
Ajuts a les inversions en transformació 

integral i modernització d’hivernacles  
Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència 

L’objectiu d’aquesta línia 
d’ajuts és promoure inver-
sions per impulsar la mo-
dernització i transformació 
integral d’hivernacles 
d’hortalisses, flor tallada i 
planta ornamental .  

Millorant la sostenibilitat, 
competitivitat i resiliència 
del sector agroalimentari 
des del punt de vista eco-
nòmic, mediambiental i 
social.  

 

            Beneficiaris 

 Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explo-
tacions productores d’horta, flor o planta ornamental en hivernacle. 

 Inversions col·lectives (mínim 5 titulars d’explotació d’horta/flor/planta ornamental en hi-
vernacle): 

 Agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o 
sense personalitat pròpia. 

 OPFH, cooperativa o SAT reconeguda. 

            Sol·licitud i Tràmits 

 Presentació de les sol·licituds via telemàtica.  

 Juntament amb la sol·licitud, entre altra documentació, s’haurà de presentar una memò-
ria descriptiva del projecte d’inversió en model normalitzat  i factures proforma.  

 La tramitació serà per concurrència competitiva, i les sol·licituds s’ordenaran segons 
criteris de prioritat generals i específics. 

TIPUS 1 Transformació integral d’hivernacles (demolició + substitució) de característiques establertes 

TIPUS 2 Modernització d’hivernacle existent de característiques establertes 

Inversions 

Elegibles 

Intensitat d’Ajut 

Tipus  

inversió 

Tipus beneficiaris  

General Col·lectives; 

Joves 

Productiva 40%  60%  

No productiva 65%  85%  

 Titulars  

d’explotació 
Col.lectives 

Quantia màxima 

d’ajut elegible 
3.000.000 € 15.000.000 € 

%  màxim sobre cost elegible 

 

Presentació de sol·licituds: 
de 29 d’abril a 28 de juny de 
2022.  

 

Realització inversions: màxim 30 
de març de 2024.  

 

Presentació de la documentació 
justificativa: màxim 3 mesos des 
de la finalització de  
la inversió.  
 

Més informació: 

 Inversió   

 Tipus 1 Tipus 2 

Import mínim d’inversió/ha 160.000 € 100.000 € 

 Quanties  

PRODUCTIVES 

 Sistema doble porta 

 Sistema doble sostre 

 Sistema automàtic ventilació central 

 Pantalles tèrmiques/ombreig automàtiques 

 Sistema d’humidificació automàtica 

 Nebulitzadors 

 Destratificadors 

 Il·luminació 

 Sistema de fertilització carbònica  

 Cooling o Fog System amb ventiladors recirculadors 

 Calefacció per aigua 

 Reg automatitzat degoteig o fertirrigació 

 Coberta: plàstic rígid i vidre 

 Taules 

 Sembradores, entestadora i barrejadores de substrat 

NO PRODUCTIVES 

 Aprofitament d’aigües pluvials: canalització i bassa 

 Condicionament de la bassa de reg pel foment de la 
biodiversitat refugis de biodiversitat 

 Planta de compostatge 

 Sensors de reg / d’anàlisi de nutrients / lumínics/ 
d’humitat / variables atmosfèriques 

 Energies renovables 

 Per al cultiu en hidroponia: sistema de recollida, 
desinfecció, emmagatzematge i recirculació d’aigua 
de drenatge 

 Infraestructura de recollida i reutilització d’aigua de 
reg, amb sistema d’anàlisi de l’adob a l’aigua 


