
 

Artesa de Segre, 10 d’agost de 2021 

 

Benvolguts/des,  

 

Us fem saber els tràmits a realitzar aquests pròxims mesos, abans de finalitzar 

l’any 2021.  

 

1. ASSESSOR EN FERTILITZACIÓ: Obligatori en cas que tingueu més de 20 ha 

de secà o equivalents (1 ha de cultius en hivernacle; 3 ha de cultius a l'aire 

lliure d'hortícoles, de flors o de planta ornamental o bé 10 ha de cultius de 

regadiu) i la vostra superfície estigui més del 50% en zona vulnerable.  

L’assessor en fertilització us ha de realitzar un pla d’adobat (amb o sense 

analítiques de terra). Tingueu en compte que, amb la nova designació de 

Zones Vulnerables el passat mes d’abril, els requeriments sobre aquesta 

qüestió s’han ampliat. Fixeu-vos en la taula que trobareu a continuació: 

 

A partir del juliol de 2020 
Si més del 50% de la superfície agrícola 

està situada  en Zona Vulnerable -A 
(Cubells, Foradada, Montgai, Preixens...) 

A partir del juliol de 2021 

Si més del 50% de la superfície agrícola 
està situada  en Zona Vulnerable-B 

(Artesa de Segre, Vilanova de Meià, Os 
de Balaguer, Àger...) 

A partir del juliol de 2022 Resta de casos 

 

2. DAN: Declaració que ha de presentar el titular d’una explotació ramadera 

o agrícola segons el nombre d’hectàrees, en funció del cultiu. El període 

de presentació s’inicia l’1 d’octubre de 2021 i finalitza el 20 de gener de 

2022.  



La DAN és un resum del Llibre de gestió de Fertilitzants en la qual es 

declaren tots els Fertilitzants Nitrogenats (tant d’origen mineral com 

d’origen orgànic) aplicats entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 

2021. Des de la Cooperativa d’Artesa de Segre us podem tramitar el llibre 

de gestió de fertilitzants, així com també la DAN. Si voleu que nosaltres us 

gestionem aquests tràmits, poseu-vos en contacte el més aviat possible 

per tal que ens puguem avançar en la seva declaració i puguem presentar-

los a temps.  

 

Explotacions agrícoles que han de fer la DAN: 

TIPUS DE CULTIU ha 

Cultius en hivernacle 0,5 

Cultius hortícoles, flors o ornamentals (aire lliure) 2 

Cultius de regadiu 3 

Cultius de secà 4 

 

L’equivalent a més de 4 ha de cultius de secà, en el cas que l’explotació 

tingui una combinació de diferents tipus de cultius: 

 - 0,25 ha d’hivernacle equivalen a 2 ha de secà  

- 1 ha de cultius a l’aire lliure d’hortícoles, de flors o de planta ornamental 

equival a 2 ha de secà  

- 1 ha de cultius de regadiu equivalen a 1,33 ha de secà.  

 

 

3. BALANÇ DE NITROGEN EN GRANJA. L’han de presentar els titulars 

d’explotacions ramaderes porcines que facin comptar reducció de 

Nitrogen en els Plans de Dejeccions Ramaderes, per poder mantenir 

aquesta reducció. El termini per presentar aquest requeriment es preveu 

que s’iniciï l’1 d’octubre i finalitzi el 31 de desembre de 2021.  

 

D’ALTRA BANDA, recordar-vos també que tots els que presenteu la DUN 

heu de tenir els llibres de tractaments fitosanitaris de les últimes 3 

campanyes a disposició (guardats) per si teniu inspecció o requeriments.  

 



A la Cooperativa d'Artesa de Segre comptem amb un equip de tècnics de camp 

que us poden assessorar. Així mateix, també us poden realitzar i gestionar tots 

els tràmits citats anteriorment. Per qualsevol dubte, consulta o pressupost, us 

podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 973.40.00.98 o bé 

per correu electrònic:  

Olga Camarasa : gfp@coopartesa.com    

Ramon Sala : ramon.sala@coopartesa.com   

M.Àngels Esteve : angels@coopartesa.com 
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