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1. Introducció 

 

1.1. Objecte  
El document explica les diferents pantalles i el funcionament i l’accés a l’aplicació DAN, així 
com els conceptes generals de la Declaració Anual de Nitrogen. 

 

1.2. Informació general de la DAN 
El Decret 153/2019, de 3 de juliol, estableix en el seu article 38 que les persones titulars 
d'explotacions ramaderes, explotacions agrícoles i centres de gestió de dejeccions 
ramaderes, han de presentar la Declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres 
fertilitzants nitrogenats (DAN). 

Es tracta d'una declaració relativa a l'origen i la destinació de les dejeccions ramaderes i 
altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l'1 de setembre de 
l'any anterior i el 31 d'agost de l'any vigent. 

Per realitzar aquesta declaració s'ha creat l'aplicació DAN (Declaració Anual de Nitrogen). 

Titulars obligats a realitzar la DAN:  

Han de fer la DAN totes les explotacions que estiguin obligades a portar el Llibre de Gestió 
de Fertilitzants (LGF), és a dir: 

 Les explotacions ramaderes obligades a disposar i aplicar un pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes (PGDR). 

 Els centres de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Les explotacions agrícoles amb una superfície de cultius total que superi els 
següents llindars: 

o 0,5 ha de cultius en hivernacle. 

o 2 ha de cultius hortícoles, flors o ornamentals (aire lliure). 

o 3 ha de cultius de regadiu. 

o 4 ha de cultius de secà. 

o 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. S'exclouen del còmput i de 
l'obligació les superfícies en què es realitza cultiu fora-sòl amb recirculació 
dels lixiviats, així com les superfícies de pastura sense aprofitament mixt. 

 

Període de presentació de la DAN: 

El període s’inicia l’1 d’octubre i finalitza el 31 de desembre de cada any. 

Qui pot realitzar la DAN: 

La DAN la pot realitzar el mateix titular o la pot encomanar a una altra persona o entitat, que 
als efectes de l'Administració és el "vinculat". 
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1.3. Perfils d’usuari  
 

Hi ha tres perfils (rols) d’usuaris que són titulars de les explotacions agràries: 

 

 Agricultor: Titular que només disposa de terres. 
 

 Ramader: Titular que disposa d’una o més granges. 
 

 Ramader amb terra: Ramader que compta amb terres de cultiu.   
 

 Vinculat: Tècnics o entitats que realitzen DANs a terceres persones.  

 

A la part de dalt a la dreta de l’aplicació, hi ha la descripció del perfil on s’indica el rol amb 
què està treballant l’usuari. En el cas que tingui més d’un rol, clicant sobre el perfil el podrà 
canviar. 
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2. Accés a l’aplicació 
 

A partir de l’1 d’octubre de cada any i fins al 31 de desembre es podrà accedir a l’aplicació 
DAN per elaborar i presentar la declaració. 

 

Accés a la pantalla d’entrada: 

https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/qea/AppJava/views/login.xhtml;jsessionid=oFjtCKX
NpjOC3JWa7T-RW6tgwAT80L_XdWLPB9zwbg3wtmoV1AOu!366500764  

 

Aquesta pàgina comparteix l’entrada amb el Quadern d’Explotació Agrícola. Aquest quadern 
és només per a explotacions agrícoles, es tracta d’una eina on els agricultors poden introduir 
la informació relativa a les aplicacions de productes fitosanitaris segons la normativa vigent 
sobre la gestió integrada de plagues. 

Un cop es clica a Declaració Anual de Nitrogen (DAN) s’entra a la pantalla d’accés al 
sistema DAN: 
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2.1 Accés amb usuari i paraula clau  
 

Tots els subjectes obligats a realitzar la declaració anual ja estan donats d’alta com a 
usuaris de l’aplicació i disposen d’un usuari i una paraula clau per l’accés. Les credencials 
s’han enviat mitjançant un correu electrònic als titulars de les explotacions agràries que han 
de fer la DAN. 

En cas de no disposar de les credencials d’accés, hi ha l’opció d’accedir-hi mitjançant 
VALID. 

 

2.2 L’accés mitjançant VALID 
 

En la pantalla d’accés al sistema DAN, hi ha l’opció d’accés a l’aplicació mitjançant VALID. 
Aquest accés permet entrar als usuaris de l’aplicació DAN mitjançant diferents certificats 
digitals: 

  idCAT Mòbil,  
 DNIe 
 Cl@ve  
 Etc. 
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2.3 Accés per GTR 
 

Els tècnics habilitats per fer plans de gestió de dejeccions ramaderes, que siguin designats 
(vinculats) per fer la DAN, també podran entrar a l’aplicació DAN a través de l'aplicació 
Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) amb el seu certificat digital. 

Les persones titulars d’explotacions ramaderes de porcí també tenen l’opció d’entrar a 
l’aplicació DAN mitjançant el programa GTR introduint el codi d’usuari i la contrasenya de la 
pròpia explotació.  

Si no disposeu de, o no recordeu, les credencials d’accés a GTR podeu enviar un correu 
electrònic a gtr.darp@gencat.cat.  

 

 

 

2.4 Recuperació de la paraula clau 
 

En el cas que un usuari oblidi la seva paraula clau, la podrà recuperar clicant en aquest 
enllaç, indicant el NIF/CIF i el correu electrònic informat a l’aplicació. 
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Un cop s’han omplert les dades i s’ha clicat a “Acceptar”, el sistema enviarà un correu 
electrònic amb les credencials d’accés (usuari i paraula clau). 

Quan s’hi entra amb les noves credencials facilitades, es demana canviar la paraula clau i 
verificar el correu electrònic. 

 

2.5 Donar-se d’alta per fer DANs a d’altres persones 
 

Les persones o entitats que vulguin fer les declaracions a altres persones es podran donar 
d’alta des de la pantalla d’accés al sistema DAN, clicant a “Donar-se d’alta” 
 I seleccionar l’opció “Donar-me d’alta per fer la DAN a d’altres persones”. 
 

 

 
Al clicar a següent, omplir les dades sol·licitades: 

 

Un cop s’han omplert les dades i s’ha clicat a “Següent”, el sistema enviarà un correu 
electrònic amb les credencials d’accés (usuari i paraula clau). 

Quan s’hi entra per primera vegada, es demana canviar la paraula clau i verificar el correu 
electrònic. 
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3. Descripció de l’aplicació 
 

Pantalles: 
Per als titulars de les explotacions agràries, l’aplicació es compon de quatre pantalles 

 

1. Pantalla “Cerca de declaració”: 

És la primera pantalla on apareix informació bàsica i l’estat de la/les declaració/ns. 

I un cop s’ha entrat en la declaració es disposarà de tres següents pantalles: 

2. Pantalla “Origen”:  

En aquest apartat, els ramaders hauran d’anotar la generació de les dejeccions ramaderes 
durant el període DAN (de l‘1 de setembre de l'any anterior al 31 d'agost de l'any vigent) així 
com l’estoc inicial i final de la seva bassa o femer.  

I els que disposin de terres hauran d’anotar tots els fertilitzants nitrogenats aplicats, indicant 
el tipus i l’origen si escau. 

3. Pantalla “Destinació”:  

En aquest apartat, si l’explotació compta amb terres, s’hi hauran de fer constar, a nivell de 
recinte SIGPAC, els kg de nitrogen aplicats per tipus (fertilitzants minerals, dejeccions 
ramaderes, residus orgànics, fertilitzants comercials, kg N a l’aigua de reg). 

Les explotacions ramaderes també hauran d’anotar la destinació dels kg N de la granja 
lliurats a altres destinacions que no siguin la pròpia terra. 

4. Pantalla “Resum”:  

En aquesta pestanya es veurà un resum del que s’ha declarat, amb el balanç entre origen i 
destinació. Si està correcte es podrà presentar la declaració clicant al botó ‘Finalitzar 
Declaració’.  

 

Usuaris: 
Hi ha dos tipus d’usuaris: 

1. Els titulars d’explotacions agràries que han de fer la DAN  
o Agricultor 
o Ramader  
o Ramader amb terres 

 
2. Les persones autoritzades per realitzar la DAN d’altres persones: 

o Vinculat 
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3.1 Usuaris agricultors, ramaders i ramaders amb terres 
 

Definició i esquema de les diferents pantalles de l’aplicació segons el tipus d’usuari:  

Usuari agricultor: 

   

Usuari ramader: 

 

Usuari ramader amb terres: 

 

Cerca de declaració
Llistat de la/les declaració/ons 

Origen
Anotar tots els fertilitzants nitorgenats 
aplicats a l'explotació, indicant l'origen

Destinació
Anotar, per cada recinte SIGPAC, els  
fertilitzants nitrogenats aplicats

Resum
Resum, en kg de nitrogen, de 

l'origen i la destinació 

Cerca de declaració
Llistat de la/les declaració/ons 

Origen
Anotar les dejeccions 
ramaderes gestionades

Destinació
Anotar a qui s'han lliurat les 

dejeccions ramaderes

Resum
Resum, en kg de nitrogen, de 

l'origen i la destinació 

Cerca de declaració
Llistat de la/les declaració/ons 

Origen
‐ Anotar les dejeccions 
ramaderes gestionades

‐ Anotar tots els fertilitzants 
nitorgenats aplicats a 
l'explotació, indicant 
l'origen

Destinació

‐ Anotar a qui s'han lliurat les 
dejeccions ramaderes

‐ Anotar, per cada recinte 
SIGPAC, els  fertilitzants 
nitrogenats aplicats

Resum
Resum, en kg de nitrogen, de 

l'origen i la destinació 
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3.1.1 Pantalla “Cerca de declaració” 
 

 

 

 

- Si es clica sobre Declaració Anual de Nitrogen s’accedeix a la pantalla de “Cerca de 
declaració”. 
 

- Si es clica en l’àrea del nom d’usuari o bé al botó de sortir, s’obre el perfil de l’usuari, 
si alhora és té el perfil de vinculat, es pot canviar per aquí. Com s’observa en la 
imatge, també es pot tancar la sessió en l’aplicació i sortir. 

 

 

 

 

 

 

 

- Si es clica sobre el botó de Manual d’usuari, s’accedeix al manual. 
 

- En el llistat apareixen totes les declaracions realitzades o per realitzar de l’explotació 
agrària del titular en qüestió, amb la següent informació: 
 

 

 

 

- En el cas que l’usuari sigui titular de més d’una explotació, també li apareixeran totes 
en el llistat. 
 

- Hi figura un filtre per buscar per any de declaració: 
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ESTAT DE LES DECLARACIONS 
 

Durant el període de presentació, la declaració es pot trobar en tres estats diferents, PRE-
DAN, ESBORRANY i LLIURADA: 

o PRE-DAN: Estat inicial de la declaració a l’entrar-hi per primera vegada. 
Sense modificacions. 
Les declaracions estan disponibles al llistat i preparades per introduir les 
dades. Una vegada s’hagi entrat a la declaració i s’hi hagi introduït alguna 
dada, la declaració passarà a l’estat d’ “Esborrany”. 
 

o Esborrany: Estat de la declaració mentre s’estan introduint les dades 
sol·licitades. Durant el període de presentació es podrà entrar i sortir les 
vegades que es vulgui de l’aplicació i es mantindrà l’estat en “Esborrany”.. 
 
En aquest estat hi ha l’opció d’esborrar la declaració: 
Al clicar-hi, s’eliminaran totes les dades introduïdes i la declaració tornarà a 
l’estat PRE-DAN inicial. 

 

o Lliurada: Estat de la declaració com a presentada. Un cop s’hagin introduït 
totes les dades, en la pestanya resum hi ha el botó de finalitzar declaració. Un 
cop finalitzada la declaració canvia de l’estat esborrany a l’estat lliurada. Es 
pot tornar a obrir i passar de nou a l’estat “Esborrany” fins a l’últim dia del 
període de presentació. 

 

Un cop tancat el període de presentació l’aplicació canviarà els estats de les declaracions de 
la següent manera: 

o Les declaracions en estat “PRE-DAN”, passaran a “Tancada en PRE-DAN”. 
o Les declaracions en estat “Esborrany”, passaran a “Tancada en esborrany”. 
o Les declaracions en estat “Lliurada” passaran a l’estat “Presentada” dins el 

termini de presentació. 
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3.1.2 Pantalla “Origen” 
La pantalla es divideix en dos apartats: ‘EXPLOTACIÓ RAMADERA’ i ‘EXPLOTACIÓ 
AGRÍCOLA’. 

- Si és agricultor, només apareix l’apartat ‘Explotació agrícola’. 
- Si és ramader, només apareix l’apartat ‘Explotació ramadera’. 
- Si és ramader amb terres apareixen els dos apartats. 

Apartat “Explotació ramadera” 
Per defecte, ja figura la marca oficial de la granja o granges de l’explotació ramadera. 

En cas que no hi consti, es pot clicar a ‘Afegir Marca Oficial’ per afegir-la.  

Per introduir les dades de cada explotació s’ha de clicar al llapis       i en el desplegable 
s’ha de descriure: 

‐ ‘Estoc Inicial Granja’. El volum (en tones o en m3) i kg de N que hi ha a l’inici 
del període a la granja, és a dir, les dejeccions emmagatzemades en la bassa de 
purins, el femer, etc., en data 1 de setembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ ‘Generació Granja’. El volum (en tones o en m3) i kg de N que ha generat 
realment la granja durant la campanya. 

 

 

 

 

 
 

 
‐ ‘Estoc Final Granja’. El volum (en tones o en m3) i kg de N que hi ha al final del 

període a la granja, és a dir, les dejeccions emmagatzemades en la bassa de 
purins, el femer, etc., en data 31 d’agost. Aquest valor serà l’estoc inicial per la 
propera declaració. 
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‐ ‘Eliminació N tractament’. En cas que l’explotació compti amb tractaments 

acreditats per a les dejeccions ramaderes que eliminin nitrogen (NDN o 
compostatge), s’han d’anotar els Kg de N eliminats. 

 

 
 

Com a resultat, s’obtindran els kg de nitrogen gestionats durant la campanya. 

(E.I.G + G.G - E.F.G - E.N.T) 

L’estoc final en granja es considera que no es gestiona durant la campanya i queda en la 
bassa o en el femer per a ser gestionat per la campanya següent. 

 

Apartat “Explotació agrícola” 
 

S’ha de clicar a ‘Afegir registre’, on es mostra un desplegable amb els diferents tipus de 
fertilitzants: 

 

 

S’han de descriure les entrades i els estocs en kg de nitrogen de: 

‐ Fertilitzants minerals. El total de kg N que han entrat a l’explotació. Tot s’ha 
d’indicar en una única línia, anotant en ‘Identificació origen’ els tipus de 
fertilitzants utilitzats (per exemple: Nitrat amònic/15-15-15) 

‐ Dejeccions origen granja. Anotar la marca oficial de la granja o granges de 
procedència de les dejeccions.  

‐ Dejeccions provinents de centres de gestió. Anotar quin és el Centre gestor 
d’on procedeixen les dejeccions. 

‐ Residus de gestor. Anotar el Gestor de residus d’on procedeixen els fertilitzats 
(fangs, residus...) 

‐ Fertilitzants comercial amb N orgànic. Per exemple, organo-minerals, compost 
comercial, esmenes, etc. 

‐ N de l’aigua de reg. Anotar la procedència de l’aigua (Canal Segarra-Garrigues, 
canal de Pinyana, pou propi,...). 
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‐ Dejeccions granja (fora Catalunya). En cas que les dejeccions provinguin 
d’explotacions ramaderes situades fora de Catalunya. 

‐ Emmagatzematges col·lectius. Dejeccions provinents d’emmagatze-matges 
col·lectius de fora de l’explotació ramadera, anotar la procedència. 

 

3.1.3 Pantalla “Destinació”  
 

Es divideix en dos apartats: ‘Lliurament a altres destinacions’ i ‘Recinte SIGPAC’. 

- Si és agricultor, només apareix l’apartat ‘Lliurament a altres destinacions’. 
- Si és ramader, només apareix l’apartat ‘Recinte SIGPAC’. 
- Si és ramader amb terres apareixen els dos apartats. 

 

Apartat “Lliurament a altres destinacions” 
 

Per a cada explotació ramadera (marca oficial), identificada prèviament a la pestanya origen, 
s’ha d’indicar com ha gestionat els kg de nitrogen generats clicant a  

, apareix la següent finestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha de seleccionar la destinació del desplegable: 

‐ Destinació a centre de gestió de dejeccions ramaderes:  
Anotar el nom, el codi GDN, i els kg de N entregats al centre de gestió. 
 

‐ Destinació a gestors de residus: 
Anotar el nom, el codi SANDACH i els kg de N entregats al gestor de residus. 
 

‐ Destinació a altres agricultors: 
Anotar el nom, el NIF i els kg de nitrogen que s’ha lliurat a l’agricultor. 
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Atenció: El ramader no té l’obligació d’anotar en la seva 
declaració els recintes del agricultor on s’han aplicat les 
dejeccions ramaderes. És l’agricultor qui ha de dir i anotar en la 
seva declaració en quines parcel·les ha aplicat les dejeccions 
ramaderes. 

 
‐ Venda de fertilitzants comercials:  

Són dejeccions amb tractament per la venda de fertilitzant orgànic subjecte a la 
normativa de fertilitzants (Reial Decret 506/2013), inscrits al Registre de 
Fertilitzants, cal indicar el NIF/CIF del titular a qui se li venen. 

 

Apartat “Recintes SIGPAC” 
 

Tots els titulars que compten amb terres, (agricultors i ramaders amb terres) ja tindran pre-
carregats tots els recintes SIGPAC que han declarat a la DUN. 

Per a cada recinte SIGPAC es facilitarà la següent informació: 

 

 

 

 

 

 

Els agricultors o ramaders amb terres, per a cada recinte SIGPAC han d’anotar la suma dels 
kg de nitrogen aplicats, separats en 5 categories: 

 

 

Per a cada recinte es poden introduir les aplicacions realitzades durant el període clicant al 
llapis  

 

   I clicant a la paperera es poden esborrar les dades introduïdes.  

Important: Si es clica a la paperera d’un recinte i ja s’hi han esborrat les dades introduïdes, 
o no se n’hi ha introduït cap, s’esborrarà el recinte de la Declaració. 
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Altres funcionalitats  

 

 
‐ Eliminació múltiple de recintes: 

Un cop seleccionats més d’un recinte amb el check         , al clicar en aquesta 
opció s’eliminen de la declaració els recintes seleccionats. 
 

‐ Eliminació múltiple de dades: 
Un cop seleccionats més d’un recinte amb el check           al clicar en aquesta 
opció s’eliminen només les dades introduïdes en els camps dels fertilitzants. 
Queden tots als camps a zero. No s’eliminen els recintes. 
 

‐ Afegir recinte SIGPAC:  
Opció d’afegir manualment recintes en la declaració 

 

 

‐ Descàrrega de plantilla de dades:  

Al clicar en aquesta opció es descarregarà a l’ordinador un arxiu Excel amb les dades 
de tots els recintes SIGPAC que consten en l’aplicació. 

Municipi Recinte Sigpac 
Ús 
Sigpac 

Superfície 
(ha) 

Fertilitzants
Minerals 

Dejeccions 
ramaderes

Residus 
Orgànics

Fertilitzants 
comercials amb N 
orgànic 

Aigua 
Reg 

Conca 
de Dalt 25090:0:0:12:113:1 Regadiu 0,4 0 0 0 0 0 

 

L’Excel descarregat es pot utilitzar per introduir totes les dades dels fertilitzants 
aplicats, anotant els KgN per cada tipus de fertilitzant aplicat. D’aquesta manera no 
és necessari d’introduir les dades, d’una en una, en les pantalles de l’aplicació. 

També es poden afegir recintes, si escau. 

Un cop ja teniu totes les dades introduïdes dels fertilitzants, heu de guardar i tancar 
l’arxiu Excel per carregar-lo de nou. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació  

 
 

17 
 

Només es contempla tenir un únic registre per a cada recinte SIGPAC. Per tant, s’ha 
d’indicar la suma dels kg de nitrogen aportats dins de les 5 categories de fertilitzants 
possibles.  

El sistema no permet que hi hagi recintes duplicats. 

En el cas de tenir diferents cultius en un mateix recinte, s’haurà de fer un càlcul previ 
per determinar els kgN totals que s’han aplicat en els dos cultius d’un mateix recinte. 

 

Càrrega de dades:  

Al clicar en aquest botó apareix la finestra següent: 

 

Amb el primer botó, s’obre el navegador per anar a buscar l’arxiu Excel que es vol 
carregar a l’aplicació (sempre s’ha d’utilitzar la plantilla per a dades). 

Un cop seleccionat s’ha de clicar a   

 

I es procedirà a pujar l’Excel.  

Durant la pujada tindreu una barra de procés que us anirà dient el % carregat  

 

I anirà mostrant una llista amb el número de registre i si s’ha inserit o actualitzat cada 
recinte. 
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3.1.4 Pantalla “Resum” 
Resum de la declaració. 

En el cas d’un agricultor, en origen es mostra el llistat de tots els fertilitzants nitrogenats 
aplicats en les terres del titular. En Destinacions, el sumatori de totes les aplicacions de 
fertilitzants nitrogenats realitzades en la pròpia explotació. 

En el cas d’un ramader, en origen es mostren els KgN gestionats a l'explotació ramadera, i 
en destinació hi ha el resum de a qui ha lliurat els kgN. 

En el cas d’un ramader amb terres, en origen es mostra el llistat de tots els fertilitzants 
nitrogenats aplicats en les seves terres i els KgN de les dejeccions ramaderes gestionats. En 
Destinacions, hi figura el sumatori de totes les aplicacions de fertilitzants nitrogenats 
realitzades en la pròpia explotació i si ha lliurat les dejeccions ramaderes de la seva granja a 
altres persones. 

Per a presentar la declaració, s’ha de clicar en el botó que hi ha en la pantalla Resum 
“Finalitzar Declaració”:  

 

Prèviament s’ha d’acceptar i posar el check a: 

 

Un vegada s’hagi finalitzat la declaració, aquesta queda en l’estat de ‘Lliurada’. Si es desitja 
un informe en format PDF de la declaració, heu d’entrar de nou a la declaració per la lupa i 
anar a la pestanya resum on trobareu el botó ‘Informe PDF’. 
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3.2 Usuaris vinculats que realitzen DANs a altres persones 
 

L’usuari vinculat pot ser una persona física o jurídica que realitza DANs a d’altres persones.  

 

3.2.1 Pantalles 
 

L’usuari amb rol/perfil vinculat disposa de dos pantalles de treball: 

- Pantalla “Cerca de Declaració”: 

- Pantalla d’administració d’usuaris vinculats: 

Pantalla “Cerca de Declaració” 

 

- Es mostra un llistat de totes les Declaracions en les que l’usuari està vinculat, amb la 
següent informació 

 

- Es disposa de filtres per buscar les declaracions: 
 

 NIF del titular de la declaració 
 Any de declaració 
 Rol/Perfil (Agricultor, ramader o ramader amb terres) 
 Estat de la declaració 

 
 
 
 
 
 

- Descàrrega del llistat en format Excel 

Pantalla d’administració d’usuaris vinculats: 

Llistat dels usuaris titulars vinculats a l’usuari amb la següent informació 
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 - NIF, nom i cognoms del titular. 

Les entitats col·laboradores que realitzen DUNs i el tècnics habilitats per fer plans de gestió 
de dejeccions ramaderes ja estan prèviament vinculats als seus clients. 

 

3.2.2 Procés de vinculació: 
 

Per realitzar DANs a d’altres persones i estar vinculat amb els titulars obligats a presentar la 
DAN s’ha de fer el següent: 

1. Donar-se d’alta a l’aplicació per fer la DAN a d'altres persones. 
Es pot fer des de la pantalla d’accés al sistema DAN: 
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Un cop s’han omplert les dades i s’ha clicat a “Següent”, el sistema enviarà un correu 
electrònic amb les credencials d’accés (usuari i paraula clau). 

Quan s’hi entra per primera vegada, demana canviar la paraula clau i verificar el 
correu electrònic. 

D’aquesta manera, ja s’estarà donat d’alta a l’aplicació DAN com a usuari vinculat. 
Però a l’entrar a l’aplicació, si no s’ha vinculat amb cap titular no es pot entrar a cap 
declaració. 

2. Signar un contracte o encàrrec de gestió: 
Per tal de poder realitzar la declaració en nom del titular. Aquest document 
acreditatiu de vinculació, s’ha de guardar per si el Departament competent el 
requereix. 
 

3. Realitzar el tràmit de vinculacions: Comunicació d’autorització per realitzar 
tràmits en dejeccions ramaderes i fertilització 
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21858-comunicacio-
delegats-gestio-dejeccions  
 
És el tràmit que vincula el tècnic amb la DAN del titular. Un cop realitzada la 
vinculació ja es pot entrar a la DAN del titular. 
El tràmit el pot fer el titular de l’explotació agrària, o bé el mateix tècnic o un 
presentador, els quals actuen en nom del titular, que prèviament ha signat el 
corresponent mandat de representació. 
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Annex 1. Informació d’ajuda 
 

Pàgina de l’aplicació DAN: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitr
ogenats/dar_aplicacions_informatiques/aplicacio-informatica-dan/ 

Pàgina d’informació dels Llibres de Gestió de Fertilitzants: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitr
ogenats/dar_impresos_models/  

Oficina de Fertilització i Tractament de les Dejeccions Ramaderes: 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio 

Es pot trobar més informació respecte a com emplenar els diferents camps que 
consten a la DAN en el següent enllaç de l’Oficina: 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/normativa 

Observeu que es troba destacada en groc, a la part baixa de la web, la col·lecció de 
fitxes que faciliten informació específica sobre cada aspecte. 
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Annex 2: Dosis màximes de nitrogen en zona vulnerable per més d’un cultiu a l’any 
 

DOSIS MÀXIMES DE NITROGEN EN ZONA VULNERABLE PER MÉS D’UN CULTIU A 
L’ANY 

 

Hi ha parcel·les on es cultiven diferents espècies al llarg de l’any. Per saber quines dosis 
màximes de nitrogen per hectàrea (kg N/ha) es poden aplicar s’ha de tindre en compte el 
següent: 
 

- La taula de l’annex 5 del Decret 153/2019, on s’indiquen les dosis màximes de 
nitrogen per hectàrea que es poden aplicar en zones vulnerables. 
 

- El límit màxim de N de fertilitzants orgànics, que és la quantitat màxima de Kg de 
nitrogen que es pot aplicat per hectàrea i any. És la quantitat màxima de nitrogen 
procedent de fonts orgàniques que pot rebre una hectàrea de cultiu en un any. 
Aquest límit només es pot superar en els casos previstos als articles 19 i 20 del 
Decret. 
 

- El límit màxim de N de fertilitzants minerals, que és la quantitat màxima de Kg de 
nitrogen que es pot aplicar per cultiu. És la quantitat de nitrogen procedent d’adobs 
minerals i de l’aigua de reg. 

 
Un cop efectuada l’aplicació de fertilitzants, cal anotar-la al llibre de gestió de fertilitzants. I, a 
l’hora de realitzar la declaració anual de nitrogen (DAN), s’ha de tenir en compte el següent: 
 

- Anotar per recinte SIGPAC el total de tipus de fertilitzants aplicats durant el període 1 
de setembre de l’any anterior fins 31 d’agost de l’any vigent. 
 

- Per cada recinte SIGPAC en el qual s’hi hagi realitzat més d’un cultiu a l’any s’haurà 
de tenir en compte que: 

o La quantitat màxima de nitrogen procedent de fertilitzants orgànics s’estableix 
per tot l’any. És a dir, si s’han aplicat els 170 kg N/ha en la fertilització del 
primer cultiu, no es podrà aplicar més adob orgànic per a la fertilització del 
cultiu següent dins d’aquell mateix any. 

o La quantitat màxima de nitrogen procedent d’adobs minerals s’estableix per 
cultiu. 

 
 
Exemple 1 
 
En un recinte SIGPAC amb ús hortícola en un any s’hi ha cultivat tomàquet a l’aire lliure i 
ceba. L’aplicació de fertilitzants orgànics s’ha realitzat en una única aplicació abans de la 
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plantació de tomàquet. Quines dosis màximes es poden aplicar durant l’any? I com s’haurà 
de fer la DAN (període per declarar de l’1 setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any 
vigent)? 

Es considera el període d’1 setembre al 31 d’agost. 

Les dosis màximes que es poden aplicar són les de la taula següent (annex 5 del Decret 
153/2019): 

 

 

 

Així doncs, les dosis màximes que es poden aplicar durant l’any seran: 

- 170 Kg N de fertilitzants orgànics. 

- 230 kg N de fertilitzants minerals pel cultiu de tomàquet. 

- 150 kg N de fertilitzants minerals pel cultiu de ceba. 

Si ha calgut efectivament aplicar aquestes dosis màximes, el total aplicat durant el període 
des de l’1 setembre fins al 31 d’agost haurà sigut de 170 kg N/ha de fertilitzants orgànics i de 
380 kg N/ha de fertilitzants minerals. 
 
A la DAN, s’haurà d’indicar de la següent manera: 

1- A la pestanya origen: 
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a. Anotar el fertilitzant mineral identificant-lo, si s’han aplicat diferents productes 
comercials es poden anotar junts. 

2- Dosis màximes de nitrogen en zona vulnerable

 

 

a. Anotar el fertilitzant orgànic, identificant-lo per cada granja (marca oficial): 

 

 

 
3- A la pestanya destinació, identificar el recinte SIGPAC i anotar els Kg N. 
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Exemple 2: 

 

En un recinte SIGPAC amb ús terra arable en un any s’ha cultivat raigràs amb dall únic i 
com a segon cultiu blat de moro. L’aplicació de fertilitzants orgànics s’ha realitzat en una 
única aplicació abans de la plantació del raigràs. Quines dosis màximes es poden aplicar 
durant l’any? I com s’haurà de fer la DAN (període per declarar de l’1 setembre de l’any 
anterior a 31 d’agost de l’any vigent)? 

Es considera el període d’1 setembre al 31 d’agost. 

Les dosis màximes que es poden aplicar són les de la taula següent (annex 5 del Decret 
153/2019): 
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Així doncs, les dosis màximes que es poden aplicar durant l’any seran: 

- 170 Kg N de fertilitzants orgànics 

- 40 kg N de fertilitzants minerals pel cultiu de raigràs 

- 200 kg N de fertilitzants minerals pel cultiu de blat de moro de regadiu. 

Si ha calgut efectivament aplicar aquestes dosis màximes, el total aplicat durant el període 
des de l’1 setembre fins al 31 d’agost haurà sigut de 170 kg N/ha de fertilitzants orgànics i de 
240 kg N/ha de fertilitzants minerals. 
 

En realitzar la DAN, s’haurà d’indicar de la següent manera: 

4- A la pestanya origen: 
a. Anotar el fertilitzant mineral identificant-lo, si s’han aplicat diferents productes 

comercials es poden anotar junts. 

 

 

b. Anotar el fertilitzant orgànic, identificant-lo per cada granja (marca oficial): 

 

 

 
5- A la pestanya destinació, identificar el recinte SIGPAC i anotar els Kg N. 
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