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Ivars d’Urgell, 30 de març de 2023 
 

 

1. NOUS TIPUS D’INTERÈS SECCIÓ DE CRÈDIT 

 

Donat l’actual context de pujades dels tipus d’interès per part 

del Banc Central Europeu i l’índex de referència del preu dels 

diners de la majoria de les entitats financeres a Europa, 

l’EURÍBOR a 12 mesos, des de la Secció de Crèdit de la 

Cooperativa, s’ha aplicat des del dia 1 de març de 2023, un 

increment en els tipus d’interès de les imposicions a termini i 

els pagarés d’empresa. Per a les noves imposicions a 6 mesos, 

l’interès se situa ara al 0,75% i per a 12 mesos al 1,80%. Pel 

que fa als pagarés d’empresa a 1 any, l’interès se situa al 2% i 

els pagarés a 2 anys  al 2,5%.  

 

 

2. RETORN IMPOST HIDROCARBURS  
 

Del 12 d’abril i fins al 30 de juny, es podrà 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 cost de la tramitació serà de 

12 euros (IVA inclòs) i 36 euros (IVA inclòs) per aquells socis que 

aportin factures de gasoil que no siguin de la Cooperativa. Per a 

subvenció inferior a 100 euros la tramitació serà gratuïta. L’import a 

retornar serà el resultat de multiplicar 63,71 euros per cada 1.000 litres 

consumits durant el 2022 amb un màxim de 50.000 litres. De manera excepcional també es podrà 

tramitar el retorn de 0,20 cèntims per litre consumit el 2022, que preveu el RDL 20/2022 com a mesura 

alternativa un cop desaparegut el descompte general de 0,20 cèntims per litre. Per tal de coordinar la 

tramitació podeu adreçar-vos a l’oficina d’Ivars (tots els dimecres, només al matí), al centre de La Fuliola 

(només dimecres a la tarda) i al centre de Castellserà. 



 

 

 

 

3. VISITA ALUMNES DE L’ESCOLA D’IVARS D’URGELL  

 

El dia 28 de febrer van visitar la Cooperativa els alumnes de 

tercer i quart de primària de l’Escola Mare de Déu de l’Horta. 

A la visita vam poder repassar la trajectòria de la Cooperativa 

i com aquesta ha estat sempre relacionada de manera 

inseparable de la cultura, l’economia i la societat d’Ivars. Al 

departament de qualitat els alumnes van poder veure els 

procediments mitjançant els quals es verifica l’estat i la 

qualitat de les matèries primeres que es recepcionen a la 

Cooperativa. Al laboratori van poder observar de les matèries 

primeres tot allò que s’escapa als nostres ulls a través del 

microscopi. Ha estat un plaer poder compartir aquesta estona 

amb vosaltres i obrir-vos les portes de la Cooperativa.  

 

 

4. RECONEIXEMENT 20 ANYS PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ  

 

El divendres 3 de març, la Cooperativa d’Ivars va rebre 

de la mà de la Consellera del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, 

un guardó en reconeixement del projecte 

d’intercooperació dut a terme entre els anys 2007-2009 

en els quals la Cooperativa d’Ivars va protagonitzar 

una fusió per absorció d’AgroUnió, que a la seva 

vegada era la suma de la Cooperativa de La Fuliola i la 

de Castellserà. Aquest projecte va permetre, com molt bé va destacar el President de la Cooperativa 

d’Ivars, Josep Coll, oferir més i millors serveis als socis, disposar d’una entitat i secció de crèdit amb 

major solvència, major capacitat productiva i també desenvolupar projectes com la granja de mares 

reproductores de Valfarta, a la localitat de Sena, que en diferents certàmens ha estat reconeguda pels 

Premis Porc d’Or, gràcies als seus elevats nivells de bioseguretat, salut animal, productivitat, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

5. JORNADES TÈCNIQUES DE PREIXANA  
 

Els dies 7 i 8 de març es van celebrar les XII Jornades Tècniques 

de Preixana. El President de la Cooperativa d’Ivars, Josep Coll, 

l’Alcalde de Preixana i Director del Departament Agrari de la 

Cooperativa, Jaume Pané, juntament amb el Cap de Servei de 

Coordinació als Serveis Territorials del DACC a Lleida, van 

donar el tret de sortida d’aquestes tradicionals jornades. El 

President de la Cooperativa al seu torn va ressaltar la capacitat 

del sector de l’agricultura i la ramaderia de saber adaptar-se a 

totes les necessitats i a les vicissituds sobrevingudes, com en 

aquesta ocasió la manca d’aigua o les plagues de conills. La 

primera sessió  va comptar amb una ponència interessant sobretot 

si tenim en compte l’actual context de sequera, que ha tractat el 

cultiu de Girasol com a possible alternativa de segona collita o inclús com a alternativa al panís. Un 

cultiu que d’entrada resisteix millor la sequera o l’estrès hídric, i per tant pot reduir la necessitat d’aigua 

per sobre del 50% respecte del panís. En la segona sessió de les jornades hem pogut gaudir de la ponència 

a càrrec del Sr. Roger Clavaguera de la Unió de Pagesos i que ha donat les claus de la nova PAC 2023-

2027 i la seva aplicació el 2023. 

 

6. CAMPANYA DUN 2023 
 

Informem les sòcies i socis de la Cooperativa que el pròxim 13 d’abril a les 17:00 hores celebrarem una 

jornada informativa de la campanya DUN 2023, on es parlarà dels nous requisits i de les obligacions que 

comporta fer la DUN 2023. Aquells interessats a participar-hi, poden apuntar-se trucant al (973570044), 

de la mateixa manera, en els pròxims dies us farem arribar una circular amb tota la informació 

relacionada amb l’inici del període de tramitació de la DUN 2023, els terminis i horaris.  

 

7. CURSOS FORMATIUS 
 

Es treballa en la preparació d’un curs de manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader (25h)  i un 

de benestar animal (20h), totalment subvencionats i sense cap mena de cost.  Es preveu que les sessions 

es duguin a terme a finals del mes d’abril. Per a més informació podeu trucar al 973580000 (Kevin 

Requena).  

EL CONSELL RECTOR 

 


