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1. CONDICIONS DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2020 / 2021
1. 1. MÀQUINES RECOL·LECTORES. INICI DE CAMPANYA
1.1.1. Els socis interessats en recol·lectar panís amb màquines
llogades per la cooperativa, poden facilitar la relació de les finques,
especificant la superfície i el camí d’accés abans del dia 26 de
setembre. Els atendran: Sr. Josep M. Armengol (Secció agrícola Ivars), Sra. Teresa Capdevila (Bàscula La Fuliola) i Sr. Jaume Utgés
(Oficines Castellserà). L’inici de campanya i les condicions
corresponents s’anunciaran oportunament en el tauler d’anuncis de
cada centre.
1.1.2. La cooperativa designa responsable de campanya al Sr. Jaume Pané, a qui es cursarà
qualsevol suggeriment o reclamació, en un termini màxim de 48 hores.
1. 2. HORARI I LLOC DE RECEPCIÓ DE PANÍS
L’horari de recepció de la campanya serà, de dilluns a dissabte, de
2/4 de 9 del matí a 2/4 de 9 de la tarda. Els festius no es
recepcionarà panís. Una vegada s’hagi acabat la campanya de la
cooperativa, l’horari de recepció serà l'habitual de treball de l’entitat.
La recepció es realitzarà únicament a les instal·lacions d’Ivars, La
Fuliola i Castellserà. També s’acceptarà panís dels socis a la
fàbrica de Torregrossa si no supera el 19 % d’humitat (*); en cas de
superar-lo se’ls hi descomptarà el cost del transport a Ivars.
1. 3. COMPRA DE PANÍS ALS SOCIS PRODUCTORS
1. 3. 1. Consideració prèvia:
Només podrà acollir-se a aquestes condicions qui tingui la condició de soci amb anterioritat al dia
30 de juliol de 2020. El soci haurà de ser el productor del panís lliurat a la cooperativa, fet que
es podrà demanar ser contrastat segons el parcel·lari de la seva declaració de la DUN. Per altra
banda, el soci no està obligat a lliurar el panís a la Cooperativa.
1. 3. 2. Modalitats de compra:
A L’ESCANDALL. Una vegada lliurat el panís, la cooperativa realitzarà als 30 dies una bestreta o
pagament a compte de 175 €/tona. Qui no desitgi disposar de la bestreta rebrà una bonificació de
0,20 €/tona i mes. La liquidació definitiva es farà el dia 30 de juny de 2021. El preu final de
campanya serà el que resulti de la mitjana ponderada de les vendes realitzades i es referirà al
cereal posat a les dependències de la Cooperativa a Ivars d’Urgell, Torregrossa (*), La Fuliola o
Castellserà.
A PREU DEL DIA. Es liquidarà al preu del dia d’entrega del panís, que podrà variar a l’alça o a la
baixa en funció del preu de mercat vigent, sent necessari signar la conformitat a l’albarà
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d’entrega. El que no demani expressament vendre el panís al preu del dia, o no signi l’albarà, se li
aplicarà per defecte el preu a l’escandall. El pagament en la modalitat a preu del dia s’efectuarà als
30 dies de l’entrega i qui no vulgui disposar d’aquest import se li bonificarà en 0,20 €/tona i mes,
fins la data límit del 30 de juny de 2021.
1. 3. 3. Equivalència d’humitat i costos. En ambdues modalitats, tant a l’escandall com a preu del
dia, s’aplicarà l’equivalència d’humitat corresponent, així com el cost d’assecatge que s’especifica
en el tauler d’anuncis de cada centre, i segons les noves tarifes actualitzades.
1. 3. 4. Altres observacions. a) Abans de lliurar el panís amb una humitat superior al 26%, caldrà
notificar-ho. b) No s’admetrà panís que vingui amb remolcs condicionats per a l’alfals o no aptes per
a la descàrrega a les tremuges de l’assecador. c) Segons la normativa vigent, al lliurar panís
transgènic és obligatori notificar-ho i signar l’albarà corresponent.
Nota. Amb la finalitat d’evitar acumulacions que distorsionin el procés normal d’admissió i consum a fàbrica
del cereal, la Cooperativa podrà interrompre temporalment l’admissió de panís quan les circumstàncies ho
aconsellin. Qualsevol canvi o modificació s’anunciarà oportunament als plafons informatius de la cooperativa.

2. CAMPANYA PANÍS PASTONE
Per al bon funcionament de la campanya de panís pastone,
s’informa de les següents condicions:
1. No s’acceptaran recepcions de panís pastone que no hagin
estat inscrites amb la seva corresponent superfície dins el
període habilitat i informat al respecte per la cooperativa.
2. En el cas de socis que hagin inscrit la seva producció, cal
contactar amb el responsable de comercialització Sr. Eliseu
Isla per concertar el dia de les entregues.
3. Es recorda que el lloc d’entrega dependrà del centre on s’estigui processant el pastone en
cada moment de la campanya.
4. Les condicions comercials seran les mateixes que les aplicades en la campanya anterior, en
base al preu del dia exposat oportunament als plafons informatius de la cooperativa.

3. CAMPANYA D’AMETLLES
Es comunica que Cooperativa d’Ivars recepcionarà la producció d’ametlles
dels socis que hi estiguin interessats, tal com ja s’ha operat en les
campanyes anteriors. Per més informació podeu consultar-ho als tècnics i
responsables de la Secció Agrícola.

4. DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN (DAN)
Es recorda que tots els agricultors i ramaders que declarin a la seva DUN més de 3 ha de regadiu
o 4 ha de secà hauran de presentar la DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN, especificant les
aplicacions de fertilitzants nitrogenats i dejeccions ramaderes fetes des de l’01/09/2019 fins al
31/08/2020. Els interessats en realitzar la DAN a través de la cooperativa, poden posar-se en
contacte amb els Serveis Tècnics.

5. ASSESSORAMENT EN FERTILITZACIÓ
A partir de juliol de 2020, les explotacions agrícoles que declarin a la seva DUN més de 10 ha en
regadiu, o més de 20 ha en secà, o més de 3 ha d’hortícoles, han de disposar
d’ASSESSORAMENT EN FERTILITZACIÓ. Cal tenir en compte que aquesta obligació
normativa, és a més a més de la corresponent Declaració Anual de Nitrogen que es detalla
en l’apartat anterior. Per a més informació, adreceu-vos als Serveis Tècnics de la cooperativa.
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