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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 408 REIAL DECRET 1539/2006, de 15 de desembre, 
pel qual es regula la concessió d’ajudes per a 
la renovació del parc nacional de maquinària 
agrícola. («BOE» 9, de 10-1-2007.)

La concessió d’ajudes per a la renovació del parc na-
cional de tractors, establertes per aplicar el Pla d’acció 
d’estalvi i eficiència energètica 2004-2007, aprovat pel 
consell de ministres en la reunió de 23 de novembre de 
2003, va ser disposada mitjançant el Reial decret 178/2005, 
de 18 de febrer, pel qual es regula la concessió d’ajudes 
per a la renovació del parc nacional de tractors.

Els resultats d’aquesta línia d’ajudes han estat infe-
riors a les previsions, i s’ha determinat que el principal 
motiu radica en l’import de les ajudes, que no competeix 
amb el preu de mercat dels tractors usats, per la qual cosa 
aquests continuen en funcionament i, en conseqüència, 
no s’ha aconseguit suficientment el fi pretès.

La necessitat de complir els objectius de millorar 
l’eficiència energètica per aconseguir la quota d’estalvi de 
carburants assignada al sector agrari, així com la de 
reduir les emissions contaminants a l’atmosfera i la de 
rebaixar els índexs de sinistralitat en les activitats agrícola 
i forestal, requereix que s’estableixi un nou pla de renova-
ció, en substitució del que estableix el Reial decret 
178/2005, de 18 de febrer.

Aquest nou Reial decret preveu increments en l’import 
de l’ajuda, la seva extensió a altres tipus de màquines, 
particularment les autopropulsades, el seu condiciona-
ment a criteris objectius de més eficiència energètica i la 
flexibilització de certs requisits que, en conjunt, han de 
determinar un atractiu més gran per a diversos grups de 
possibles beneficiaris.

En el procés d’elaboració d’aquesta norma han estat 
consultades les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.

Aquest Reial decret ha estat notificat a la Comissió 
Europea en compliment del que disposen els articles 87 a 
89 del Tractat de la Unió Europea.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 15 de desembre de 
2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i fins.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir, en 
règim de concurrència competitiva, les bases reguladores 
de les ajudes per fomentar la renovació del parc nacional 
de tractors i màquines automotrius agrícoles, convertir en 
ferralla les unitats d’aquestes màquines més antigues i 
substituint-les per nous tractors i noves màquines, que, 
com que estan equipats amb modernes tecnologies, 
milloren les condicions de treball, tenen més eficiència 
energètica i produeixen un impacte ambiental més 
reduït.

2. Aquestes ajudes procedents del desballestament 
de tractors i màquines automotrius també es poden des-
tinar a l’adquisició de determinades màquines remolca-
des, com:

a) Sembradores directes.
b) Cisternes per a purins i escampadores de fertilit-

zants sòlids equipades amb dispositiu de localització.

3. Són fins de la present disposició:
a) Garantir una millora de les condicions de treball 

dels agricultors en el maneig de la maquinària agrícola.
b) Incrementar l’equipament d’aquests vehicles per 

a més seguretat en els seus desplaçaments per les vies 
públiques.

c) Potenciar la utilització de tractors i màquines auto-
motrius dotats amb motors de nou disseny i de millor 
aprofitament energètic del combustible.

d) Reduir la contaminació per emissió de gasos i el 
seu nivell sonor.

e) Assegurar la introducció en l’agricultura de trac-
tors i de màquines amb alta tecnologia, fiables i apropiats 
per satisfer els requeriments que demana l’agricultura 
moderna.

f) Promoure la utilització en comú de la maquinària 
agrícola per economitzar els recursos del sector.

Article 2. Quantia de l’ajuda.

1. La quantia base de l’ajuda s’estableix en 80 euros 
per cavall de vapor (CV), de la potència que consta a la 
inscripció en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola 
(ROMA), en el cas de tractors i motocultors. Per a la resta 
de màquines automotrius, la potència en CV es determina 
multiplicant pel factor 5 la seva potència fiscal.

2. En cas que el beneficiari sigui persona física, la 
quantia base de l’ajuda s’incrementa tenint en compte les 
condicions del beneficiari i de la seva explotació, en les 
quanties següents:

a) Si és titular d’una explotació agrària prioritària, 
definida a l’article 3 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de 
modernització de les explotacions agràries, en 25 euros 
per CV.

b) Si és agricultor jove, que presenta la sol·licitud 
d’ajuda per convertir en ferralla el tractor o màquina auto-
motriu durant el procés de la seva primera instal·lació o 
en els cinc anys següents a aquesta, en 25 euros/CV.

c) Si és dona, en 10 euros/CV.
d) Si l’explotació està en una zona qualificada de 

zona de muntanya o altres zones amb dificultats, d’acord 
amb el que assenyala el Reglament (CE) núm. 1698/2005 
del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al 
desenvolupament rural a través del Fons Agrícola de Des-
envolupament Rural (FEADER), en 10 euros per CV.

3. En cas que el beneficiari sigui cooperativa agrària, 
cooperativa d’explotació comunitària de la terra, coopera-
tiva de treball associat l’activitat principal de la qual sigui 
l’agrària o una societat agrària de transformació (SAT), 
inscrites en els registres oficials corresponents, la quantia 
de l’ajuda és la quantia base incrementada en 70 euros 
per CV de potència dels tractors i màquines automotrius 
convertides en ferralla. Per a altres persones jurídiques 
l’activitat principal de les quals sigui la producció agrària, 
així com per a les persones físiques o jurídiques l’activitat 
principal de les quals sigui la prestació de serveis agraris, 
sempre que estiguin inscrites en els registres o censos 
oficials corresponents, l’increment de la quantia base és 
de 25 euros per CV de potència de la maquinària conver-
tida en ferralla.

4. El sol·licitant pot convertir en ferralla més d’un 
tractor o màquina automotriu, i adquirir un únic tractor 
nou o una sola màquina nova, sempre que la quantia total 
de les ajudes que pugui percebre el beneficiari no sobre-
passi els límits màxims especificats a l’article següent.

5. La quantia de l’ajuda s’incrementa atenent les 
deficiències de seguretat dels tractors convertits en ferra-
lla en 80 euros per CV quan siguin unitats de tractors ins-
crits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) 
abans de les dates d’exigibilitat de l’obligació de tenir 
estructures de protecció homologades per a cada grup i 
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subgrup de tractor, tal com figuren a la Resolució de 21 de 
març de 1997 (BOE d’11 d’abril de 1997) de la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agrícoles, per la qual 
s’actualitza l’annex I de l’Ordre de 27 de juliol de 1979 per 
la qual es regula, tècnicament, l’equipament dels tractors 
agrícoles amb bastidors o cabines oficialment homologa-
des. Per als tractors estrets (grup 3), s’entén com a data 
d’exigibilitat el 2 de juliol de 1993.

6. La quantia base de l’ajuda també es pot incre-
mentar atenent la classificació segons l’eficiència ener-
gètica del nou tractor i el seu estat de compliment de la 
normativa d’emissions, regulada pel Reial decret 
2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l’aplicació 
de determinades directives de la CE, relatives a 
l’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, 
semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrí-
coles, així com de parts i peces dels vehicles esmentats, 
en els imports següents, referits a la potència de la 
maquinària convertida en ferralla:

a) Per classificació en la categoria més alta d’eficièn-
cia energètica (A): 30 euros/CV.

b) Per classificació en la segona categoria més alta 
(B): 10 euros/CV.

c) Per tenir en la seva homologació valors d’emis-
sions contaminants inferiors als exigits, en el moment de 
presentació de la sol·licitud: en 10 euros/CV.

Article 3. Compatibilitat amb altres ajudes i quantia 
màxima.

1. L’ajuda regulada per aquest Reial decret és compa-
tible amb qualssevol altres ajudes legalment establertes, 
sempre que, en el seu conjunt, no superin els límits espe-
cificats en els apartats següents.

2. La quantia màxima del conjunt de les ajudes a què 
es refereix l’apartat 1, expressat en percentatge de 
l’import de la inversió subvencionable, calculada a partir 
del cost total d’adquisició, considerant el preu net de fac-
tura, sense incloure IVA, és: 

a) En zones de muntanya o altres zones amb dificul-
tats, el 50 per cent.

b) A les altres zones, el 40 per cent 
c) A Canàries, per ser zona ultraperifèrica, el 75 per 

cent.
d) En agricultors joves o dones, els percentatges ante-

riors s’incrementen, en 10 punts percentuals, en cada cas.

3. El límit de la inversió subvencionable és el que 
estableix l’article 26 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, 
del Consell, de 20 de setembre de 2005.

Article 4. Requisits i compromisos dels beneficiaris.

1. Per accedir a l’ajuda que regula aquest Reial decret 
és necessari:

a) Ser titular d’una explotació agrària o ser una per-
sona física o jurídica de les que preveu l’article 2.3.

b) Ser titular del nou tractor o màquina i de la 
maquinària convertida en ferralla, tenint en compte les 
excepcions que recull l’article 5.b).

c) Complir les normes comunitàries aplicables a les 
inversions de què es tracti, tal com estableix l’article 26 
del Reglament (CE) núm. 1698/2005, de 20 de setembre de 
2005, per a la mesura de modernització de les explota-
cions agràries.

d) Comprometre’s a no alienar el nou tractor o la 
nova màquina durant un període de cinc anys. En cas 
d’incompliment, el beneficiari ha de reintegrar al Tresor 
Públic l’import de l’ajuda obtinguda i els interessos 
corresponents, llevat dels casos de força major que pre-

veu la normativa comunitària en matèria d’ajudes a la 
modernització d’explotacions agràries.

2. Així mateix es poden beneficiar de l’ajuda les 
cooperatives agràries, les cooperatives d’explotació 
comunitària de la terra, les cooperatives de treball asso-
ciat l’activitat principal de les quals sigui l’agrària i les SAT 
que adquireixin un nou tractor o màquina per utilitzar-lo 
en comú, amb desballestament d’una o més unitats de 
tractors o màquines automotrius antigues, els titulars de 
les quals siguin la mateixa cooperativa o bé socis 
d’aquestes, i que compleixin els requisits anteriors, a 
excepció del que assenyala la lletra b) de l’apartat ante-
rior.

Article 5. Requisits del tractor i màquina automotriu des-
ballestats.

Els tractors i màquines que es converteixen en ferralla 
han de complir els requisits següents:

a) Tenir més de 15 anys d’antiguitat, excepte per als 
equips de recol·lecció, que pot ser de 10 anys, dada que 
s’ha de justificar per la data de la seva primera inscripció 
com a alta en el ROMA i la data de sol·licitud de baixa 
definitiva per desballestament.

b)  Estar inscrit en el ROMA sota la titularitat del 
sol·licitant de l’ajuda o dels socis de cooperatives o SAT 
en els casos que preveu l’article 4.2.

c) Ser lliurat a un centre autoritzat de tractament o a 
una instal·lació de recepció, regulats en el Reial decret 
1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al 
final de la seva vida útil, i a l’Ordre INT/249/2004, de 5 de 
febrer, per la qual es regula la baixa definitiva dels vehi-
cles descontaminats al final de la seva vida útil, perquè 
siguin destruïts.

d) Ser baixa definitiva en el ROMA, amb una anota-
ció en què es faci constar que ha estat convertit en ferra-
lla. Així mateix, s’ha de donar de baixa definitivament en 
el Registre de vehicles, si hi estava inscrit.

Article 6. Requisits del nou tractor o màquina.

El nou tractor o màquina ha de complir els requisits 
següents:

a) Ser de primera adquisició.
b) Quedar inscrit com a tal en el ROMA correspo-

nent.

Article 7. Sol·licitud i concessió de l’ajuda.

1. Les sol·licituds per obtenir l’ajuda s’han d’adreçar 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el ter-
mini màxim de tres mesos comptats des de l’endemà de 
la publicació de la convocatòria o convocatòries que efec-
tuïn les comunitats autònomes, i han d’incloure, almenys, 
la informació següent:

a) Nom, adreça i requisits reunits pel sol·licitant de 
l’ajuda.

b) Ubicació i característiques de l’explotació, especi-
ficant-ne la superfície, els principals aprofitaments i el 
parc de maquinària existent, si s’escau.

c) En el cas de cooperatives o altres entitats, el justi-
ficant d’estar inscrites en el registre o cens corresponent.

d) Marca, model, potència en CV dels tractors i 
màquines automotrius que s’han de convertir en ferralla i 
any de la primera inscripció en el ROMA de cada unitat.

e) Justificant acreditatiu de la satisfacció dels requi-
sits especificats a l’article 5.b).

f) Marca, model i preu net, sense IVA, del nou tractor 
o màquina que s’adquireixi, mitjançant factura proforma.
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g) Quantia de l’ajuda sol·licitada, d’acord amb el que 
estableixen els articles 2 i 3, desglossada en els diferents 
conceptes.

2. En cas que les peticions presentades excedeixin el 
crèdit disponible, s’han d’ordenar les sol·licituds tenint en 
compte el barem següent: 

a) Si es tracta d’una cooperativa de maquinària, coo-
perativa d’explotació comunitària de la terra o coopera-
tiva amb secció específica de maquinària o de serveis que 
incorporin maquinària, sempre que disposi de reglament 
de funcionament intern: cinc punts.

b) Si es tracta d’un altre tipus de cooperativa o una 
SAT: quatre punts.

c) Si es tracta d’un titular d’explotació prioritària: 
tres punts.

d) Si l’explotació es troba en zona de muntanya o 
altres zones amb dificultats: dos punts.

e) Si es tracta d’un agricultor jove: tres punts.
f) Si es tracta d’una dona: dos punts.
g) Si es tracta d’una persona física o jurídica 

l’activitat principal de la qual sigui la prestació de serveis 
agraris: dos punts.

h) Per la classificació del nou tractor en la categoria 
més alta d’eficiència energètica: dos punts.

i) Per la classificació del nou tractor en la segona 
categoria més alta d’eficiència energètica: un punt.

j) Si les emissions de gasos contaminants són infe-
riors a les exigides per la legislació en la seva homologa-
ció: un punt.

k) Si es tracta d’un model de tractor a desballestar 
sense estructura de protecció homologada oficialment: 
dos punts.

En cas d’igualtat entre sol·licituds, es dóna prioritat a 
la corresponent al sol·licitant que vulgui substituir el trac-
tor de més antiguitat.

3. Les sol·licituds denegades per falta de pressupost 
es poden considerar en el període de sol·licituds següent, 
en les mateixes condicions que la resta de sol·licituds, a 
petició dels seus titulars.

4. En la resolució de concessió de les ajudes per 
l’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de 
constar que han estat finançades amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat o, si s’escau, el percentatge 
corresponent finançat amb càrrec a aquests.

Article 8. Justificació i pagament.

1. Dins el termini que determini la comunitat autò-
noma, que no ha d’excedir l’any després d’haver notificat 
als beneficiaris la resolució favorable, aquests:

a) Han d’haver donat de baixa els tractors i màqui-
nes automotrius convertits en ferralla en el ROMA on 
estaven inscrits, d’acord amb el que estableix l’apartat 
sisè de l’Ordre de 28 de maig de 1987, sobre inscripció de 
màquines agrícoles en els registres oficials, i adjuntar-hi 
la documentació que acrediti el compliment de l’article 6.

b) Han d’haver donat d’alta en el ROMA el nou trac-
tor o màquina, d’acord amb l’apartat cinquè de l’esmen-
tada Ordre de 28 de maig de 1987, i adjuntar-hi la factura 
de compra, en què han d’aparèixer detallats els conceptes 
següents:

1r El preu de la tarifa del tractor o màquina adquirits, 
amb el seu equipament.

2n Els descomptes aplicats per l’empresa venedora, 
especificant els diferents conceptes i, en especial, el que 
apliqui pel desballestament dels tractors o màquines 
automotrius antics.

3r El preu net, sense IVA.

2. Els pagaments de les ajudes concedides els han 
de fer les comunitats autònomes.

Article 9. Transferència de fons i seguiment de les ajudes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de transferir a les comunitats autònomes les quantitats 
que corresponguin per atendre el pagament de les sub-
vencions regulades per aquest Reial decret, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries i d’acord amb el que 
estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, general pressupostària.

2. La Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvo-
lupament Rural ha de fixar els criteris objectius de distri-
bució d’aquestes subvencions, tenint en compte, si 
s’escau, la informació disponible sobre les unitats sus-
ceptibles de ser convertides en ferralla inscrites en cada 
ROMA i la que remetin les comunitats autònomes al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació sobre les 
sol·licituds presentades. Aquesta informació ha de conte-
nir la relació de sol·licitants, amb indicació de la puntua-
ció obtinguda, si s’escau, les dades identificatives de 
cadascun d’ells i les seves característiques, les de la seva 
explotació, la identificació del tractor i/o màquina auto-
motriu que s’ha de convertir en ferralla i de les noves 
màquines, així com l’import de l’ajuda que els correspon-
gui, d’acord amb els criteris d’aquest Reial decret.

3. El seguiment de l’execució pressupostària de les 
ajudes que regula aquest Reial decret s’ha d’efectuar 
tenint en compte els informes que cada comunitat autò-
noma remet a la Direcció General d’Agricultura dins del 
primer trimestre de cada any; s’han d’especificar les 
quanties totals de compromisos de crèdit, les obliga-
cions reconegudes i els pagaments realitzats l’any ante-
rior, i s’ha de fer constar el cofinançament comunitari 
corresponent i, si s’escau, l’autonòmic, així com la docu-
mentació necessària per a la comunicació de les ajudes 
de l’Estat a la Comissió Europea.

Disposició addicional primera. Cobertura de garanties.

En cas que el beneficiari opti per completar el finança-
ment de la compra del nou tractor mitjançant la sol·licitud 
d’un crèdit avalat amb la garantia de la Societat Anònima 
Estatal de Caució Agrària (SAECA), les comissions esta-
blertes per aquesta societat s’han de subvencionar en el 
0,5 per cent de l’import avalat, sempre que l’ajuda final no 
superi els límits establerts a l’article 3.

Disposició addicional segona. Vehicles històrics.

En el cas de tractors d’època o històrics de més de 30 
anys d’antiguitat, amb valor de col·lecció o susceptibles 
d’exposició en museus, es pot substituir el desballesta-
ment pel lliurament a una entitat o associació que garan-
teixi retirar-lo de l’activitat agrària.

Disposició addicional tercera. Difusió d’informació rela-
tiva a l’eficiència energètica, al compliment de la legis-
lació en matèria d’emissions contaminants i a les 
estructures de protecció homologades en tractors.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
difondre i actualitzar, a través de la seva pàgina d’internet, 
la classificació dels tractors segons la seva eficiència 
energètica, determinada d’acord amb la metodologia ela-
borada conjuntament per l’Estació de Mecànica Agrícola 
de la Direcció General d’Agricultura i per l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). De la mateixa 
manera, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de publicar l’estat del compliment de la legislació en 
matèria d’emissions contaminants dels nous tractors.
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Així mateix, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació ha de facilitar les dates d’exigibilitat de l’obligació de 
tenir estructures de protecció oficialment homologades 
per a cada grup i subgrup de tractor, d’acord amb el que 
disposa l’article 2.5.

Disposició addicional quarta. Retirada de vehicles per 
desballestar.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot esta-
blir convenis de col·laboració amb les associacions de 
comercialitzadors de maquinària agrícola, per facilitar la 
retirada dels vehicles que s’han de desballestar de les 
explotacions.

Disposició addicional cinquena. Condició suspensiva.

El pagament de les ajudes concedides queda condi-
cionat a la decisió positiva de la Comissió Europea sobre 
la seva compatibilitat amb el Mercat Comú, d’acord amb 
l’article 88 del Tractat.

Disposició addicional sisena. Informe de resultats.

En el curs de l’últim trimestre de 2009, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’elaborar un 
informe sobre els resultats obtinguts en l’aplicació 
d’aquest Reial decret. El Govern, en vista d’aquest 
informe, ha de decidir sobre la continuïtat d’aquesta línia 
de subvencions.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 178/2005, de 18 de 
febrer, pel qual es regula la concessió d’ajudes per a la 
renovació del parc nacional de tractors.

Disposició final primera. Normativa aplicable.

En tot el que no preveu aquest Reial decret, s’aplica la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i el seu Reglament executiu, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica i 
es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria 
de bases i coordinació de la planificació general de 
l’activitat econòmica.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les 
disposicions necessàries per a l’aplicació del present 
Reial decret.

Així mateix, es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació per incloure altres màquines remolcades en 
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, així com per 
modificar el termini màxim de presentació de sol·licituds.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i la seva vigèn-
cia finalitza el 31 de desembre de 2009.

Madrid, 15 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 
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