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1. DAN. Informació general
 Què és la DAN?
 Agricultors: Declaració anual de la fertilització realitzada als cultius.
 Ramaders: Declaració anual de com es gestionen les dejeccions ramaderes.
 Com fer la DAN?
 Llibre de Gestió de Fertilitzants (Decret 153/2019)
També obligades a fer
el Llibre!

Explotacions agrícoles obligades a fer la DAN2020

Agricultors: Anotar les aplicacions realitzades de fertilitzants nitrogenats en les terres del
titular de l’explotació
Per cada
aplicació:

Data

Recinte
SIGPAC

Cultiu

Fertilitzant

Quantitat (tn/m3 Concentració
Id. de
i KgN)
[N]
l’aplicador

No s’ha de presentar però: Actualitzat i a disposició del DARP si es requereix.
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1. DAN. Informació general
 Període de referència a declarar :
1 Set
2019

DAN2020

31 agost
2020

 Període de presentació de la DAN2020:
1 Oct
2020

Presentació DAN2020

31 Des
2020

 Qui la pot presentar:
El mateix titular de l’explotació agrícola, o bé la pot encarregar a
UNA ALTRA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

 Com presentar la declaració: Per internet, amb l’aplicació DAN.

4

2

1. DAN. Informació general
 Qui ha de fer la DAN?
 Explotacions ramaderes
 Centres de gestió de dejeccions ramaderes
 Les explotacions agrícoles amb una superfície de cultius total que superi els següents
llindars:
Tipus de cultiu
Cultius en hivernacle

0,5

ha
(1)

Cultius hortícoles, flors o ornamentals (aire lliure)

2

(5)

Cultius de regadiu

3

(25)

Cultius de secà
4 (50)
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

DAN2020: Nous agricultors obligats!
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2. Accés a l’aplicació DAN
 On trobar la informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ram
aderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitz
ants_nitrogenats/dar_aplicacions_informa
tiques/aplicacio-informatica-dan/
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2. Accés a l’aplicació DAN
 On trobar la informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar
_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar
_impresos_models/
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2. Accés a l’aplicació DAN
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2. Accés a l’aplicació DAN
Important!
Accés per 1era vegada:
Validar el vostre
correu electrònic
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3. Fer la DAN a d’altres persones
Passos a seguir:
1. Donar-se d’alta com a usuari a la DAN.
Perfil “VINCULAT”

2. Que el titular us doni permís per fer la seva DAN

3. Entrar a la seva DAN per elaborar-la i presentar-la.
TRÀMIT DE VINCULACIONS
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3. Fer la DAN a d’altres persones
 Perfil ‘Vinculat’, específic pels qui realitzen les DAN a d’altres persones.
 Llistat amb les declaracions vinculades.
 Accés a totes les declaracions per poder presentar-les.
 A l’informe resum, es mostrarà el nom de qui ha presentat la DAN.
 Vinculacions d’ofici:
 Ramaders, vinculats amb el TH que li ha realitzat el pla de gestió.
 Agricultors, vinculats amb les entitats que els hi han elaborat la DUN.
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4. Declaració: Origen, destinació i resum
 Aplicació DAN
 Perfil/Rol dels usuaris:
- Titulars obligats: Agricultor / Ramader / Ramader amb terres
- Vinculat.
 Tres pàgines:
- Origen
- Destinació
- Resum.
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4. Declaració: Origen, destinació i resum
 Aplicació DAN. Origen
Per a ramaders i ramaders amb terres:

Anotar la generació de dejeccions de la pròpia granja

Per a agricultors i ramaders amb terres:

Anotar les aplicacions de fertilitzants nitrogenats a les pròpies terres
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4. Declaració: Origen, destinació i resum
 Aplicació DAN. Destinació
Per a ramaders i ramaders amb terres:

Anotar les dejeccions de la pròpia granja lliurades a tercers

Per a agricultors i ramaders amb terres:

Anotar els fertilitzants nitrogenats aplicats a les seves terres

Descàrrega dels recintes pre-carregats DUN2020
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4. Declaració: Origen, destinació i resum
 Aplicació DAN. Resum

Un cop lliurada (finalitzada):
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5. Desplegament del Decret 153/2019
 Nitrogen de referència
 Revisió basses de purins
 Assessorament en fertilització
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Gràcies per l’atenció
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària
declaraciodan.agricultura@gencat.cat
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