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1. LA COOPERATIVA A LA FIRA DE L’ESTANY
Cooperativa d’Ivars va participar els passats 6 i 7 d’abril a la XI
Fira de l’Estany, celebrada a Ivars d’Urgell, i que enguany
commemorava el 10è. aniversari del fi de l’ompliment de l’Estany
d’Ivars i Vila-Sana. Dins la mostra de comerç local, exhibicions,
tallers i activitats, la cooperativa va fer-se present com en cada
edició amb un estand corporatiu que va ser punt de trobada i
acollida per socis i visitants. Amb el compromís que l’estany
continuï sent punt d’atracció d’activitat econòmica per al territori, s’anima a les
administracions i teixit associatiu a seguir endavant i millorant aquests tipus de certàmens.
2. SECTOR PORCÍ: LA BIOSEGURETAT ASPECTE CLAU
El dia 28 de març es realitzà a la Sala d’Actes de la cooperativa, la
xerrada informativa “Situació actual de la PPA i el control de la
fauna salvatge al voltant de les granges”. Unió de Pagesos, GSP,
Agents Rurals, DARP, Diputació de Lleida i Cooperativa d’Ivars van
col·laborar en la convocatòria atenent a la importància
estratègica sectorial i territorial. El veterinari Jordi Baliellas, va
posar molt incís en les mesures de control per preservar la bioseguretat a les granges en
aspectes com entrada d’animals, vehicles de transport, treballadors i visites, aliments i relació
amb l’activitat cinegètica, apostant sempre per una vigilància activa. Per altra banda, Llorenç
Ricou dels cos d’Agents Rurals, va demanar la coordinació entre ramaders, societats de caçadors i
el propi cos, per actuar en cas de detectar animals salvatges a prop de les granges.
3. DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST SOBRE HIDROCARBURS ALS AGRICULTORS I RAMADERS
A partir del proper 7 de maig iniciem les sol·licituds per la
devolució extraordinària de les quotes de l’impost sobre
hidrocarburs als agricultors i ramaders en les adquisicions de
gasoil B. Les condicions i documents a aportar pels beneficiaris són
idèntiques als anys anteriors. L’import de la devolució és de 63,71
€ per cada 1.000 litres declarats sobre el volum de gasoil
efectivament emprat durant l’any 2018. 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 finalitzarà el
proper 30 de juny. Interessats poden tramitar-ho o informar-se a les nostres oficines: Ivars
(973580000), dimarts i dijous; i La Fuliola (973570044) i Castellserà (973610047), dies a concretar.
4. INFORMACIÓ TÈCNICA AGRÍCOLA
Podeu consultar les circulars tècniques d’assessorament agrícola, que es van publicant al llarg de
les campanyes a www.coopivars.coop : SECCIONS I SERVEIS -> AGRÀRIA -> MÉS INFORMACIÓ.
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5. DECLARACIÓ DE RENDA 2018
Els dies 8, 15 i 22 de maig, de 4 a 7 de la tarda, es procedirà a la
confecció de les Declaracions de Renda de l’any 2018. Els interessats
podeu demanar dia i hora trucant al telèfon 973580000 o apuntarvos a les nostres oficines. Us atendran Maite Mercader i Paquita Solé.
Cal aportar, entre d’altres:
 Dades fiscals: Aquest any, l’Agència Tributària no enviarà les dades fiscals perquè vol que
siguin obtingudes directament per internet. Donat que es necessitarà la data de caducitat
del DNI per poder-les descarregar, en els casos en que sigui necessari es contactarà
telefònicament per demanar aquesta informació. També caldrà signar en el moment de fer
la declaració una autorització d’ús de dades personals.
 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 i 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.
Caldrà confirmar el número de compte IBAN per on vulgueu cobrar o pagar.
 Plans de pensió: documentació acreditativa de les aportacions o cobraments del Pla.
 Pensionistes: certificat de la pensió de l’any 2018.
 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.
 Agricultors / Ramaders: certificats de les retencions sobre els rendiments
agrícoles/ramaders, justificants i resolucions de subvencions cobrades, inversions
realitzades. Atenció a les vendes de béns d'inversió afectes a l'activitat. Per al control de
possibles reduccions per despeses de personal caldrà aportar les nòmines i TCs pagats del
2018, o els resums corresponents.
 Comunitats de béns / societats civils: Si pertany a alguna entitat en atribució de rendes
(per activitat econòmica, o arrendaments) convé disposar del certificat d’atribució de
rendiments i retencions de l’entitat.
 Certificats i factures per desgravacions diverses com habitatge (adquirits abans del
2013), lloguer d’habitatge habitual (aportant contracte i rebuts) o donatius (certificat).
 Ajuts per maternitat i llars d’infants: Caldrà comprovar l’aplicació d’aquests ajuts per a
les dones treballadores que durant l’any 2018 tinguessin fills menors de 3 anys. A les dades
fiscals de l’AEAT hi constaran les dades corresponents.
 Altres ingressos: Caldrà indicar si heu tingut algun altre tipus d’ingrés (loteries, venda de
finques o cases, expropiacions, subvencions i ajuts, etc).
 Variacions familiars: Caldrà indicar, si s’escau, les que s’hagin produït durant 2018.
Impost sobre el Patrimoni: A títol informatiu cal recordar que aquest exercici 2018 el mínim
exempt és de 500.000 € (no computen els 300.000 primers euros de l’habitatge habitual).
6. UNA UNIVERSITAT AMERICANA A LA COOPERATIVA
Un grup d’estudiants de Ciència Animal i dels Aliments provinents de
Cornell University (New York-EUA) van visitar el passat 2 d’abril
Cooperativa d’Ivars, amb molt interès per conèixer el model productiu
i d’organització cooperatiu, així com també els sistemes de
comercialització de bestiar i control de qualitat en la fabricació de
pinsos. Durant la visita van ser atesos per la veterinària-nutròloga de la
cooperativa, Núria Llanes, estant l’activitat emmarcada en un intercanvi amb professorat de la
Universitat Autònoma de Barcelona dins un Agribusiness Trip per Catalunya.
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