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1. SALUTACIÓ DEL CONSELL RECTOR
Estimats socis,
Permeteu-nos que us adrecem unes paraules, ara que ens disposem a presentar els resultats de l’exercici 2021. Com bé sabeu, el sector agroalimentari, que
és la primera baula de la cadena i que tants cops ha demostrat la seva capacitat de resiliència i adaptació, una vegada més es veu greument afectat i castigat per les conseqüències derivades del conflicte armat a Ucraïna. A aquest
fet, cal sumar els problemes i reptes de futur que ja arrossega el sector, com
l’adaptació a la forta complexitat normativa, les exigències de la sostenibilitat,
la manca de relleu generacional, les sempre presents inclemències del temps,
entre altres.
Un cop més, podem estar satisfets pel coratge per amb el que malgrat tot,
hem complert i podem continuar endavant. El darrer exercici el recordarem
perquè ha estat marcat pels encara efectes de la pandèmia de la Covid-19,
les restriccions i els problemes sanitaris. Però també per ser l’any en el qual,
en un temps rècord, hem estat capaços de superar amb èxit, dos incendis, a
la fàbrica i l’assecador d’Ivars, quelcom que no hauria estat possible sense la
col·laboració d’empreses del sector.
Com es sol dir, un desordre pot comportar un gran ordre, i en el nostre cas,
després dels dos sinistres, i importants inversions, podem dir que comptem
amb unes noves instal·lacions que incorporen moltes millores i la darrera tecnologia, quelcom que ens permet disposar de major capacitat productiva i
fabricar de manera més eficient.
Amb tot, l’exercici 2021 ha estat positiu i demostra la bona salut de la casa i
la seva capacitat de mirar al futur amb il·lusió i esperança. És moment doncs
d’agrair la feina feta a totes i tots els treballadors i socis de la Cooperativa d’Ivars
per la gran labor duta a terme, la seva dedicació i el seu compromís.

Direcció

Consell Rector
President

Josep Coll Reig

Vicepresident Jaume Abellana Riera

Director General

Antoni Pané Ripoll

Àrea pinsos i nutrició

Núria Llanes Baró

Secretari

Antoni Mota Noró

Àrea Financera

lmma Cortada Puig

Tresorer

Josep M. Clos Pijuan

Administració i RH

M. Alba Creus Sorribas

Vocals

Pau Salse Bernadó

Àrea porcí

Pere E. Rovira Lorente

Jordi Saltiveri Rogado

Àrea remugants

Eliseu Isla Argelich

Josep Gelonch Bosch

(President PRO VACUNO)

Fabriques i lnstal·lacions

Enric Saltiveri Mir

President COGECA

Àrea agrícola

Jaume Pané Roig

Albert Eroles Figuera

Relacions lnstitucionals

Kevin Requena Alsina

Ramon Armengol Torrent

Jordi Segura Sarlé
lnterventors

Josep R. Gabàs Queralt
Ramona Mota Noró
Ricard J. Godia Companys
(President ASOPROVAC)
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2. INFORME DE GESTIÓ
2.388

socis actius

1.895

socis
col·laboradors

96

socis
col·laboradors
de capital

1. DADES GENERALS
Al final de l’exercici la cooperativa estava constituïda per 2.388 socis actius,
1.895 socis col·laboradors i 96 socis col·laboradors de capital. Durant l’any es
van incorporar 43 socis i 82 socis col·laboradors. La distribució dels socis segons
la seva tipologia es mostra en els següents gràfics:
Distribució de socis per gènere
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Dones

socis actius

Homes

Societats

socis col·laboradors

2.500
2.000
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0
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Socis col·laboradors

1. 2. VOLUM DE FACTURACIÓ
EXERCICI

MILIONS D’EUROS

Any 2021

197.46

Any 2020

189.67

Diferència

+7,79

Variació

+4,10%

1. 3. RESULTATS DE L’EXERCICI
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Any 2020 €

Any 2021 €

Excedent

3.027.724,35

2.924.769,52

Amortització tècnica

1.320.090,19

1.813.425,95

CASH-FLOW

4.347.814,54

4.738.195,47

Socis col·laboradors
de capital

2. DADES PRODUCTIVES
2. 1. CEREALS

Durant la campanya 2021 es van recepcionar un total de 70.400 tones de cereals. Les entrades segons tipus de cereal dels darrers exercicis es resumeixen
a continuació:
CEREALS

2017

2018

2019

2020

2021

Blat

9.834

13.508

9.026

11.646

14.830

Ordi

17.158

21.154

19.349

16.613

10.030

Panís gra (sec)

33.174

35.090

32.728

34.464

35.470

Panís pastone

15.066

17.164

21.058

16.718

10.070

Total

75.232

86.916

82.161

79.441

70.400

70.400

tones de
“cereals KM.O”

Pastone

2. 1. PINSOS

La producció total de pinsos durant l’any 2021 va ser de 300.808 tones. Desglossant aquesta dada per fàbriques, a Ivars es van produir 77.318 tones, a
Torregrossa 135.713 tones i a La Fuliola 32.016 tones. Cal tenir en compte que
degut als sinistres provocats per un incendi a la fàbrica d’Ivars, s’ha consumit
una part de pinso abastit per un tercer (CAG i ASN), concretament 47.973 tn
produïdes per CAG i 7.788 tn produïdes per ASN.

300.808
tones

Distribució pinso per espècies

1,5 0,9
10,1

48,2

39,3

PORCÍ
BOVÍ
AVICULTURA
OVÍ
ALTRES
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2. 2. PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ RAMADERA

PORCÍ
2021, UN EXERCICI DIFÍCIL AMB PREUS A LA BAIXA

365.942

Al llarg de l’exercici 2021, hem comercialitzat a escorxador un total de 365.942
caps, quelcom que suposa un cert decreixement respecte el 2020. El volum de
facturació ha estat de 50,25 milions d’euros.

50,25 M €

Pel que fa als preus, l’any 2021, es van situar en una mitja a Mercolleida per al
porc d’engreix, de 1.25 € kg viu, el que representa un 6% inferior a l'any 2020.

Núm. porcs
venuts
Facturació

L’any 2021 es va iniciar amb uns preus de venda elevats, que es van mantenir
durant la primera meitat de l’any, però que van venir seguits d’un segon semestre amb fortes caigudes dels preus, una situació agreujada per la tendència dels costos de producció a l’alça, fins a nivells realment preocupants i que
poden comprometre la viabilitat de les explotacions.
Així doncs, el 2021 ha estat totalment atípic pel que fa a la corba de preus al
sector porcí. Que ens deixa un exercici encara marcat pels efectes de la pandèmia per la Covid 19, però també per la caiguda de les exportacions a la Xina o
l’amenaça de la Pesta Porcina Africana a Alemanya.

Evolució preu porc en viu anual. Mercolleida
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2022 Preu mitjà: 1,39

2021 Preu mitjà: 1,253

2020 Preu mitjà: 1,332

2019 Preu mitjà: 1,348

PREMIS PORC D’OR
A la 28a edició dels premis Porc d'Or la granja de Valfarta de la Cooperativa
d'Ivars, ha estat guardonada amb 3 premis Porc d'Or: Millor longevitat, Millor
taxa de parts i Millor productivitat numèrica.

Millor longevitat
Millor taxa
de parts
Millor
productivitat
numèrica
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També hem rebut el premi especial Porc d'Or i Diamant concedit en reconeixement de la millor explotació porcina en termes generals. Una granja que
compta amb més de 3.600 mares reproductores i uns elevats estàndards de
seguretat biològica. Aquest guardó reconeix la gran labor duta a terme per
part de la Cooperativa, els seus tècnics i treballadors, per tal de millorar els
estàndards de bioseguretat, neteja o les instal·lacions, contribuint a millorar la
productivitat.
Com a serveis complemetaris, des del departament de porcí també s’han
comercialitzat 88.559 dosis de semen i 4.569 tones de biomassa.

BOVÍ
AUGMENT DE LA FACTURACIÓ EN UN CONTEXT
D'INCREMENT DE COSTOS
La producció de bestiar boví comercialitzat a escorxador va ser de 38.299 caps
d’engreix, uns 437 caps menys respecte l’exercici 2020. El volum de facturació
es va situar en 41,56 milions d’euros, el que suposa un 10,41% més que l’any
anterior. L’any 2021 l’Associació de productors va ser utilitzada per 121 socis.

38.299

Núm. vedells
venuts

41,56 M €
Facturació

Tal i com les xifres indiquen, ha estat un any molt similar a l’anterior pel que fa
a la comercialització. No obstant , en resultats ha estat una mica millor , gràcies
a què durant l’últim trimestre s’han eixugat les pèrdues que arrastràvem dels
tres primers, permetent inclús deixar el resultat en positiu.

Des de la Cooperativa
d’Ivars continuem
apostant per la recerca,
la innovació i la millora
continuada dels nostres
pinsos i l’alimentació dels
nostres vedells. Gràcies
al bon funcionament i
el coneixement adquirit
de les dues granges
experimentals i el bon fer
dels nostres socis i sòcies,
un any més, revalidem
la conﬁança de tots els
nostres clients.

Preu canal vedell frisó “0” de més de 220 kg/Canal
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2021 Mascle “0” p.m. 3,49

2020 Mascle “0” p.m. 3,15

2019 Mascle “0” p.m. 3,26

Evolució de preus de mercat: Tots els preus són lleugerament superiors als
de l’any anterior: la femella creuada va tenir un preu mitjà de 3,94 €/kg canal,
0,23 € més que l’any anterior; el mascle frisó 3,52 €/kg de canal, més 0,27 cèntims, i el mascle de color “R” 3,86 €/kg de canal, 0,30 cèntims més.
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961.600

Núm. pollastres
venuts

1,9 M €
Facturació

AVICULTURA
L’any 2021 ha estat marcat econòmicament per la Covid-19, no obstant això, les
dades tècniques han continuat essent satisfactòries.
SECTOR AVIRAM

2021

Pes/mitjà (kg)

Pollastres sortits

930.701

2,677

Índex de conversió

1,802

Facturació

1.813.425,95

3. DADES DE SERVEIS I ACTIVITATS

3.1. SECCIÓ AGRÍCOLA I SUBMINISTRAMENTS
Aquesta secció gestiona l’assessorament als socis, la gestió agrícola de finques,
l’equip de maquinària i els serveis en subministraments. Per altra banda també col·labora en la comercialització de fruita amb Fruturgell, la fruita seca amb
Unió Nuts, els farratges amb Transalfals i també per a l’autoconsum de les nostres granges. Aquestes col·laboracions complementen els serveis agrícoles de
la Cooperativa, donant també la possibilitat als nostres socis de gestionar de
forma integral les seves explotacions.
Pel que fa a la comercialització es destaquen les següents dades:
FARRATGES (TONES)

2017

2018

2019

2020

2021

Alfals i festuca (Transalfals)

4618

4334

4344

5519

5732

Farratges (consum granja)

680

701

433

476

776

Palla

720

1141

766

685

765

FRUITA (TONES)

2017

2018

2019

2020

2021

Poma (Fruturgell)

1246

860

808

600

753

Pera (Fruturgell)

232

242

285

252

180

Ametllers (Unió Nuts)
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70
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El volum de facturació en subministraments durant el 2021 és de 2.221.430,51€.
També s’ha donat suport a un total de 83 explotacions per a la compra dels
subministraments a través de finançament agrari.

FINQUES AGRÍCOLES
Hem mantingut la gestió de finques tant pròpies com arrendades als socis
amb cultius extensius i arbrat.
La superfície d’arrendament a socis és de 520,4 ha. Els cultius predominants
són els cereals i els farratges.
En el següent gràfic s’aprecia la corresponent distribució de cultius en hectàrees:
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SEGONA COLLITA DE BRÒQUIL
Hem donat continuïtat al projecte de segona collita amb el cultiu del
bròquil. Una alternativa de cultiu intensiu per als regadius de l’Urgell.
Que es trasplanta un cop recollit el cereal d’hivern i que assoleix el moment òptim de recol·lecció als 90 dies de la plantació. Així, el projecte de
segona collita amb bròquil, ens permet adquirir un benefici agronòmic
degut a la rotació, l’arrel pivotant i l’efecte nematocida. D’altra banda,
permet l’increment de la productivitat de les explotacions i la creació de
llocs de treball temporal durant tot el cicle del cultiu.
Fins ara la producció de bròquil es destina a congelat, i comercialitzada a
través de l’empresa Congelados Navarra, però també en fresc, del qual
la Cooperativa en realitza la manipulació i l’envasat a l’obrador de les instal·lacions de La Fuliola, per tal de comercialitzar-lo a través de BonÀrea.
L’aposta decidida per la venda del producte en fresc, revalora el producte i aporta més valor afegit.

3% 2% 5%

La Cooperativa segueix gestionant el contracte per a l’explotació de la finca
“Prat de Boldú”, propietat de la Generalitat de Catalunya (La Fuliola-Penelles).
La finca té una superfície de 126 ha. entre les quals hi ha 108 ha conreables i 19
ha. protegides per la presència de diverses espècies de flora.
Per regar es disposa de dos pivots, un rànger, un canó de reg mòbil i diversos
de fixes, i també 6,72 hectàrees per goter superficial amb energia solar. En el
decurs de l’exercici es van executar diverses obres per tal de millorar l’estat
de la finca, entre els quals destaca especialment l’obra d’entubar i tapat del
drenatge que passa pel mig del rànger i el pivot gran de la finca, permetent
unificar tota la superfície de conreu.
Pel que fa als cultius; es van sembrar 54,58 ha d’ordi (35,3 després es van destinar a doble collita per a panís pastone), 12,57 ha de pèsol ( 12,57 destinades a
doble collita panís pastone) 23,96 ha de blat, 5,43 ha de panís, 6,7 ha de veça/
civada, (6,7 ha destinades a segona collita d’horta amb bròquil) 1,53 ha de colza, 3,23 ha d’alfals.

6%

23%

12%
15%

34%
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BLAT

PÈSOL/PANÍS

ALFALS
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PANÍS
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COMPOSTATGE EN GRANGES DE VEDELLS
Des de la Cooperativa d’Ivars apostem per continuar potenciant el procés de compostatge de fems de
vedells d’engreix. Un procés que contribueix de manera important a l’economia circular. Permet reduir el
volum i el pes de les dejeccions ramaderes, aportant, a més, un estalvi en l’ús de fertilitzants, millorant les
propietats físiques del sòl.
Actualment, la Cooperativa, disposa del sistema de piles voltejades per a la producció de compost. Un procés que té una durada mínima de 3 mesos i que es complementa amb l’acció de la màquina voltejadora,
que permet aconseguir un producte amb textura final més fina.
Hem ofert el servei de compostatge a més de 10 explotacions ramaderes, gestionant un total de gairebé
3.000 tones de fem, que es tradueixen en 900 tones de compost. Una part del compost es va comercialitzar
directament als socis amb explotacions d’arbres fruiters i la resta s'ha aplicat en finques de cultius extensius
gestionades per la Cooperativa.

3.2. SECCIÓ FARMÀCIA VETERINÀRIA

900

tones de
compost

Al 2021 es dóna per finalitzat el programa “ACUERDO VOLUNTARIO DE REDUCCIÓN DEL USO DE COLISTINA EN EL SECTOR PORCINO” que es va iniciar el
2016 i al qual estàvem adherits. L’objectiu que es va marcar a l’iniciar el programa era la reducció de colistina a 5mg/pcu i controlar el consum de neomicina
i apramicina. Un cop finalitzat, aquests són el resultats a nivell de Cooperativa:
Evolució ús colistina, neomicina i aprimicina
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El 2019 vàrem eliminar per complet l’ús de colistina en qualsevol de les seves
formes farmacèutiques, també es manté en el decurs d’aquests sis anys una
tendència descendent de l’ús de neomicina i apramicina. Per tant, superem
amb escreix l’objectiu establert.
Pel que fa a la secció de boví, i tenint en compte que a finals del 2017 ens
adherim al “ACUERDO PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN BOVINO DE CARNE”, durant el 2021 es posa en marxa, en les granges
participades de mamons, la realització d’ecografies pulmonars a les entrades
d’animals per tal d’identificar aquells que arriben amb patologia pulmonar de
base. Això ens permet, per una banda, separar aquests animals malalts de la
resta i evitar així el contagi de tot el grup, i d’altra banda, aplicar un tractament
personalitzat i dirigit únicament a aquells animals amb patologia aconseguint
així eliminar l’ús inadequat d’antibiòtics.
D’altra banda, hem posat en marxa la realització d’antibiogrames amb la finalitat d’aconseguir implementar protocols de tractaments més adients i identificar models d’algoritmes predictius sobre l’evolució de microbians i de microbians resistents.
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Totes aquestes accions tenen per finalitat aturar l’ús inapropiat i indiscriminat de
molècules antibiòtiques i contribuir així a la reducció de les resistències bacterianes.

3.3. CARBURANTS
La Cooperativa disposa de tres instal·lacions obertes als seus centres d’Ivars,
La Fuliola i Castellserà. La benzinera ubicada al municipi d’Ivars compleix amb
la normativa de seguretat IP64 com a estació automàtica i desatesa, encara
que disposa de personal a les instal·lacions s’ha registrat com autoservei. Els
assortidors de gasoil B de La Fuliola i Castellserà s’han adaptat a la normativa
d’autoservei.
L’Estació de Servei d’Ivars ofereix el subministrament de gasoil A, gasoil A
PLUS, gasoil B, gasolina sense plom-95 i disposa de servei d’aire i d’aigua. També s’ofereix el servei de repartiment a domicili, tant per al gasoil de calefacció
com per al gasoil agrícola i d’automoció, així com distribució de gas propà i
carbó per les explotacions ramaderes.
Continuem premiant la fidelitat dels nostres socis, aplicant un descompte d’1
cèntim d’euro per cada litre de combustible servit a tots aquells que disposin
de la nostra targeta.
Durant l’any 2021 les vendes de combustible han incrementat lleugerament
respecte el 2020, essent el gasoil A Plus i la gasolina sense plom on ha incidit
més l’augment, concretament un 28,83% i un 22,49% respectivament.
Distribució de la venda en litres de carburant en l’últim any:
S/PLOM 95
PROPÀ
G. A PLUS
GAS OIL B
GAS OIL A
0
E. servei

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Domicili

3.4. SUPERMERCAT
Un any més continuem oferint un servei vital i de proximitat als veïns d’Ivars
d’Urgell, posant a la seva disposició productes frescos amb una sensibilitat
especial per aquells d’origen cooperatiu, sempre amb la màxima confiança i
qualitat. Des de l’any 2003, el supermercat forma part de la franquícia Condis,
quelcom que ens permet oferir als nostres clients un ampli ventall d’articles.
Les vendes de l’any 2021 al supermercat, han estat 1,27 milions d’euros, un
8,74% inferior a les de l’exercici anterior. Un resultat que és una conseqüència
de la finalització de les restriccions de mobilitat i del confinament que durant
el primer any de pandèmia van afavorir les compres al municipi de residència.
Durant l’any hem col·laborat en les campanyes solidàries de recollida pel Banc
d’Aliments, “Una poma per la vida” per la Fundació Esclerosi Múltiple i “Posem-li pebrots al càncer” per la Fundació Oncolliga.
L’evolució de les vendes ha estat la següent:
SUPERMERCAT

2021

% variació vs. 2020

Facturació - Vendes

1.276.177,41€

- 8,74 %
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3.5. SERVEIS DE SUPORT I GESTIÓ
La Cooperativa té l’objectiu d’oferir el màxim de serveis als seus socis, uns serveis que van més enllà de la fabricació de pinsos compostos de la màxima
qualitat, el conreu de cereals o la gestió d’explotacions ramaderes. Com a mesura de suport i acompanyament, facilita i ofereix als socis un conjunt de serveis complementaris, adreçats a cobrir les seves necessitats en la gestió de les
seves explotacions.

AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL – ADV
Es manté el concepte col·lectiu de lluita contra plagues i malalties vegetals.
Hem col·laborat en sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient i s’han aconseguit unes explotacions més competitives.
A conseqüència de l’aparició de diferent focus de foc bacterià l’any 2014, durant
el 2021, en la zona d’influència de la nostra ADV, es va actuar sota les directrius
del Servei de Sanitat Vegetal de Lleida del DAAC. La Cooperativa va contractar
el servei d’un tècnic per prospectar les finques que eren susceptibles de tenir
aquesta malaltia.
Continuem col·laborant amb les altres ADV de la zona i amb diverses Administracions en totes aquelles actuacions a nivell tècnic que fan referència a la
producció agrícola, contaminació de nitrats i les plagues d’interès col·lectiu,
com la Carpocasa i la Grapholita en pera i poma, el mosquit verd en ametllers
i l’aranya roja i la Diabrotica virgifera en panís.
Cal destacar que mensualment, des dels serveis tècnics de la Cooperativa,
s’envia una circular amb les recomanacions d’aplicació de productes fitosanitaris segons el llindar i el cicle biològic de les plagues detectades.

ENTITATS D’ASSESSORAMENT AGRARI
La Cooperativa està acreditada com a Entitat d’Assessorament Agrari Integral,
fet que li permet realitzar Contractes Globals d’Explotació (Plans de Millora).
Disposem d’un equip format per agrònoms, veterinaris, economistes i ambientòlegs, acreditats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural. L’entitat d’assessorament, durant l’any 2021, ha confeccionat diversos
Quaderns d’explotació, 12 Plans de Millora i 20 Ajuts de mitigació del canvi climàtic.
PROCESSOS D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL A LES EXPLOTACIONS RAMADERES
Des de la Cooperativa oferim serveis i assessorament mediambiental als socis que disposen d’explotacions ramaderes. Per aquest motiu, durant l’exercici
2021 hem dut a terme:
38 modificacions dels Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes,
per motius diversos, com per exemple; canvis de titularitat, canvis
d’orientació productiva o bé finques duplicades, entre d’altres.
39 comunicacions als ajuntaments i al Departament d’Agricultura.
520 Declaracions Anuals de Nitrogen (DAN), referent a la campanya
2020-2021, juntament amb els llibres de gestió de dejeccions
ramaderes i fertilitzants nitrogenats.
80 Balanços de Nitrogen en Granja (BNG), per tal de calcular quina
reducció de nitrogen té cada granja.
9 verificacions de basses de purí, per tal de garantir l’estanquitat de les
basses.
6 declaracions d’emissions, PRTR, per les granges Annex I de més de
2.500 caps de porcí, juntament amb la comunicació de l’article 22.1.i.
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5 Sistemes de Gestió Ambiental, per donar compliment a la MTD 1, per
les granges Annex I.
Un any més s’ha dut a terme la gestió de purins de porc de les diferents granges dels socis, mitjançant la pròpia cisterna equipada amb conductímetre de
la Cooperativa. Hem gestionat un total de 23.998 m3.

ALTRES SERVEIS
Sol·licitud de Devolucions d’Impostos d’Hidrocarburs Gasoil B: 202
tràmits
Gabinet d’assessorament fiscal als socis: tramitació de 107 declaracions
de renda
Confecció de Declaració Única Agrària (DUN): 662 sol·licituds i 62
cessions de drets
Tramitació assegurances agràries: 332 assegurances de cereal, 4
d’ametllers i 5 d’horta
Confecció i presentació de documents administratius per
explotacions ramaderes de boví.

4. SECCIÓ DE CRÈDIT

FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ
Remuneració dels dipòsits des del primer euro, amb idèntiques
condicions per a qualsevol quantia.
Donar valor a la fidelitat, amb millors retribucions que les noves
imposicions.
Comptes Corrents i a la Vista sense comissions ni despeses de
funcionament.
Política de tipus d'interès estables.
Oficines a Ivars d’Urgell, la Fuliola i Castellserà amb atenció de forma
presencial als nostres usuaris.
Servei de Secció de Crèdit en línia, mitjançant la pàgina web de la
Cooperativa i coopcredit.coop

Atenció
presencial
i tracte personal
als nostres
usuaris

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT
Des de la Cooperativa volem posar en valor l’atenció presencial que sempre
s’ha ofert als nostres usuaris, prioritzant la qualitat del servei i procurant facilitar-los totes les gestions. La nostra vocació és la d’ajudar i acompañar als
nostres socis al màxim de les nostres possibilitats i contribuir al fet que les
persones amb menys accés a la tecnología no se sentin desateses.
Durant aquest any el Consell Rector ha aprovat el “Codi de recomanacions
de millora i de bones pràctiques sobre els sistemes d’informació i de gestió
de l’activitat de les seccions de crèdit” per tal de donar compliment a l’article 13.2 de la Llei 7/2017, de 2 de juny, que estableix que les cooperatives estan
obligades a utilitzar un sistema informàtic i de gestió homogeni, reforçant la
professionalització i la transparència de la seva gestió. El règim legal de les
seccions de crèdit obliga a les cooperatives a ser curoses en l’aplicació de les
tecnologies de la informació que empren.
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XIFRES DESTACADES
Socis
comuns

2.389

Socis
col·laboradors

1.895

Facturació

197 M

Cash-Flow

4,73 M

Cereal rebut
dels socis

70tones
mil
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Pinso
Tones

300 mil

Superficie
agrícola
gestionada

520 ha

Porcs

comercialitzats

365 mil

Vedells

comercialitzats

38 mil

Pollastres

comercialitzats

961 mil
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Malgrat l’increment de la inflació i la necessitat de més liquiditat per tal de fer
front a les despeses del dia a dia, els dipòsits dels nostres socis s’han mantingut estables tal i com mostra el següent gràfic:
€56.000.000
€54.000.000
€52.000.000
€50.000.000
€48.000.000
€46.000.000
€44.000.000
€42.000.000

2017

2018

2019

2020

2021

SERVEI DE SECCIÓ DE CRÈDIT ONLINE
En data 31 de desembre de 2021 comptàvem amb un total de 1.250 usuaris donats d’alta al servei de la Secció de Crèdit Online i l’increment respecte a l’any
anterior ha estat del 11,91%. Es varen realitzar un total de 42.342 transaccions i
consultes. Les xifres demostren que continua consolidant-se la plataforma informàtica COOPCREDIT, que s’ha convertit en una eina molt útil per a l’usuari
i que facilita a totes les cooperatives que hi estan adherides el compliment de
les diferents normatives de Secció de Crèdit.
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5. RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
Des de la Cooperativa d’Ivars som molt conscients de la importància del nostre paper en la societat i el nostre efecte en la comunitat, sobretot en aquelles
poblacions i persones del nostre entorn més immediat.
És per això que despleguem un seguit d’eines que ens ha de permetre ser propers a les persones i el territori, ser conscients de la realitat social i econòmica i
poder contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, l’arrelament
al territori i la sostenibilitat del conjunt.

5.1 TREBALLEM EN IGUALTAT FEM IGUALTAT
Aprovació del Pla d’Igualtat 2021-2025
El pla d’igualtat és una eina que ens ha de servir per recórrer el camí d’assolir
la igualtat efectiva entre homes i dones, que fa referència a un dels objectius
marcats dins de l’agenda 2030 per Nacions Unides. Un compromís global que
ens proposa 30 objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals figura el treball per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, però
també altres tan importants com millorar l’estabilitat laboral i el benestar dels
treballadors i treballadores.
Des de les empreses i en aquest cas, des de la cooperativa cal que posem en
marxa eines que ens permetin treballar en aquesta direcció. És per això, que a
l’any 2021, la Cooperativa d’Ivars ha aprovat el Pla d’Igualtat 2021-2025. Al llarg
del següents exercicis desplegarem totes les accions i activitats que contempla aquest pla. La vigència del pla serà de 4 anys i se sotmetrà a seguiment,
tant el seu grau de compliment com també els seus efectes. Els principals
punts d’actuació que contempla el nostre pla d’igualtat són els següents:
Assumim un Compromís encara més gran amb la formació de les
treballadores i treballadors per a la promoció i conscienciació de la
igualtat efectiva entre homes i dones.
Continuem aplicant la nostra voluntat que no existeixi una escletxa
salarial per raó de sexe entre les persones treballadores de la
cooperativa.
Iniciarem una campanya de difusió de les accions que duem a terme i
el contingut del pla d’igualtat, així com també treballarem per aplicar
un llenguatge neutre i inclusiu en totes les nostres comunicacions.
Volem, ara més que mai, mantenir el nostre elevat nivell de compromís
social, amb tot allò que faci referència a prestacions, millores, permisos,
conciliació, etc.
Amb l’aprovació i desenvolupament del pla d’igualtat, el nostre compromís
amb l’estabilitat laboral i el benestar dels treballadors es veu reforçat. Creiem
fermament en la necessitat d’abordar també el 8è dels objectius de desenvolupament sostenible que marca l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Durant
l’exercici 2021, el percentatge de treballadors i treballadores amb contracte
indefinit va ser del 84%. De la mateixa manera que també hem impartit als
treballadors i treballadores més de 300 hores de formació, sobretot relacions
amb la seguretat i la salut en el treball, afavorint que puguin desenvolupar la
seva vida professional de manera òptima.
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RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
És la nostra voluntat poder contribuir a l’arrelament de les persones al territori
i la millora de la seva qualitat de vida, així com també promoure els valors cooperatius. Amb aquests objectius cada any destinem un conjunt de recursos
per a nodrir el fons d’educació i promoció cooperativa, amb el qual donem
suport a les entitats, grups i col·lectius que es troben al nostre entorn. Concretament, per a l’exercici 2021, hem aportat a les entitats en el marc d’aquest
fons prop de 36.000 euros. D’aquests recursos, i en la línia de poder contractar
serveis amb empreses del territori que ens aportin un alt nivell de compromís
social, una part substancial, ha estat destinada a la contractació de serveis de
neteja i jardineria a càrrec de la Fundació Alba, amb la qual també hem signat
un conveni de col·laboració.

5.2 COMPROMÍS AMBIENTAL
L’evolució de la producció i rendiment econòmic de la planta fotovoltaica de
Torregrossa ha estat favorable durant l’exercici, essent el total anual de 147.630
kWh d’energia neta.
També s’han dut a terme les accions previstes al Pla de maneig per la recuperació d’espècies de ﬂora amenaçades a la Finca Prat de Boldú amb la supervisió dels tècnics de la subdirecció general de Biodiversitat.
El model de la Cooperativa, caracteritzat per la integració, la sostenibilitat, la
innovació en totes les fases del procés productiu, aspira a satisfer les necessitats dels nostres socis, garantint un producte de qualitat amb estàndards més
exigents de sostenibilitat, salut i benestar animal.

FÀBRICA MÉS EFICIENT, SOSTENIBLE I PRODUCTIVA
Per tal de reafirmar el nostre compromís ambiental i també amb un dels objectius de desenvolupament sostenible establert per l’Agenda 2030 de Nacions Unides, hem dut a terme importants inversions i innovacions a les nostres
plantes.
Hem introduït nous processos de fabricació, adaptant-nos a la realitat i el context de forts increments dels preus dels subministraments, fonamentalment
els energètics.
Amb el nou sistema informàtic implementat a la planta d’Ivars, per a la gestió
de tot el procés de producció de pinsos compostos, hem aconseguit complir
amb els requisits d’estalvi energètic i eficiència. Alhora hem millorat el control
de producció i la traçabilitat.
El procés de fabricació dels nostres pinsos compostos és ara molt més precís i
fiable, quelcom que es tradueix una major qualitat per als nostres socis i sòcies.
Les instal·lacions que componen el nou assecador de panís, a la planta d’Ivars,
ens permeten, gràcies a un nou sistema de refredament, un estalvi energètic
d’un 30% en comparació amb l’antic sistema.
També hem implementat un nou mecanisme de recollida de la pellofa, reduint molt significativament les partícules en suspensió, i la contaminació
acústica de l’entorn, afavorint la qualitat de vida dels veïns.
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Nova sala de control

Sala desprès de l’incendi

Nou assecador de panís
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6. RECERCA, DESENVOLUPAMENT, INNOVACIÓ (R+D+I)
1. Primeres matèries:

L’any 2021 es van entrar 70.400 (tn) de cereal local dels nostres socis, principalment panís i blat. Una quantitat inferior a la de l’exercici 2020, donat que
durant la campanya de blat i d’ordi la fàbrica d’Ivars no estava operativa com a
conseqüència de l’incendi que va patir a l’abril d’aquest mateix any.
De totes maneres, continuem apostant per un consum de cereals locals, juntament amb altres matèries de proximitat que ens permeten mantenir en un
nivell d’autoabastiment rellevant.
En els següents gràfics es mostra el detall de les entrades i l’evolució de l’autoabastiment a la Cooperativa d’Ivars:
Evolució entrades cereals, tn
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Continuem apostant per la sostenibilitat dels nostres pinsos, per l’economia
circular i per l’economia del territori. L’elevat consum de cereals locals, juntament amb altres matèries primeres de proximitat fa que ens mantinguem en
un autoabastiment proper al 30%.

16.718

tones
de pastone

El projecte de doble collita amb panís pastone permet als nostres socis incrementar la productivitat de les seves explotacions, contribuint a la reducció de la
petjada de carboni en la producció dels nostres pinsos compostos, emprant una
major proporció de primeres matèries de proximitat. També evitem haver d'assecar el blat de moro, ja que el pastone s'ensitja i fermenta, de manera que també disminuïm les emissions de CO₂ amb un menor ús de l'assecador de blat de
moro. Igualment, el pastone ens aporta una major digestibilitat, a causa del seu
alt contingut d'àcid orgànic i probiòtics, contribuint a una millor salut animal
El projecte de doble collita amb panís pastone, contribueix al nostre Compromís
amb la sostenibilitat dels nostres pinsos i també al model d'economia circular.
Alhora, també permet als nostres socis incrementar la productivitat de les seves
explotacions, contribuint a la reducció de la petjada de carboni en la producció dels nostres pinsos compostos, emprant una major proporció de matèries
primeres de proximitat. També evitem haver d'assecar el blat de moro, ja que
el pastone s'ensitja i fermenta, de manera que també disminuïm les emissions
de CO₂ amb un menor ús de l'assecador de blat de moro. Igualment, el pastone
ens aporta una major digestibilitat, a causa del seu alt contingut d'àcid orgànic
i probiòtics, contribuint a una millor salut animal.
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2. Pinsos:
Al 2018 va entrar en vigor la nova llei del medicament que prohibia posar més
d’una premescla medicamentosa als pinsos. L’adaptació a aquesta llei no ha
estat fàcil, però cada cop tenim més controlats els factors que ens afecten a la
sanitat. La reducció més significativa es va produir al 2018. A partir d’aquí hem
continuat disminuint l’ús de premescles medicamentoses a un ritme més lent
respecte del 2018-19.
EVOLUCIÓ PRE-MESCLES MEDICAMENTOSES
2017

2018

2019

2020

2021

Fàbrica Ivars

112

72

69

56

54

Fàbrica Torregrossa

48

8

3

0

0

Fàbrica La Fuliola

0

0

0

0

0

Total

160

80

72

56

54

Es continua apostant per un control de qualitat estricte i unes bones pràctiques de fabricació per assegurar uns bons resultats en granja.

A. I+D Vedells

En la prova del 2021 a la granja experimental de Montsuà l’objectiu era determinar com afectava els resultats tècnic-econòmics el fet d’alimentar els vedells amb palla o farratge sec o humit. Aquesta prova ja s’havia fet anteriorment, però es va voler repetir per consolidar els resultats.
La prova es va realitzar amb Montbeliards. La prova constava de 4 tractaments:
T1: PINSO + ENSITJAT VEÇA-CIVADA
T2: PINSO + FESTUCA

T3: PINSO + PALLA D’ORDI
T4: PINSO + FENC VEÇA-CIVADA

Els animals que van consumir festuca i fenc de veça-civada van tenir un menor consum de pinso, en línia amb resultats anteriors, però també van tenir
un menor GMD i menor Índex de conversió. Això contrasta amb les proves
anteriors on tot i reduir-se el consum de pinso es mantenien els creixements.
L’explicació podria estar relacionada amb la qualitat del farratge, en tant que
la festuca és un farratge proteic i provablement al fet que els animals van tenir
un excés de Proteïna Bruta a la dieta.
Tot i que tècnicament els farratges poden millorar els resultats de la palla a
nivell econòmic és difícil superar el baix cost d’aquesta.
A la mamonera Inglada durant el 2021 s’han engreixat 6 lots de mamons. En
aquestes entrades ens hem focalitzat, sobretot, en millorar l’apetència i el resultat tècnic dels pinsos de primeres edats i a provar diferents llets per intentar
reduir els costos d’alimentació.

B. I+D Porcí

A la granja experimental Farré, en porcs d’engreix, hem realitzat 3 proves. El
resum de les 3 és el següent:
ANY

CODI

DESCRIPCIÓ PROVA

GENÈTICA

2021

Prova 6

Avaluar els resultats productius en condicions comercials d’un antioxidant a base de
polifenols naturals.

PIC 408

2021

Prova 7

Avaluar els resultats productius en condicions comercials de pujar els requeriments
d’isoleucina de 48 a 55% ISO:LYS i de baixar 0.5% la PB en PIC 408.

PIC 408

2021

Prova 8

Avaluar els resultats econòmics i productius de donar un pinso d’acabat, AE2, a partir
dels 80 kg PV o continuar amb creixement fins al final, AE1.

PIC 408
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Hem fet una prova amb antioxidants naturals per veure si, en aquestes genètiques de creixements tan elevats, que se sap que són molt més sensibles a
l’oxidació, milloràvem els resultats. Hem continuat treballant en la reducció de
PB intentant mantenir els resultats productius, pensant en afavorir la reducció de nitrogen i ajudar als socis en els plans de dejecció de les explotacions i
finalment, hem provat diferents manejos de pinso per optimitzar el cost l’alimentació.
En garrins es continua treballant per poder prescindir de l’òxid de zinc. Hem
fet diverses proves amb diferents tipus de pinsos, que ens han deixat uns resultats força satisfactoris, preparats per a poder encarar la retirada definitiva el
juny del 2022. Igualment, treballem per retirar l’òxid de zinc i l’amoxicil·lina dels
pinsos i la genètica, obtenint fins ara en les diferents proves realitzades, uns
resultats diferents en els nostres deslletaments.

CONTROL DE QUALITAT
A mb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement per part de l’Administració dels
resultats obtinguts al laboratori, el maig del 2021 es sol·licita la inscripció al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
A finals del mateix mes de maig obtenim una resposta favorable per part
de l’Administració, així doncs, el laboratori figura inscrit amb el nº 711 com a
laboratori RECONEGUT dins del Registre de Laboratoris Agroalimentaris de
Catalunya.
Continuem apostant per tècniques basades en determinacions ràpides que
permeten una presa de decisió àgil.
Es reforcen aspectes com el control de superfícies en la desinfecció de gàbies
de porcs incrementant notablement els controls realitzats l’any anterior, també s’incrementen notablement les mostres d’aigua i de sòl analitzades.

PARÀMETRES ANALÍTICS
NIR primeres matèries

6.566

NIR pinsos

8.245

Granulometries

692

Durabilitat

3.247

Duresa

1.645

Micotoxines primeres matèries

1.278

Micotoxines pinsos

667

Pastone (a.làctic, a. acètic, glucosa, pH, amoni)

529

Microbiologia (MP, pinsos)

1.397

Contaminacions creuades

38

Aw (activitat d’aigua)

1699

Aigües (Entero bactèries, Coliforms, Clostridis, pH, calci, nitrats,
nitrits, sulfats i clor lliure)

1.711

Sòls (pH, conductivitat, fosfats, nitrats, potassi)

455

Gàbies porcs (Entero bactèries, Salmonel·la, Coliforms,
Clostridis)

908

TOTAL
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Núm. de
determinacions

29.077

GESTIÓ DE QUALITAT
El setembre del 2021 es realitza l’auditoria de traçabilitat de les tres fàbriques
de pinsos amb resultat satisfactori en totes elles.
D’altra banda, al juliol es dur a terme l’auditoria de renovació de GLOBALG.A.P.
CFM a la planta de producció de pinsos de Torregrossa obtenint també un resultat favorable i aconseguint així renovar de nou l’acreditació que ens permet
oferir garanties de seguretat alimentària, qualitat, sostenibilitat i benestar.
289 GRANGES DE LA COOPERATIVA D’IVARS OBTENEN EL CERTIFICAT PROVACUNO ANIMAL WELFARE SPAIN (PAWS) EN LA SEVA APOSTA PER L’EXCEL·LÈNCIA I EL BENESTAR ANIMAL.
Amb una capacitat d’engreix de 51.000 caps, aquesta granges comptaran a
partir d’ara amb aquesta certificació, que se suma a la que atorga l’IRTA amb
el segell Welfair Quality. Aquesta certificació acreditada de les granges de boví,
permet als ramaders saber que treballen de manera òptima, garantint el benestar animal, motiu pel qual els usuaris i consumidors, els valoraran i dipositaran la seva confiança. El Referencial de Benestar Animal en boví de carn PAWS
ha estat elaborat per la Societat Espanyola de Protecció Animal (SEPROBA),
experts en certificació i per un comitè científic multidisciplinari i es basa en
certificació acreditada per ENAC.
Des de la Cooperativa d’Ivars, treballem per obtenir productes i serveis de la
màxima qualitat, alhora que continuem apostant per aquelles accions que
contribueixen de manera positiva i efectiva a la millora del sector agroalimentari, els seus productes, serveis i procediments.

3. FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIVA
El Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (FEPC) ha tingut els següents moviments durant 2021:
Concepte
Romanent a 31.12.2020
Interessos generats pel propi fons any 2021
Dotació obligatòria exercici 2021

Ingressos

Despeses

1.691.007,12
1.672,89
351.371,63

Aplicació del Fons *

35.881,23

SUMES

2.044.051,64

ROMANENT DEL FONS A 31.12.2021

2.008.170,41

35.881,23

* L’aplicació del FEPC és decidida pel Consell Rector, en compliment de la delegació d’aquesta funció acordada per l’Assemblea General i d’acord amb les
Disposicions Legals corresponents; degut a la situació excepcional de pandè-
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mia per la Covid-19, l’Assemblea que va aprovar aquests ajuts es va celebrar el
21 de novembre de 2021, motiu pel qual els ajuts a les entitats es van aprovar i
liquidar a partir d’aquesta data.
Els fons es destinen bàsicament a activitats formatives de la pròpia Cooperativa i a activitats de caràcter educatiu i cultural del municipi, juntament amb
d’altres assistencials de caràcter comarcal o territorial, seguint els criteris i la
trajectòria d’exercicis anteriors.
Les quantitats i la seva distribució en els darrers anys ha estat la següent:
2017

2018

2019

2019

2021

Accions Cooperativa

13.187

68.216

75.122

23.094

3.903

Accions entitats locals

7.680

12.239

8.015

2.585

4.560

Accions assistencials

7.250

72.874

85.404

2.040

19.871

Quota Federació

7.123

7.208

7.470

7.547

7.547

35.240

160.537

176.011

35.266

35.881

Total

4. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ D’EXCEDENTS
En aplicació dels articles 81 a 85 de la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya
i els articles 30 a 33 dels Estatuts de la Cooperativa, es proposa a l’Assemblea
General la següent distribució:

Concepte

2021

2020

2.924.769,52

3.027.724,35

El 30% de l’excedent cooperatiu de l’exercici

1.054.114,88

1.104.858,55

El 100% de la plusvàlua obtinguda per venda
d’immobilitzat

4.227,59

25.942,24

El 50% del resultat extra cooperatiu

110.551,86

181.071,24

Total dotació fons de reserva obligatori

1.168.894,33

1.311.872,03

Fons de Reserva voluntari activitats participades

300.000,00

700.000,00

1.000.000,00

550.000,00

TOTAL EXCEDENTS (Després dotació FEPC i IS)
Fons de reserva obligatori (FRO)

Fons de Reserva especial indisponible

Retorns cooperatius
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455.875,19

465.852,32

a) Aportacions obligatòries posteriors a capital
social

45%

45%

b) Reintegrament als socis (un cop aprovats els
comptes anuals per l’Assemblea)

45%

45%

c) A socis col·laboradors de capital

10%

10%

5. INDICADORS DE PRODUCTIVITAT
Dades objectives

Unitats

2017

2018

2019

2020

2021

Número socis
actius

número

2250

2302

2324

2368

2388

Número socis
col·laboradors

número

1573

1677

1772

1820

1895

Vendes i ingressos

milions €

175,23

173,89

181,82

189,67

198,32

Producció de
pinsos

milions kg

288

302

303

316

245

Personal emprat

número

95

99

103

105

108

Cost
manteniment
fabricació

milers €

725,75

834,61

851,88

838,62

602,69

Cost electricitat
fabricació

milers €

1.155,79

1.111,00

1.108,24

1.159,37

882,97

Amortitzacions

milers €

1122,33

1363,95

1447,77

1320,09

1813,42

Excedents

milers €

1049,84

1106,07

2547,76

3027,72

2924,77

Cash-Flow

milers €

2172,17

2470,02

3995,53

4347,81

4738,19

Dades relatives

Unitats

2017

2018

2019

2020

2021

milions €

1,84

1,76

1,77

1,81

1,84

Cost electricitat /
t pinso

€ / tona

4,01

3,68

3,66

3,67

3,60

Cost
manteniment / t
pinso

€ / tona

2,52

2,76

2,81

2,65

2,46

Cost amortització
/ t pinso *

€ / tona

3,90

4,52

4,78

4,18

7,40

Producció pinso /
empleat *

milions kg

3,03

3,05

2,94

3,01

2,27

Facturació/
empleat

* Aquestes dades són relatives i només tenen valor a efectes de comparació
entre exercicis, ja que es considera el cost general i no només el corresponent
a la fabricació de pinsos.
Ràtios
econòmiques i
financeres

Ràtio

2017

2018

2019

2020

2021

Termini de
cobrament

dies

45

42

42

36

37

Termini de
pagament

dies

22

20

20

19

19

Rotacions totals
d’estocs

número

7,4

6,1

5,1

5,7

6,4

Rendiment net
vendes

%

0,60

0,64

1,40

1,60

1,47

Rendiment net
del capital

%

22,81

27,21

61,79

69,73

72,86

Rendiment net
fons propis

%

7,33

7,56

16,92

16,66

14,24

27

6. BALANÇ DE L’EXERCICI
ACTIU
A) Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible
3.Patents, llicències, marques i similars
5.Aplicacions informàtiques

2020

31.522.240,28

29.083.246

28.024,87

24.831,99

146,86

60,94

27.878,01

24.771,05

23.434.000,77

20.154.013,22

14.164.709,90

10.889.027,65

2.Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat

8.910.511,80

4.913.637,76

3.Immobilitzat en curs i avançaments

358.779,07

4.351.347,81

III. Inversions immobiliàries

0,00

411.607,30

2.Construccions
IV. Inversions en empreses del grup i assoc. a llarg
termini
1.Instruments de patrimoni

0,00

411.607,30

3.650.088,18

4.233.571,13

1.645.150,57

1.635.316,24

II. Immobilitzat material
1.Terrenys i construccions

2.Crèdits a empreses
6.Crèdits a socis
V. Inversions financeres a llarg termini
1.Instruments de patrimoni
2.Crèdits a tercers
5.Altres actius financers
VI. Actius per impost diferit
B) Actiu corrent
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1.Comercials
2.Primeres matèries i altres aprovisionaments
3.Productes en curs
4.Productes acabats
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1.Clients per vendes i prestacions de serveis
2.Clients, empreses del grup, associades i socis
deutors
3.Deutors varis
4.Personal
6.Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions en empreses del grup i assoc. a curt
termini
6.Crèdits a socis
V. Inversions financeres a curt termini
2.Crèdits a empreses
3.Valors representatius de deute
4.Altres actius financers
5.Compte d’estalvi afecte al FEPC
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1.Tresoreria
2.Altres actius líquids equivalents
3.Altres actius líquids afecte al FEPC
TOTAL ACTIU (A+B)
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2021

205.939,60

213.939,60

1.798.998,01

2.384.315,29

4.378.585,50

4.217.167,89

1.969.374,54

1.797.041,64

75.000,00

100.000,00

2.334.210,96

2.320.126,25

31.540,96

42.054,61

88.402.847,46

88.039.791,15

802.639,20

0,00

16.532.304,02 12.544.070,89
643.368,44

613.566,69

3.222.674,78

2.133.668,54

12.401.830,27

9.554.863,35

264.430,53

241.972,31

19.888.336,20

18.253.272,25

18.364.338,67

16.755.217,86

285.808,13

194.151,51

1.123.257,70

1.293.531,25

1.200,00

5.055,16

113.731,70

5.316,47

5.312.077,32

6.761.948,53

5.312.077,32

6.761.948,53

523.353,89

483.860,92

25.000,00

25.000,00

3.143,47

3.143,47

65.210,42

25.717,45

430.000,00

430.000,00

237.465,19

204.949,18

45.106.671,64

49.791.689,38

43.528.501,23

39.791.689,38

0,00

8.738.991,88

1.578.170,41

1.261.008,12

119.925.087,74

117.123.037,29

PASSIU

2021

2020

A) Patrimoni net

23.458.301

21.249.996

A-1)FONS PROPIS

23.458.301

21.249.996

I. Capital

4.014.068

4.341.766

1.Capital social i aportacions obligatòries posteriors
2.(Capital no exigit)
II. Reserves

4.185.126
-171.058
16.519.464

4.510.865
-169.099
13.880.506

1.Fons de Reserva Obligatori Irrepartible

10.080.514

8.768.642

2.Fons de Reserva Voluntari Irrepartible

6.437.704

5.110.617

1.246

1.247

2.924.769

3.027.724

8.253.430

11.367.500

2.008.170

1.691.007

5.583.379

8.859.326

2.Deutes amb entitats de crèdit

2.738.877

3.639.824

6.Altres passius financers

2.844.502

5.219.503

632.672

782.876

29.209

34.291

88.213.356

84.505.542

430.135

0

3.Reserva de Capitalització
III. Resultats d’exercicis anteriors
IV. Altres aportacions de socis
V. Excedents de l’exercici
VI. Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu
VII. Fons capitalitzats
VIII. Altres instruments de patrimoni net
A-2)AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR
I. Actius financers disponibles per a la venda
II. Operacions de cobertura
III. Altres
A-3)SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
B) Passiu no corrent
I. Fons d’educació, formació i promoció
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini
III. Provisions a llarg termini
IV. Deutes a llarg termini

V. Deutes empreses del grup, assoc. i socis a llarg termini
VI. Passius per impost diferit
VI. Periodificacions a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Fons d’educació, formació i promoció a curt termini
II. Deutes amb característiques especials a curt termini
III. Passius vinculats amb actius NC mantinguts per a la venda
IV. Provisions a curt termini

617.760

766.974

V. Deutes a curt termini

990.416

1.007.511

2.Deutes amb entitats de crèdit

871.645

703.058

118.771

304.453

VI. Deutes empreses del grup, assoc. i socis a curt termini

63.667.208

62.574.353

VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar

22.507.837

20.156.704

18.377.140

16.139.783

2.742.174

2.230.629

581.330

609.960

6.Altres passius financers

1.Proveïdors
2.Proveïdors, empreses del grup i associades
3.Creditors diversos
4.Personal (remuneracions pendents de pagament)
6.Altres deutes amb les Administracions Públiques
7.Bestretes de clients

39.159

46.467

395.112

706.166

372.922

423.699

119.925.087

117.123.037

VIII. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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7. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2021

2020

A) OPERACIONS CONTINUADES
197.469.006

189.086.722

a. Vendes

194.043.922

184.670.724

a1. Vendes de mercaderies i productes acabats

102.004.527

81.515.293

92.039.395

103.155.431

3.425.084

4.415.998

1. Import net de la xifra de negocis

a2. Vendes bestiar Agrupació Productors
b. Prestacions de serveis
2. Variació d'existències de prod. acab. i en curs de fabricació
3. Treballs realitzats per l'empresa
4. Aprovisionaments

2.869.425

509.553

724.208

622.549

-184.190.503

-172.954.878

a. Consum de mercaderies

-39.228.505

-20.683.435

b. Consum altres matèries consumibles

-56.322.264

-54.849.366

c. Consum d'existències de socis

-84.569.506

-90.869.508

-4.070.228

-6.552.569

854.257

583.494

a. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

650.279

433.398

b. Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici

203.978

150.096

-4.894.630

-4.780.593

-3.772.554

-3.714.922

d. Treballs realitzats per altres empreses
5. Altres ingressos d'explotació

6. Despeses de personal
a. Sous, salaris i assimilats
b. Càrregues socials
7. Altres despeses d'explotació
a. Serveis exteriors

-1.122.076

-1.065.671

-7.691.374

-8.032.332

-8.254.773

-8.315.184

b. Tributs

-36.329

-44.095

c. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per op. comerc.

599.735

326.954

d. Altres despeses de gestió corrent
8. Amortització de l'immobilitzat
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
b. Resultats per alienacions i altres
12. Altres resultats

-7

-6

-1.813.426

-1.320.090

-229.814

19.134

-229.814

19.134

20.590

-332.125

a. Altres resultats extraordinaris

371.962

36.161

b. Dotació al Fons d'Educació, Formació i Promoció Coop.

-351.372

-368.286

A. 1) RESULTAT D'EXPLOTACIÌ

3.117.739

3.401.432

13. Ingressos financers

952.903

1.082.100

a. De participacions en instruments de patrimoni

31.166

31.632

a1. En empreses del grup i associades

31.166

31.632

a2. En tercers
b. De valors negociables i altres instruments financers
b1. D'empreses del grup i associades
b2. De tercers
14. Despeses financeres

0

0

921.737

1.050.468

905.628

968.924

16.109

81.544

-785.087

-839.984

a. Per deutes amb empreses del grup i associades

-678.673

-713.221

b. Per deutes amb tercers

-106.414

-126.762

97.893

33.170

a. Deteriorament i pèrdues

22.959

-58.802

b. Resultats per alienacions i pèrdues

74.934

91.972

17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

A. 2) RESULTAT FINANCER
A. 3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
18. Impost sobre beneficis
A. 4) RESULTAT EXERCICI PROCEDENT OPERAC. CONTINUADES

265.709

275.286

3.383.448

3.676.718

-458.679

-648.994

2.924.769

3.027.724

2.924.769

3.027.724

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
20. Resultat exercici proc. operacions interrompudes net d'imposts
A. 5) RESULTAT DE L'EXERCICI - EXCEDENT
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8. INFORME DELS INTERVENTORS DE COMPTES
Els interventors de comptes Josep Ramon Gabàs Queralt amb NIF 40863049F,
Ricard J. Gòdia Companys amb NIF 43700959Q i Ramona Mota Noró amb NIF
78059644J, de la COOPERATIVA D’IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, inscrita en el Registre General de Cooperatives del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, amb el número LLN-98, complint l’article 65.5 de la
Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, emetem l’INFORME
següent. Com a persones sota signants, manifestem que:
1. Hem rebut tota classe de facilitats per examinar els llibres de comptabilitat
i els documents que han produït les operacions comptables registrades, els
quals són conformes.
2. Considerem correctes les anotacions al llibre d’inventaris i balanços, tancat
a 31 de desembre de 2021; el compte de pèrdues i guanys; la memòria explicativa de la gestió de la cooperativa, així com també, en conjunt, la resta de
documents comptables que s’han de presentar a l’Assemblea General per
aprovar-los.
3. Considerem correcta la proposta de distribució d’excedents presentada a
l’Assemblea General.
I, en prova de conformitat, signem aquest informe
Ivars d’Urgell, 31 d’agost de 2022

Ricard J. Gòdia Companys

Josep R. Gabàs Queralt

Ramona Mota Noró

9. INFORME AUDITORIA INDEPENDENT

31

PERSONES I TERRITORI

info@coopivars.coop

www.coopivars.coop

@coopivars

