Artesa de Segre, 11 de març de 2021

Benvolgut/a,

Un any més, ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre la
campanya de la DUN 2021. A continuació, trobareu un llistat amb tots els
supòsits relacionats amb la sol·licitud d’aquest ajut agrari.
✓ Si heu de rebre drets de pagament bàsic, penseu que s’ha de demanar
també juntament amb la DUN 2021.
✓ Si voleu demanar algun ajut de mitigació o competitivitat o incorporació
de joves (plans de millora) també s’ha de fer juntament amb la DUN.
✓ Molt important! Un cop us confirmin per correu electrònic que des de la
Cooperativa d’Artesa de Segre us hem presentat la DUN, heu d’imprimirvos una còpia o ens la demaneu a nosaltres, per tal que us pugueu revisar
la declaració. Si detecteu qualsevol MODIFICACIÓ, DOBLES COLLITES o
incidència ens ho heu de comunicar abans del 31 de maig.
✓ Aquest any, el DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya), realitza un monitoratge. Per
normativa europea, els tècnics del DARP estan obligats a observar
l’activitat agrària (per imatges satèl·lit -Sentinel-, entre altres mètodes) de
totes les parcel·les i cultius de la majoria de comarques de la província de
Lleida. Per tant, sigueu molt curosos amb els cultius, guarets i la cura dels
arbres.
✓ La DUN ha de coincidir amb els cultius, superfícies i parcel·les que heu
declarat a l’assegurança de cereal d’hivern, i/o el que assegurareu ara a la
primavera. Si hi ha alguna modificació, s’ha de comunicar abans del 30 de
març, per poder canviar l’assegurança sense cap perjudici.

D’altra banda, també us facilitem una llista amb tot el que heu de tenir en
compte per complir amb els requisits exigits i evitar possibles problemes en el
cobrament de la DUN.
1. Us recordem que amb data de l’any 2020, heu de tenir una factura
d’ingressos agraris i/o ramaders (de la collita de cereal, de palla, de porcs,
de vedells, ametlles o olives, integració, etc.). Aquests ingressos han de
ser igual o superiors al 25% del total dels ingressos rebuts de la DUN
durant tot l’any 2020 (incloent els imports petits). Això és imprescindible,
sobretot en les persones o sol·licitants que cobren més de 1.250€ en total
de la DUN, o aquells que tenen previst fer una cessió de drets o rebre drets
de la DUN.
2. El DAAM ja no envia cartes ordinàries, la seva comunicació amb vosaltres
és gairebé exclusivament per correu electrònic, per tant, és important que
el correu que ens doneu sigui correcte i que el consulteu habitualment.
3. Si heu canviat de número de compte, sobretot ens ho heu de dir en el
moment de fer la DUN.
4. En cas de societats (SCP, SL, SA, CB, SAT, etc.), necessitem conèixer
l’import total dels ingressos bruts agraris + ramaders + subvencions DUN
de l’exercici 2020. (No s’ha d’incloure arrendaments de terres o granges,
ni plaques solars, etc.)
5. Recordeu que qualsevol superfície o granja que tingui un ús per
alimentació animal o humana, ha de fer declaració d’aquesta activitat a la
DUN. Encara que no hagi de cobrar cap ajut. (segons el R.D. 9/2015, de 16
de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la
normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria
agrícola)
6. Recordeu també que s’ha de complir amb els requisits de pagament verd
(pràctiques beneficioses per al medi ambient). És a dir, sumar les hectàrees
de cultiu (reg + secà, cultivades o de guaret) de terra campa de la DUN:
▪ < 10 ha. Es pot fer el que es vulgui.

▪ 10-30 ha. S’han de fer 2 cultius (ordi + blat, ordi + guaret,
etc.=) El cultiu majoritari no pot superar el 75% de la
superfície total.
▪ > 30 ha. S’han de fer 3 cultius (ordi + blat + guaret, ordi +
pèsols +farratge, etc...) El cultiu majoritari no pot superar el
75% de la superfície total.
La suma dels dos cultius amb més superfície no pot superar
el 95% del total.
▪ A més, en qualsevol dels dos casos anteriors: Si l’explotació
té > 15 hectàrees, s’ha de complir obligatòriament amb un
5% de superfície d’interès ecològic. És a dir, tenir 5% de
guaret, o bé es pot substituir per un cultiu de lleguminoses
(aquest any només cal el 5%)
En el guaret utilitzat per complir el 5%, no es pot fer
cap aplicació de productes fitosanitaris ni es pot dedicar a
cap altre tipus de producció agrària (inclou la prohibició de
pasturar), durant un període de com a mínim 6 mesos
consecutius a comptar entre l’1 de gener i el 30 de setembre
de l’any de la sol·licitud.
La lleguminosa utilitzada per complir amb el 5%,
tampoc es pot aplicar cap producte fitosanitari, en tot el cicle
del cultiu (des de la preparació del sòl per a la sembra fins
acabada la collita de la lleguminosa). S’admet barreja de
lleguminoses amb altres cultius tipus cereal, sempre que la
lleguminosa sigui predominant en el camp (>50%)
L’any següent a la lleguminosa, no es pot deixar en
guaret la mateixa parcel·la.
7. Complimentar el quadern de fitosanitaris, i guardar-lo juntament amb
una còpia de les factures i els albarans de lliurament dels productes
aplicats, durant 3 anys.
8. Si a la DUN hi ha més de 3 ha de regadiu o bé més de 4 ha de secà, s’ha de
tenir complimentat el llibre de gestió de fertilitzants, i guardar-lo durant
5 anys. El mateix, en el cas de si és titular d’una explotació ramadera.

I recordar que l’últim trimestre de l’any s’ha de fer la declaració anual de
nitrogen (DAN), tant els agricultors com els ramaders. És important que
coincideixi els kg aplicats de nitrogen a les finques que declarin els agricultors,
amb el que declaren els ramaders i també la informació facilitada amb el GPS de
la cuba de purí.
9. La normativa referent a l’obligació del GPS, conductímetre, etc. I les
èpoques i quantitats màximes a aplicar, es poden consultar a:
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/normativa
10. Complir amb la condicionalitat, aquesta normativa relacionada amb la
DUN i altres ajuts i tràmits, es poden consultar a la web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/duncompromisos
11. En el cas de certs cultius i superfícies, s’ha de contractar un tècnic en
gestió integrada de plagues acreditat pel DARP (a la Cooperativa tenim
persones acreditades).
12. Pel que fa a la fertilització, s’ha de contractar un tècnic en gestió de
fertilització acreditat pel DARP, a partir de 10 ha de regadiu o de 20 ha de
secà (o equivalent). I en casos especials per aplicar dejeccions fora de la
norma general. Això és d’obligat compliment a partir del juliol de 2020 si
es té més del 50% de la superfície en zona vulnerable del àrea A (a la
Cooperativa tenim personal acreditat).

Si voleu que des de la Cooperativa d'Artesa de Segre us tramitem la DUN, us
demanem que ens concerteu prèviament dia i hora per venir a les oficines.
D'aquesta manera, ens podrem coordinar millor i disminuirem l'espera. Donat
que hi ha moltes premisses a seguir, si teniu dubtes o consultes, també ens podeu
contactar i us assessorarem en tot el que necessiteu. Ens podeu localitzar al
telèfon 973400098 (Àngels, Arnau o David), o bé per correu electrònic a:
angels@coopartesa.com. Fins i tot, en molts casos, és possible fer la tramitació
per correu electrònic.

Ja sabeu que estem a la vostra disposició,
Equip d’Ajuts i Agrària

