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CIRCULAR CAMPANYA DE PANÍS 2022-2023

AGROPECUARIA D'ARTESA DE SEGRE,SCCL
AV/EDUARD MALUQUER, 9
25730 ARTESA DE SEGRE
Ivars d’Urgell, 9 de setembre de 2022
LLEIDA
Al passat Consell Rector del dia 8 de setembre, entre altres temes es van debatre i aprovar les condicions de la
propera campanya de panís i pastone 2022-2023.

1. CONDICIONS CAMPANYA DE PANÍS. INICI CAMPANYA
• Màquines recol·lectores. Els socis interessats en recol·lectar panís
amb màquines llogades per la Cooperativa, poden apuntar-se en els
llocs habituals; a Ivars a la Secció Agrícola, on els 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. Caldrà facilitar la relació de
finques, superfície i camí d’accés. L’inici de campanya i les condicions
corresponents s’anunciaran al tauler d’anuncis de cada centre.
• La Cooperativa designa com a responsable de campanya al Sr. Jaume
Pané, al qual es cursarà qualsevol dubte, suggeriment o reclamació relacionada amb la campanya i les
recol·lectores, en un termini màxim de 48 hores.
HORARI I LLOC DE RECEPCIÓ DE PANÍS
L’horari de recepció de la campanya serà, de dilluns a dissabte, de 8:30 a
20:30 hores. Els festius no es recepcionarà panís. Una vegada finalitzada
la campanya de la Cooperativa, l’horari de recepció serà l’habitual 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 sempre i quan no superi el 15% d’humitat. En cap cas i
circumstància es podrà descarregar panís per sobre d’aquest percentatge
d’humitat, ja que no es disposa d’assecador en aquest centre.
Nota: Amb la finalitat d’evitar acumulacions que puguin distorsionar el
procés normal d’admissió i/o consum a les fàbriques, la Cooperativa es reserva el dret d’interrompre
temporalment l’admissió de panís quan les circumstàncies així ho aconsellin. Qualsevol canvi o modificació
s’anunciarà oportunament als plafons informatius i a les xarxes socials.

2. COMPRA DE PANÍS ALS SOCIS PRODUCTORS
Consideració prèvia: Només podrà acollir-se a aquestes condicions qui tingui la condició de soci amb
anterioritat al dia 30 de juliol de 2022. El soci haurà de ser el productor del panís lliurat a la Cooperativa. Es
podrà demanar acreditar aquesta condició mitjançant el parcel·lari de la seva declaració de la DUN. D’altra
banda, el soci no està obligat a lliurar el panís a la Cooperativa.
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2. Modalitat de compra: Aquesta campanya, només s’ha establert una modalitat de compra, que serà “a preu
del dia” referenciat a Mercolleida.

PREU DEL DIA: es liquidarà al preu del dia de l’entrega del panís, que podrà variar a l’alça o a la baixa en funció
del preu de mercat vigent. El preu es publicarà cada dilluns essent vàlid per tota la setmana. El soci haurà de
signar la conformitat a l’albarà d’entrega. Es bonificarà el preu del panís entrat als centres de consum d’Ivars,
La Fuliola i Torregrossa amb 2€/tona. El pagament es realitzarà als 30 dies del lliurament, no obstant qui no
vulgui disposar d’aquest import se li aplicarà una bonificació de 0.20€/tona i mes, fins la data límit del 30 de juny
de 2023.
3. Equivalència d’humitat i costos: S’aplicarà l’equivalència d’humitat corresponent, així com el cost d’assecatge
que s’especifica en el tauler d’anuncis de cada centre segons les tarifes vigents.
4. Altres observacions:
- Abans de lliurar el panís amb una humitat superior al 25% caldrà notificar-ho amb antelació.
- No s’admetrà panís que vingui amb remolcs condicionats per alfals o no aptes per a la descàrrega a les tremuges
de l’assecador.
- Segons la normativa vigent, al lliurar panís transgènic és obligatori notificar-ho i signar el corresponent albarà.
Nota: Aquestes normes de campanya compten amb el procediment per a la definició del valor del producte
lliurat pels socis, el calendari de liquidació i els canals de comunicació d’aquesta informació, en compliment de
l’establert a l’article 8, número 1 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a la millora del funcionament
de la cadena alimentària, modificada per la Llei 16/2021, de 14 de desembre.

3. CAMPANYA PANÍS PASTONE
Per al bon funcionament de la campanya de panís pastone, s’informa dels punts següents:
• No s’acceptaran recepcions de panís pastone que no hagin estat
inscrites amb la seva corresponent superfície dins del període habilitat
• En el cas que de socis que hagin inscrit la seva producció, cal
contactar amb el responsable de comercialització, el Sr. Eliseu Isla, per
concretar el dia de lliurament. També caldrà especificar si és
transgènic o no i signar el corresponent albarà el dia del seu lliurament.
• Recordem que el lloc d’entrega dependrà del centre on s’estigui processant el pastone en cada moment de la
campanya.
• Les condicions comercials seran similars a les aplicades en la campanya anterior, en base al preu del dia exposat
oportunament als plafons informatius de la Cooperativa i a la pàgina web.

4. CAMPANYA D’AMETLLES
Es comunica que la Cooperativa d’Ivars recepcionarà la producció d’ametlles dels socis que hi estiguin interessats
al centre de La Fuliola tal i com s’ha fet en campanyes anteriors. Per a més informació podeu consultar els
nostres tècnics de la Secció Agrícola.

5. VISITA DE LA COOPERATIVA FRANCESA GARUN-PAYSANNE
El dia 7 de setembre vam rebre un grup de representants de la Cooperativa
Garun-Paysanne situada a la regió de la Bretanya Francesa. Una bona ocasió
per tal de compartir experiències i veure quins són els reptes del sector primari,
especialment la ramaderia i més concretament el porcí. Dues Cooperatives
amb llarga trajectòria i dimensions semblants, però que han de fer front a
realitats diferents. Diferents models productius, altres demandes del mercat,
diferents capacitats d’autoabastament, però amb fortes conviccions de
contribuir al desenvolupament del sector agrícola i ramader.
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