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1. CONDICIONS DE LA CAMPANYA DE BLAT 2020/2021
1. 1. MÀQUINES RECOL·LECTORES
A. Els socis interessats en recol·lectar el blat amb les
màquines llogades per la cooperativa, poden passar a
apuntar-se abans del 4 de juliol, facilitant la relació de
finques i la seva superfície. A la secció agrícola d’Ivars
atendrà el Sr. Josep M. Armengol, a la bàscula de La
Fuliola, la Sra. Teresa Capdevila i a les oficines de
Castellserà, el Sr. Jaume Utgés.
B. L'inici de la campanya s’avisarà oportunament.
C. La cooperativa designa responsable de campanya al
Sr. Jaume Pané, al qual es cursarà qualsevol suggeriment
o reclamació relacionada amb les recol·lectores en un termini màxim de 48 hores.
D. Els dies, horaris i condicions de recepció del blat s’exposaran a les bàscules de cadascun
dels centres. Es recepcionarà blat a Ivars, Torregrossa, La Fuliola i Castellserà.

1. 2. COMPRA DE BLAT ALS SOCIS
La cooperativa ofereix dues modalitats de compra de blat: a l’escandall i a preu del dia.
1.2.1. A l’escandall
Un cop lliurat el blat, la cooperativa realitzarà el dia 17
d’agost, un avançament a compte de 170 €/tona. En
funció del règim fiscal de cada agricultor, s’aplicarà l'IVA i la
retenció corresponents. El qui no disposi de la quantitat a
compte, rebrà una bonificació de 0,20 €/tona i mes. En
data 31-5-2021 s’abonarà la diferència entre el preu de
campanya i l’avançament a compte. El preu de campanya
serà funció de la mitjana ponderada de les vendes
realitzades. El preu final esmentat es referirà al cereal
posat a les dependències de la cooperativa, la qual no
estarà obligada a comprar el blat dels socis fora del període de collita.
1.2.2. A preu del dia
Quan comenci la campanya, també hi haurà l’opció de lliurar el blat a preu del dia, que podrà variar
a l’alça o a la baixa segons el preu de mercat vigent. Qui esculli aquesta opció haurà de signar la
conformitat a l’albarà d’entrega. El pagament d’aquesta modalitat s’efectuarà a partir del 17 d’agost
i els que no vulguin disposar d’aquest import se’ls hi bonificarà en 0,20 €/tona i mes, fins la data
límit del 31-5-2021.
Notes: Als que no demanin expressament el blat a preu del dia, o no signin l’albarà d’entrega, se’ls hi
aplicarà per defecte el preu a l’escandall. Totes les varietats de blat es liquidaran al mateix preu.
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2. NORMATIVA PANÍS SEGONA COLLITA - PASTONE
S’informa que per a poder entregar panís amb alt nivell
d’humitat tipus pastone als centres operatius de la cooperativa
en la campanya 2020 són condicions obligatòries:
1. Notificar la corresponent previsió de collita al responsable
comercial Sr. Eliseu Isla (617 45 75 82), en el període del 29
de juny al 10 de juliol de 2020.
2. Indicar en el moment de la notificació la següent informació:
data de sembra, cicle i varietat, ubicació de les finques
(polígon i parcel·la) i previsió de producció.
3. Disposar de la condició de soci i complir els requeriments de qualitat del producte que
indiquin els tècnics de la cooperativa amb anterioritat a la collita.
Degut a les necessitats especials i operatives del pastone, el seguiment d’aquestes condicions
serà obligatori per a la seva recepció. En cas de no procedir així, Cooperativa d’Ivars no estarà
obligada a acceptar el producte.

3. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2019/2020
A. El preu resultant del panís a l’escandall de la campanya
2019-2020 ha estat de 182,00 €/tona. B. El soci que cobri el
panís el dia 30 de juny de 2020 (data final de campanya),
tindrà una bonificació de 0,25 €/tona i mes, a partir dels 30
dies de l’entrega, així per un panís lliurat el 02-11-2019 (data
mitjana d’entrada del panís) cobrarà 1,76 € de bonificació, i
per tant el preu final serà 183,76 €/tona amb bonificació
inclosa. C. Recordem a tots els socis l’obligatorietat en
matèria fiscal de signar les liquidacions, per la qual cosa els
hi preguem que, una vegada iniciat el període de liquidació, passin per les oficines de la
cooperativa per signar-les i recollir la còpia corresponent.

4. PREVISIÓ ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
A mitjans de juny era habitual cada any la celebració de l’Assemblea general ordinària de la
cooperativa. Enguany degut a la situació excepcional pel COVID-19, i atenent a les opcions
normatives establertes pel Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, el termini legal per la convocatòria
i constitució d’assemblees generals s’ha allargat fins el 31 de desembre de 2020, així com el
perllongament dels acords vigents. En l’actualitat, el Consell Rector està valorant la millor opció per
al desenvolupament de la corresponent assemblea, segons evolucioni la nova normalitat i tenint
en compte el funcionament tradicional de la nostra cooperativa. S’informarà oportunament de la
decisió. Restem com sempre a la vostra disposició.

5. COMPROMÍS AMB LA BIOSEGURETAT RAMADERA
S’informa que en les darreres setmanes i amb l’objectiu d’impulsar la millora constant en tots
aquells aspectes estratègics, des de Cooperativa d’Ivars s’han revisat els protocols per assegurar
la bioseguretat en els diferents punts de la cadena productiva i preservar així la sanitat de les
explotacions ramaderes dels socis. Amb aquest compromís, s’ha fet extensiva una normativa a
tota persona relacionada amb el transport de pinso, transport d’animals així com serveis
tècnics (veterinaris, visitadors, vacunadors i ecògraf). En l’àmbit de la bioseguretat la prevenció i
les rutines correctament establertes són elements claus. Esperem el major seguiment i utilitat.
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