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CIRCULAR INFORMATIVA

Ivars d’Urgell, 20 de maig de 2022

1. CONDICIONS CAMPANYA D’ORDI, PÈSOLS I COLZA. CAMPANYA 2022
El Consell Rector reunit el 19 de maig va establir les condicions de la
campanya d’ordi, pèsols i colza per al 2022;
- Només s’admetrà l’entrada de cereals d’aquells que ostentin la
condició de soci amb anterioritat a la data d’adopció de les presents
condicions.
- Es recorda als socis que la quantitat lliurada ha de ser equivalent com
a màxim a la suportada per les seves hectàrees de DUN i/o contractes
d’arrendament. Els socis comerciants de cereals només podran entrar
la quantitat d’ordi corresponent a la seva DUN, la qual es podrà
sol·licitar si es necessari.
- Pel que fa als centres de recepció de cereals, s’estableix que es
recepcionarà pèsols únicament les instal·lacions d’Ivars, colza a La
Fuliola i l’ordi a Ivars, Torregrossa, La Fuliola i Castellserà.
Màquines recol·lectores:
•

Tots els socis interessats en recol·lectar ordi i pèsols amb les màquines llogades per la
cooperativa, poden apuntar-se facilitant la relació de finques i la seva superfície a Ivars: secció
agrícola, Josep M. Armengol; La Fuliola: a la bàscula, Teresa Capdevila; Castellserà Jaume Utges.

•

Es designa responsable de la campanya al Sr. Jaume Pané, qui cursarà i atendrà qualsevol
suggeriment o reclamació relacionada amb les màquines recol·lectores.

•

L’inici de la campanya s’avisarà oportunament. Els dies, horaris i condicions de recepció
s’exposaran a les bàscules de cadascun dels centres.

2. INSTRUCCIONS PER AL CULTIU DE PASTONE
El Consell Rector ha establert, que només es recepcionarà pastone d’aquells que ostentin la condició
de soci de la Cooperativa i que hagin aportat entrades de pastone en anys anteriors. Per altra banda,
s’estableix la limitació d’acceptar com a màxim quantitats de pastone similars a les entrades
anteriorment.
Volem notificar aquesta circumstància amb suficient antelació per organitzar i planificar correctament
la segona collita. El mecanisme per apuntar-se serà l’habitual utilitzat els darrers anys.
Per qualsevol altre dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Sr. Eliseu Isla.
e-mail: info@coopivars.coop
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3. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2021-2022
S’informa que el preu resultant de l’escandall de la darrera campanya ha estat de 296 €/tona. A més,
als socis que no van rebre cap bestreta, se’ls abonarà el 31/05/2022 una bonificació de 1,63 €/tona.
També es recorda a tots els socis l’obligatorietat en matèria fiscal de signar les liquidacions, per tant els
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 a recollir-ne la copia corresponent.

4. DECLARACIÓ RENDA 2022
Els assessors fiscals ja estan fent la recollida de dades i esborranys de l’Agència Tributària
corresponents a la Renda 2021 i contactaran telefònicament amb tots els que varen
tramitar la declaració a les oficines de la cooperativa. Si hi ha algú interessat en tramitar-la
per primera vegada caldrà que ho notifiqui, indicant el número de telèfon de contacte.

5. DEVOLUCIÓ IMPOST D’HIDROCARBURS: AGRICULTORS I RAMADERS
Fins al 30 de juny, ja es pot dur a terme la sol·licitud de la devolució
extraordinària de les quotes de l’impost d’hidrocarburs als agricultors i
ramaders (Gasoil B). El termini de tramitació finalitzarà el 30 de juny.
El cost de la tramitació serà de 10 euros (IVA inclòs) i 30 euros (IVA inclòs) per
aquells socis que aportin factures de gasoil que no siguin de la Cooperativa. Per
subvenció inferior a 100 euros la tramitació serà gratuïta.
Per tal de coordinar la tramitació podeu adreçar-vos per telèfon (973580000) a
l’oficina d’Ivars tots els dimecres (només al matí) i també als centres de La Fuliola i Castellserà
(973610047).

6. COMPROMÍS AMB LES PERSONES
El proppassat 9 de maig vàrem rebre la visita dels alumnes del curs
de Ramaderia i assistència en sanitat animal de l’Institut de
Mollerussa. El responsable de relacions institucionals, Kevin
Requena va dur a terme la presentació de la Cooperativa i el
responsable de fàbrica, Enric Saltiveri va ser l’encarregat de mostrar
als alumnes les nostres instal·lacions, el procés de fabricació dels
pinsos compostos, l’emmagatzematge de primeres matèries, així
com totes les novetats tecnològiques que els darrers mesos ha
adoptat la nostra fàbrica d’Ivars; una nova sala de control,
digitalització dels procediments i un nou assecador més eficient i
amb major capacitat. També vàrem aprofitar per traslladar als alumnes de l’Institut de Mollerussa, el
nostre compromís en la reducció de l’ús d’antibiòtics i les virtuts de la implementació de la segona
collita i el panís pastone, amb importants avantatges per al benestar animal.
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