
 
       

 

      La Selva del Camp, 16 de març de 2023 
 

 

        

 

  

 

 

DUN = IMPORTANT I URGENT 
 
 
Ref: DECLARACIÓ ÚNICA DE CONREUS (D.U.N. 2023) 
 

 

Benvolgut soci: 
 
Novament ens trobem en el període de presentació de la D.U.N., el qual s’ha iniciat aquest mes de 
març i finalitza  el dia 31 de maig de 2023 i COSELVA us ofereix el servei de tramitació i presentació 
de l’expedient. 
 
Igual que l’any passat us recordem l’obligatorietat de fer la DUN a tot titular que comercialitzi els 
seus productes, cobri o no rebi cap tipus d’ajut, amb la finalitat de tenir actualitzat el REGEPA-
Registre General de la Producció Agrària,  en  cas de no fer-ho no li podríem fer efectives les 
recepcions de fruita seca i olives. 
 
Si feu la DUN a una altre entitat col.laboradora i teniu fruita seca heu de fer constar que sou 
productor de l’OPFH num. 215 COSELVA-AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT DE LA SELVA DEL 
CAMP,SCCL- ens heu de fer arribar una còpia del parcel.lari i també de la pàgina 5 de l’expedient on 
consta la vostra pertinença a l’Organització de Productors. 
 
 
El termini per a fer  els canvis de titularitat  i cessions de Drets de Pagament Bàsic serà del dia 1 de 
març  al 31 de maig.  
 
Per tal de preparar-vos l’expedient, us donem les següents instruccions: 
 
1) Socis que ja feu la D.U.N. a través de Coselva. 

- Si no teniu cap tipus de variació en les dades de la vostra explotació respecte a l’any passat, 
només cal que ens truqueu per telèfon, ens dieu si deixeu coberta vegetal o teniu el sol nu  i 
us donarem dia i hora per tal de signar la declaració. 

- Si heu fet algun canvi, ja sigui per arrancada i/o replantació de fruita seca, oliveres o altres 
conreus, caldrà que ens informeu (damunt del plànol-SIGPAC)  de les modificacions que 
s’han produït, tipus de conreu, superfície, marc de plantació, número d’arbres i varietat. 

- Si heu d’incloure una nova finca caldrà que ens faciliteu les dades cadastrals, terme 
municipal, polígon, parcel·la, així com el conreu existent a la mateixa. 

- Adreça electrònica  
 
 
 
 



 
 
2) Socis nous o bé que fareu la DUN  per primera vegada, caldrà que ens feu arribar la documentació 
que us detallem a continuació: 

- Fotocòpia del D.N.I. (Persona Física) 
- Fotocòpia del N.I.F. (Persona Jurídica), així com de l’escriptura de constitució de la societat i 

poders del  representant legal. 
- En el cas d’iniciar l’activitat agrària aquest any, caldrà que ens aporteu les mateixes dades 

cadastrals que demanem a l’últim paràgraf de l’apartat anterior, polígon, parcel·la i terme 
municipal. 

- Adreça electrònica. 
 
 
3) Socis que tramitàveu la  DUN per una altra entitat col·laboradora,  caldrà que ens feu arribar el 
número de referència que us podrà facilitar l’Oficina Comarcal d’Agricultura o bé la pròpia la entitat 
col.laboradora que havíeu fet l’última declaració, també necessitarem l’adreça electrònica. 
 
Les Persones Jurídiques ens hauran de facilitar la dada d’ingressos agraris de l’any 2022 que consti 
en el seu Impost de Societats per comprovar si tenen la condició agrària activa. 
 
Igual que en anys passats us assabentem que  la normativa del R.D. 66/2010 estableix que a partir 
de l’any 2017 un llindar d’ajut mínim de 300 euros  per expedient,   per sota del qual no es concediran 
ajuts, caldrà  doncs vigilar si us trobeu en aquests casos i si s’escau fer les oportunes transmissions. 
 
Us remarquem l’obligació de que ens faciliteu una adreça electrònica, (encara que sigui  d’un fill 
o  de qualsevol familiar) ja que el departament ha anul.lat de l’expedient l’adreça genèrica que  
Coselva havia creat pels beneficiaris que no en tenien 
 
 
En espera de les vostres notícies, us saludem atentament. 
 
 COSELVA / Departament d’Ajuts i Tramitacions. 
 
 
 


