària), aquesta màquina es donarà de baixa
temporal fins que es produeixi la venda, passant directament la transferència al nou
comprador.
El titular d’un EAPF que es troba de baixa temporal, i decideix donar-lo d’alta, o bé un nou
titular, acreditarà que ha està inspeccionada favorablement, si no es així es dona 2 mesos
per passar-la. En cas contrari, l’EAPF es donarà de baixa d’ofici i es comunicarà a
l’interessat.
Baixa d’ofici
Les CA podran donar-se de baixa d’ofici als EAPF, prèvia comunicació al titular:
- quan aquest no pugui acreditar que ha passat la inspecció.
- quan una vegada caducada la data d’inspecció, no s’ha tornat a passar en el termini
de 6 mesos.
També, per tal d’actualitzar el ROMA, es podrà donar de baixa d’ofici, prèvia comunicació al
titular:
- Titulars de tractors de més de 40 anys
- Titulars de màquines agrícoles automotrius de més de 25 anys.
Disposició transitòria segona
En aquesta disposició es contempla que els EAPF en ús tindran com a termini de
presentació de la declaració responsable fins al 31/12/2020, és a dir durant aquest any. Per
tant, a partir d’aquesta data ja no podran inscriure els EAPF en ús.
La declaració responsable es presentada en el cas de no disposar de certificat de
característiques, declaració CE o de la factura de compra.
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