QUAN HEM DE DONAR DE BAIXA
UNA MÀQUINA AL ROMA?
Haurem de donar de baixa una màquina al ROMA
quan es produeixi algun dels següents supòsits:
Transferència del sector agrari a obres i serveis.
Baixa definitiva per desballestament.
Canvi de titular.

ON HEM D’ANAR PER PRESENTAR
LA DOCUMENTACIÓ?
• Als Registres Oficials de Maquinària Agrícola que hi

ha a cadascun dels Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
•A

qualsevol de les Oficines Comarcals del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.

Baixa temporal a sol·licitud de l’interessat.
Pas a vehicle històric.
Enviament a països en desenvolupament.
Altres.

Documentació que cal presentar (*) :
Per a més informació us podeu adreçar al:
Sol·licitud de baixa, imprès i-2289
Fotocòpia del DNI/NIF/NIE (només si no hi figura
als arxius del DAAM i no s’autoritza al DAAM a
obtenir les dades telemàticament).
Certificat d’inscripció (original o declaració jurada
de pèrdua).

Centre de Mecanització Agrària
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
Tel. 973 249 846
Als Serveis Territorials del DAAM
i a les Oficines Comarcals

A internet, a l’adreça:
http://www.gencat.cat/daam/cma
(*) en aquesta adreça, en l’apartat Consulta del
ROMA, hi trobareu tots els models dels
documents a presentar

Inscriure una
màquina al
Registre Oficial de
Maquinària Agrícola

QUINES MÀQUINES CAL INSCRIURE?

Documentació que cal presentar (*):
Sol·licitud d’inscripció, imprès i-2288

És obligat inscriure totes les màquines dedicades
a l’agricultura que pertanyin a algun dels grups
relacionats a continuació:
Tractors agrícoles de rodes, tractors agrícoles de
cadenes, portadors i tractocarros.
Motocultors
Màquines agrícoles automotrius
Remolcs agrícoles de massa màxima autoritzada
superior als 750 kg.
Equips de tractaments fitosanitaris arrossegats o
suspesos, de qualsevol capacitat o pes.
Equips de distribució de fertilitzants arrossegats o
suspesos, de qualsevol capacitat o pes.
Màquines agrícoles no incloses en els anteriors
apartats, per l’adquisició de les quals s’hagi
sol·licitat un crèdit o una subvenció.
Les altres màquines que determini l’Administració.

Motius pels quals cal inscriure una màquina:

Fotocòpia del DNI/NIF/NIE (només si no hi figura
als arxius del DAAM i no s’autoritza al DAAM a
obtenir-les telemàticament)
Full de liquidació de taxes
Factura de compra, on haurà de constar la marca,
el model i el número de bastidor. En el cas que la
maquinària procedeixi d’obres i serveis, factura de
compra o contracte de compravenda.
Si s’ha de matricular:
• fitxa tècnica model BT o BR.
Si no s’ha de matricular:
• fitxa de característiques.
En el cas d’operacions d’arrendament financer
(leasing, renting...):
• còpia del contracte entre l’entitat financera i el/la
titular de la màquina.
Si la màquina és un tractor:
• certificat de l’estructura de cabina.
Per a totes les màquines, excepte els tractors
de rodes:
• declaració de conformitat de la CE.

Alta de maquinària en ús: equips d’aplicació de
fitosanitaris, equips de distribució de fertilitzants.

Si la màquina està subvencionada:
• còpia de la resolució.

Adquisició de màquina nova

En el cas d’alta de maquinària en ús, si no es
disposa de la fitxa de característiques, de la
declaració de conformitat CE, o de la factura de
compra:
• declaració de dades per a la inscripció d’equips
de tractaments fitosanitaris o de distribució de
fertilitzants (imprès M-1335).

Adquisició de màquina usada d’importació
Transferència del sector obres i serveis a l’agrari
Canvi de titular
Altres

Quan el motiu de la inscripció sigui un CANVI DE
TITULAR, caldrà fer primer la baixa del titular
actual de la màquina i després l’alta del nou
titular.
La documentació (*) que cal presentar en aquest
supòsit és la següent:
Sol·licitud de canvi de titular, imprès i-2289
Fotocòpia del DNI/NIF/NIE (només si no hi figura
als arxius del DAAM i no s’autoritza al DAAM a
obtenir les dades telemàticament).
Certificat d’inscripció (original o declaració jurada
de pèrdua).
Fotocòpia del DNI/NIF/NIE del/de la venedor/a
(només si no hi figura als arxius del DAAM i no
s’autoritza al DAAM a obtenir les dades
telemàticament).
Original de la targeta d’ITV.
Full de liquidació de taxes.
Si la màquina prové d’una herència:
• certificat de defunció i acceptació d’herència.
Si la màquina s’ha adquirit per subhasta:
• acta d’adjudicació en subhasta.

