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CAMPANYA DUN. AJUTS 2021.
1. SOCIS QUE HAN DE FER LA SOL·LICITUD
Titulars d’explotacions agràries ubicades a Catalunya. La DUN ha d’incloure la totalitat de la
superfície agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, incloses aquelles parcel·les
per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades de ramaderia que formin part de
l’explotació.

2. TERMINI DE TRAMITACIÓ
El termini legal finalitza el proper dia 30 d’abril (modificacions fins 31/05/2021).
La Cooperativa oferirà el servei de tramitació els dies següents:

Mes de febrer 2021

del 22 al 26

Mes de març
2021

del 1 al 5
del 8 al 12

del 15 al 19

Horari de contacte a Ivars: Matins de 9:00h a 13:30h i tardes de 15:30h a 17:00h.
Horari de contacte a La Fuliola i Castellserà: Matins de 8:30h a 13:30h i tardes de 15:30h a
17:00h.

3. CONDICIONS PER AL SERVEI DE TRAMITACIÓ
12345-

Ser soci o soci col·laborador de Cooperativa d’Ivars.
La tramitació tindrà un cost de 34,00 € per DUN (IVA a part).
Les cessions de drets tindran un cost de 50,00 € (IVA a part).
El cobrament s’haurà de domiciliar a un compte de la Secció de Crèdit.
En cas de no domiciliar el cobrament a la Secció de Crèdit, el cost de tramitació serà
de 70,00 € per DUN (IVA a part).

4. RESPONSABILITAT DE TRAMITACIÓ
Segons el Reglament dels ajuts, el signant de la sol·licitud és responsable de la veracitat de les
dades contingudes en la mateixa.
Per a activar el servei de tramitació, CAL QUE ELS INTERESSATS FACIN LA
CORRESPONENT PETICIÓ
a través de les línies telefòniques
de
la
Cooperativa:
973.58.00.01 - IVARS (Sres. Marta i Maite), 973.57.00.44 - LA FULIOLA (Sres. Mar i Cecília) i
973.61.00.47 - CASTELLSERÀ (Sra. Àngels). Si penseu fer alguna CESSIÓ de drets, caldrà
que ho indiqueu el més aviat possible i sempre abans de tramitar la DUN.
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5. OPERATIVA PER A LA TRAMITACIÓ
Degut a la situació sanitària actual de la COVID-19, i tal com ja es va fer l’any passat, la DUN
es gestionarà de forma telemàtica. Un cop feta la vostra petició de tramitació als telèfons de
la cooperativa, els tècnics responsables es posaran en contacte amb vosaltres, per tal de
coordinar la recollida d’informació i documentació necessària, així com per activar la pròpia
sol·licitud de la DUN. Agraïm per endavant la vostra comprensió i col·laboració.

6. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Es precisa la següent documentació:
 Relació de parcel·les declarades i recintes SIGPAC (“cromos”) amb el conreu que hi
voleu fer constar.
 Els socis que tinguin explotacions ramaderes, hauran d’aportar el full de dades
d’explotació ramadera actualitzat.
 El contracte original d’arrendament o adjudicació de superfícies farratgeres. En cas de
declarar pastures contacteu amb la cooperativa.
 En cas de tenir plantacions de fruiters es necessitaran les següents dades:
 Producció per parcel·la, any de plantació, marc de plantació, peu, tipus de formació
(vas, palmeta) i sistema de reg.
 Si formeu part d’una OPFH, haureu d’indicar el nom de la OPFH i el número de soci
que hi teniu.
 En parcel·les de regadiu s’haurà de declarar el sistema de captació d’aigua: captació
pròpia, Comunitat de Regants, etc..
 En el cas de persones productores inscrites en una DOP o IGP, s’haurà de facilitar el
nom de la mateixa. I en cas de pertànyer a una ADV també.
 NOVETAT: en el cas dels cultius permanents caldrà indicar la cobertura del terreny i
l’activitat de manteniment. En el cas de poma, pera, prèssec, nectarina i avellanes el productor
haurà de declarar a la DUN 2021 els kg produïts en la collita 2020 dels 5 productes, exclosa la
venda directa. La DUN retornarà aquestes dades, el sol·licitant les haurà de revisar i si no hi està
d’acord, haurà de modificar-les.
 CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA: aquells a qui us afecti la concentració parcel·lària
haureu de tenir disponible al tramitar la DUN el FULL D’ATRIBUCIONS.
 Adreça de correu electrònic: MOLT IMPORTANT. El DARP a partir d’ara no farà cap
més comunicació per escrit, és indispensable que cada sol·licitant faciliti un correu electrònic al
moment de fer la DUN, en cas contrari no podrà tramitar-se.
 Les societats hauran de comunicar al moment de fer la DUN l’import dels seus
ingressos agraris de l’any 2020 (ajuts directes + venda de producte + indemnitzacions
percebudes a través del Sistema d’Assegurances Agràries Combinades. Davant del dubte seria bo
que fessiu la consulta al vostre gestor).
 Còpia de la DUN 2020 (només aquells socis que no la vàreu tramitar a la Cooperativa).

7. IMPORTANT DUN 2021
Per a ser beneficiaris de la nova PAC recordeu que cal complir la condició de ser AGRICULTOR
ACTIU cada any, i que per tant haureu d’acreditar que, almenys el 20% dels vostres ingressos
agraris totals siguin diferents als pagaments directes de la PAC (més d’un 20% dels ingressos
han de provindre de la pròpia producció agrària i de les indemnitzacions percebudes a través del
Sistema d’Assegurances Agràries Combinades en el cas que n’hagueu cobrat alguna). Queden
exempts de complir aquesta condició els beneficiaris que en la campanya anterior hagin percebut
pagaments directes per import inferior a 1.250€.

______________________________________________________
EL CONSELL RECTOR

