Carrer Lleida, 2-8 – Telèfon 973580000
25260 IVARS D’URGELL
(LLEIDA)
www.coopivars.coop

Cooperativa d’ Ivars i Secció de Crèdit, Societat Cooperativa Catalana Limitada. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Núm. 98. N.I.F. F-25004409

302669

PERERA SANTAMARIA, JOAN
CL/CARME, 35
25335-PENELLES
Ivars d’Urgell, 25 de maig de 2020

1. SITUACIÓ EXCEPCIONAL COVID-19
En primer lloc, Cooperativa d’Ivars vol agrair la implicació del col·lectiu de treballadors, que en
les darreres setmanes, tot aplicant les recomanacions de l’administració i la normativa sanitària, ha
permès tenir actius els serveis necessaris per al dia a dia a les granges i finques agràries dels
socis, i per l’abastament d’aliments als veïns a través del supermercat. Igualment, cal reconèixer
l’esforç conjunt de socis i treballadors que ha permès trobar les formes de coordinació i relació
més eficients, i a les quals ens adaptarem segons vagi evolucionant aquesta situació excepcional.
Tal com s’ha fet fins al moment, la cooperativa posarà tots els mitjans adients perquè el treball
dels socis i col·laboradors pugui seguir endavant, i alhora s’informarà de novetats específiques
pel sector agropecuari, a través de la web corporativa, xarxes socials, canals SMS o comunicacions
dirigides. Tenint en compte el paper estratègic de l’agricultura i la ramaderia, i el compromís social
de la cooperativa, sempre i també en aquests moments, seguirem al vostre costat.

2. CONDICIONS COMPRA D’ORDI, PÈSOLS I COLZA. CAMPANYA 2020.
Com en la campanya anterior, els socis podran entrar la seva collita d’ordi segons les Condicions
de Compra exposades als plafons informatius de cada centre. No obstant, es recorda que la
quantitat ha de ser equivalent com a màxim a la suportada per les seves hectàrees de DUN i/o
contractes d’arrendament. Aquells socis que siguin comerciants de cereals solament podran entrar
la quantitat d'ordi corresponent a la seva superfície de DUN, la qual es podrà sol·licitar si és
necessari. No s’admetrà l'entrada de les produccions de tercers sota el seu nom de soci.
També com l’any passat, es recepcionarà colza i pèsols dels socis. La recollida de colza es farà
exclusivament a les instal·lacions de La Fuliola; i la recollida de pèsols es realitzarà als centres de
Torregrossa i Ivars.

3. RECOMANACIONS TÈCNIQUES CULTIU PASTONE
Per als interessats en planificar el cultiu de panís per a pastone en aquesta campanya
s’indiquen algunes recomanacions que es consideren contrastades pel nostre servei tècnic:
- No sembrar més enllà del 7 de juliol. Passada aquesta data, valorar altres opcions.
- En escollir la varietat a sembrar, tenir molt en compte el cicle. Com a criteri pot usar-se cicle
450 fins al 24 de juny, cicle 400 entre el 24 i el 30 de juny, i cicle 350 de l’1 al 7 de juliol.
Aquestes limitacions tenen l’objectiu que la recollida del panís pastone pugui fer-se de forma òptima
entre el 15 d’octubre i el 15 de desembre, i a un interval d’humitat entre 30-40%. Per a més
informació poden contactar amb els tècnics de la Secció Agrícola.
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4. REVISIÓ EQUIPS APLICACIÓ FITOSANITARIS
S’informa a tots aquells que hagin rebut carta del Servei d’Ordenació Agrícola del DARP referent a
la necessitat de passar una inspecció per una estació ITEAF al seu equip d’aplicació de
productes fitosanitaris durant el 2020, que Cooperativa d’Ivars té previst programar una
campanya d’inspecció als seus centres durant el període tardor-hivern d’enguany, tot complint
amb el termini de validesa dels 5 anys, i tal com vam fer-se el 2015. Més endavant s’informarà de
les condicions i procés d’inscripció. Igualment es recorda que tots els equips a inspeccionar han
d’estar prèviament inscrits al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) del DARP.

5. DEVOLUCIÓ IMPOST HIDROCARBURS AGRICULTORS I RAMADERS
A partir d’aquesta setmana la cooperativa inicia el procés per la sol·licitud de devolució
extraordinària de les quotes de l’impost d’hidrocarburs als agricultors i ramaders (gasoil B). El
termini de tramitació fixat per la cooperativa finalitzarà el proper 15 de juliol. INTERESSATS
HAN DE TRUCAR PER TELÈFON per coordinar tràmit i documents: Ivars (973580000, només
dimecres); La Fuliola i Castellserà (973610047). Cost de la tramitació: 10 € (IVA inclòs) per gestió
(per subvenció inferior a 100 € serà gratuït), i 30 € (IVA inclòs) als socis que aportin factures de
gasoil que no siguin de la cooperativa.

6. DECLARACIÓ DE RENDA 2019
S’informa que els assessors fiscals ja estan fent la recollida de dades i esborranys de l’Agència
Tributària corresponents a la Renda 2019 i contactaran telefònicament amb les persones que
l’any anterior van tramitar la declaració fiscal a les oficines de la cooperativa. Si hi ha algun
interessat en tramitar per primer cop caldrà que ho notifiqui a la cooperativa indicant el número de
telèfon al que vol ser trucat per recollir les dades.

7. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2019/2020
S’informa que el preu resultant de l’escandall de la darrera campanya ha estat de 200,00 €/tona. A
més, als socis que no van rebre cap bestreta, se’ls abonarà el 31/05/2020 una bonificació de
2,41 €/tona. També es recorda a tots els socis l’obligatorietat en matèria fiscal de signar les
liquidacions, per la qual cosa els hi preguem que, un cop iniciat el període de liquidació a partir de
l’1 de juny, passin per les oficines de la cooperativa a signar i recollir-ne la còpia corresponent.

8. IMPULS A LA PRODUCCIÓ DE COMPOST
Ja fa temps que des de Cooperativa d’Ivars es treballa per coordinar de forma integral les
dejeccions ramaderes, factor clau per al futur del sector, i per aprofitar al màxim les sinergies
entre agricultura i ramaderia. En aquesta línia, s’informa que s’ha implantat un nou servei de
promoció del compost a les granges de boví, i també s’adquirirà un equip voltejador per tal de
treballar el fem com a compost, fent-lo un producte millor per les explotacions agropequàries i
reduir-ne la quantitat del mateix. El servei d’assessorament s’oferirà a tots els socis, però el radi de
treball de la màquina de volteig serà inicialment 15-20 km des de la base operativa de La Fuliola,
atenent a les limitacions logístiques i de transport. S’anirà informant dels avenços i resultats.

9. HORARI SUPERMERCAT
Dins la nova normalitat, i per consolidar el servei, s’informa que fins nou avís el supermercat de la
cooperativa restarà obert de dilluns a dissabte, de 8:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 h.
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