
 

Artesa de Segre, 28 d’octubre de 2020 

 

Benvolgut/a, 

 

Us recordem que durant el tercer trimestre d’aquest any 2020, s’ha de fer una 
nova declaració de la DAN (Declaració Anual de Nitrogen). És d’obligada 
presentació per a totes aquelles explotacions ramaderes i agrícoles de més de 4 
hectàrees de secà o més de 3 hectàrees de regadiu. 

Des de la Cooperativa d’Artesa de Segre estem preparant tota la documentació 
per tal de realitzar aquest tràmit. Per tant, ja us podeu posar en contacte amb 
nosaltres per confirmar si la vostra explotació ha de presentar o no la DAN (en 
cas de no haver rebut un correu durant el mes d’agost informant-vos d’aquesta 
gestió, per part del DAAM). També ens podeu contactar per saber quina 
documentació necessitem i firmar les autoritzacions pertinents, si preferiu que 
nosaltres us gestionem el tràmit directament. 

L’import d’aquest gestió inclou la presentació de la DAN i l’elaboració del llibre 
de dejeccions ramaderes i/o llibre de gestió de la fertilització nitrogenada: 

*Ramaders: 40’00 € + 0’05 €/m3 (o equivalent) 

*Agricultors: 40’00 € + 1 €/ha 

Es poden aplicar descomptes a aquests preus. Consulteu-nos en cas de dubte.  

 

*ALTRES INFORMACIONS 

Des de la Cooperativa també us podem realitzar els llibres de fitosanitaris 
(quadern d’explotació). És obligatori tenir-los i guardar les factures durant 5 anys, 
ja que en cas d’inspecció us els poden requerir tots. 

El seu cost és gratuït en el cas que feu la DUN amb nosaltres, ens compreu tots 
els productes fitosanitaris i ens aporteu tota la informació necessària: aplicació 
en quina data i parcel·la, màquina i aplicador. 



Finalment, també us volem anunciar que durant la pròxima campanya de la DUN 
us podeu beneficiar d’un descompte de fins el 40% del cost de la seva gestió, en 
els següents supòsits: 

- Sou socis de la Cooperativa d’Artesa de Segre 
- Nosaltres us tramitem la DAN + llibre de fertilització nitrogenada 
- Ens entregueu tota la collita de cereal 
- Ens entregueu tota la informació dels cultius a declarar segons la plantilla 

que us facilitarem en el moment. 

A consultar, també, possibles descomptes. 

 

Quedem a la vostra disposició, 

 

Salutacions cordials 

 

Equip de Gestió de Fems i Purins; Equip d’Ajuts i Agrària 

 


