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Ivars d’Urgell, 28 d’abril de 2016
1. DECLARACIÓ DE RENDA 2015

Els dies 12, 18 i 25 de maig, de 4 a 7 de la tarda, es procedirà a
la confecció de les Declaracions de Renda de l’any 2015. Els
interessats podeu demanar dia i hora trucant al telèfon
973580000 o apuntar-vos a les nostres oficines. Us atendran les
senyores Montse Olid i Paquita Solé.
Cal aportar, entre d’altres:
 Dades fiscals: Escrit rebut de l’Agència Tributària amb les dades on consta un número
de referència que permet baixar les dades via internet. Si l’any anterior ja vàreu fer la
renda a la Cooperativa, no cal perquè es podran recollir automàticament.
 Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans dels que en siguin propietaris o
usufructuaris i percentatges de titularitat. També cal indicar la referència cadastral
de l’habitatge on viu l’interessat, encara que sigui de lloguer.
 Certificats dels bancs, caixes i seccions de crèdit sobre els comptes bancaris, valors,
actius financers, fons d’inversió. En el cas de venda de valors cal saber la data de
compra i venda i els valors pagats i obtinguts de la operació així com la titularitat dels
mateixos.
 Plans de pensió: documentació acreditativa de les aportacions o cobraments del Pla.
 Pensionistes: certificat de la pensió de l’any 2015.
 Certificat d’empresa en el cas de treballadors per compte aliè. Si hi ha algun altre
membre de la unitat familiar (cònjuge o fill) que hagi treballat, cal aportar la
certificació corresponent, per petit que sigui l’import cobrat.
 Activitats empresarials o professionals: pagaments fraccionats, rendiment de
l’activitat, justificants de subvencions cobrades (DUN) i inversions realitzades,
retencions, nòmines i TC pagats, vendes de béns d’inversió afectes a l’activitat.
 Certificats i factures per desgravacions diverses com habitatge o donatius.
 Ajuts per maternitat: les persones amb dret a percepció dels ajuts per maternitat, els
hagin cobrat o no, caldrà que aportin les nòmines de 2015, i en el seu cas els
cobraments d’ajuts rebuts.
 Altres ingressos: Caldrà indicar si heu tingut algun altre tipus d’ingrés (Loteries,
Venda de finques o cases, etc).
 Variacions familiars: Caldrà indicar, si s’escau, les que s’hagin produït durant 2015.
Impost sobre el Patrimoni: A títol informatiu cal recordar que aquest exercici 2015 el mínim
exempt és de 500.000 € (no computen els 300.000 primers euros de l’habitatge habitual).
2. LA COOPERATIVA A LA FIRA DE L’ESTANY

Els dies 2 i 3 d’abril, Cooperativa d’Ivars va ser present a la VIII Fira de
l’Estany. L’exposició d’informació en referència a la producció de
pastone i entrades de cereals, la producció de pinso i biomassa i
l’aplicació de la granja experimental de vedells a Montsuà van captar
l’interès del públic. Es felicita a l’organització de la fira pel seu
compromís amb el municipi.
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3. DEVOLUCIO DE L’IMPOST SOBRE HIDROCARBURS ALS AGRICULTORS I RAMADERS

A data d’avui ja es pot sollicitar la devolució extraordinària de les quotes
de l’impost sobre hidrocarburs suportades pels agricultors i ramaders en
les adquisicions de gasoil B. Les condicions i documents necessaris a
aportar pels beneficiaris son idèntiques a les dels anys anteriors. L’import
de la devolució és de 78,71 € per cada 1.000 litres declarats sobre el
volum de gasoil efectivament emprat durant l’any 2015.
Cost de la tramitació: 10 € (IVA inclòs) per gestió (per subvenció inferior a 100 € serà gratuït),
i 30 € (IVA inclòs) als socis que aportin factures de gasoil que no siguin de la Cooperativa. El
termini de tramitació fixat per la Cooperativa serà del 11 de maig fins al 30 de juny. Els
interessats podeu informar-vos a les nostres oficines, o trucar als telèfons: Ivars, 973580000
dimarts i dijous; La Fuliola, tel. 973570044 i Castellserà, tel 973610047, dies a concretar.
4. NOU HORARI AL SUPERMERCAT

S’informa que des del passat 1 d’abril, i amb l’objectiu de millorar el servei, tot atenent a les
necessitats dels nostres socis i clients, el nou horari d’obertura del supermercat serà el
següent, tot esperant que aquesta nova franja horària sigui d’utilitat:
De dilluns a dissabte

Matins

De 8:30 a 14:00

Tardes

De 17:00 a 21:00

5. REUNIONS TÈCNIQUES DEL PORCÍ

El passat 6 d’abril va tenir lloc una sessió a càrrec de SIP Consultors on
es van analitzar els resultats de l’exercici 2015. Es van exposar els
índexs de conversió tècnica que situen al grup Ivars com a
capdavanter. Pel que fa condicions econòmiques el grup també s’ubica
per damunt de la mitjana. Per altra banda, el passat mes de març va
celebrar-se la reunió semestral del grup ISAGRI, on es repassaren les dades productives.

L’ESPAI DEL CENTENARI
OPEN D’ESCACS DEL CENTENARI

El Club d’Escacs Ivars i la cooperativa van organitzar el passat 16
d’abril un torneig d’escacs que va reunir uns 60 jugadors d’edats
compreses entre els 6 i els 70 anys provinents d’arreu de la geografia
catalana, portant a Ivars d’Urgell un alt nivell d’escacs amb
espectaculars partides. Els acompanyants pogueren visitar les
installacions de la cooperativa i l’estany.
XV JORNADA DE BOVÍ

El proper 5 de maig tindrà lloc la ja tradicional trobada del sector boví a la cooperativa.
L’acte s’iniciarà a les 11 del matí a la sala d’actes d’Ivars, i les ponències versaran sobre la
repercurssió de les dades de la granja experimental i les perspectives de futur per al
sector boví de carn. Podeu consultar el programa complet a www.coopivars.coop.
INFORMACIÓ EN PROPERA CIRCULAR – INICI DE MAIG
DONACIÓ DE SANG DEL CENTENARI: Dijous 19 de maig de 2016. De 18 a 22 h.
Sala d’Actes de Cooperativa d’Ivars. En motiu dels 100 anys: aconseguim 100 donacions !!!
ACTE CENTRAL DE CLOENDA DEL CENTENARI: Dissabte 21 de maig de 2016. 19 h.
Installacions Cooperativa a Ivars. Activitats lúdiques, institucionals i sopar degustació.
Socis, veïns i collaboradors: reserveu ja aquest dia a la vostra agenda !!!
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