Artesa de Segre, 29 de desembre de 2020

Benvolguts/des,
Us informem que s’ha modificat la forma de calcular la producció real de nitrogen de les
explotacions ramaderes porcines.
Els certificats de reducció de Nitrogen que expedien les fàbriques de pinso tenen data
de caducitat. O bé caducaran el 31 de març de 2021 o bé el 31 de març del 2022, en
funció de la darrera vegada que s’hagin realitzat.
Actualment, el nou tràmit que s’ha de presentar és el Balanç de Nitrogen en granja
(BNG), abans del 16 de febrer del 2021. Es tracta d’una comunicació que substitueix els
certificats de reducció de Nitrogen que fins ara elaboraven les fàbriques de pinso i que
calcula la quantitat de nitrogen que la granja ha generat en les dejeccions ramaderes
corresponents al període entre l’1 de setembre del 2019 i el 31 d’agost del 2020.
En el cas de les explotacions ramaderes que tinguin un certificat que caduca el 31 de
març de 2021 en el seu Pla de Gestió, han de presentar obligatòriament el Balanç de
Nitrogen abans del 16 de febrer de 2021, si volen mantenir la reducció de Nitrogen. En
cas contrari, hauran de modificar, també, el conjunt del seu Pla de Gestió.
En canvi, en el cas de les explotacions ramaderes que tinguin un certificat que caduca
el 31 de març de 2022, poden esperar-se un any a presentar el Balanç de Nitrogen.
RECORDEM TAMBÉ, que s’ha allargat el termini per presentar la DAN (Declaració Anual
de Nitrogen). Tots els propietaris d’explotacions ramaderes o agrícoles de més de 4
hectàrees de secà o més de 3 hectàrees de regadiu que hagin de presentar-la, ho poden
fer fins la data del 26 de gener de 2020.
Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta que us pugui generar
aquesta informació. Ja sabeu també que des de la Cooperativa d’Artesa de Segre us
podem ajudar a realitzar tots els tràmits. Podeu contactar amb nosaltres al correu
gfp@coopartesa.com.

Salutacions cordials
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