
Ajuts a les inversions per l’agricultura 

de precisió i tecnologies 4.0  
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

            Beneficiaris 

 Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars 
d’explotacions agrària o prestin serveis agraris, sempre que tingui consideració de 
PIMES. 

 Inversions col·lectives (mínim 5 titulars d’explotació agrària PIMES): 

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

 Organització o associació de productors reconeguda. 

 Consorcis o altres formes de col·laboració pública-privada (ús en comú d’explotacions agrà-
ries PIMES). 

         Sol·licitud i Tràmits 

 Presentació de les sol·licituds via telemàtica.  

 Juntament amb la sol·licitud, entre altra documentació, s’haurà 
de presentar una memòria 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.  

 Anàlisi i gestió de ració en remolc mesclador 

 Sensor de nutrients NIR 

 Equip autònom de mapatge per afegir  

 Equip amb sensors de rendiment i humitat  

 Autoguiatge 

 Sistema de pesatge i dosificació 

 Dotació per complementar treball variable 

 Kit d’adaptació ISOBUS 

 Receptors de senyal 

 Estacions fixes RKT 

 Pneumàtics 

 Components comunicació telemetria   

 Programa de gestió de flotes 

 Sistemes de precisió gestió del bestiar  

 I components per adaptació d’equips en ús:  

Components Elegibles 

Maquinària, equips, llicències de software i servei 
d’assessorament especialitzat en ús de maquinària: 

Maquinària  Elegible 

 Maquinària de fertilització 

 Maquinària pel conreu i treball del sòl 

 Auto carregadores de farratge 

 Màquina recol·lectora i altres equips de recol·lecció 

 Embaladores 

 Escampadors de fems  

 Màquina per a cultius llenyosos (prepodadores, 

desfulladores, trituradores) 

 Tanc distribuïdor de purins amb sistema de localit-

zació de producte 

 Remolc mesclador amb anàlisi NIR de la ració 

 Picadores de farratge 

 Equips d’aplicació de productes fitosanitaris 

 Remolcs agrícoles 

 Segadores 

 Sembradores i plantadores 

 Tractors 

 Màquines portàtils 

 Robot escardador autònom i altres equips escarda-

dors 

 Robot per a presa de dades 

 Robot multipropòsit 

 Manipuladores telescòpiques  

L’objectiu d’aquest 

ajuts és promoure 

inversions per fo-

mentar l’aplicació de 

l’agricultura i la ra-

maderia de precisió i 

tecnologies 4.0. 

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 justifi-
cativa: màxim 3 mesos des de la finalit-
zació de la inversió.  

Més informació: 

 

General 

Col·lectives; 

Consorcis; 

Joves 

Intensitat d’ajut  40 %  60 %  

Intensitat d’Ajut 

 Quantia d’ajut 

Import  màxim  300.000€ 

%  màxim sobre cost elegible 

Quanties 

 Inversió 

Import mínim  5.000€ 


