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EDITORIAL

Benvolguts/des socis i sòcies,
En primer lloc vull agrair la confiança dipositada pel Consell Rector per donar-me l’oportunitat d’ocupar la
Presidència de Soldebre. És per a mi un honor i una gran responsabilitat.
Soldebre està vivint moments de canvis, com el canvi de President, relleu de Gerència, acord amb Actel, etc.
i, juntament amb el Consell Rector, volem enfocar aquests canvis a adaptar-nos constantment a l’entorn per
ser molt competitius i amb l’objectiu que els nostres sacrificis i esforços que fem al camp siguin premiats de
la millor manera possible quan portèssim les nostres collites a la Cooperativa.
Sé i sóc conscient que aquesta tasca és difícil i per això, des de l’equip directiu “s’ha de picar pedra” i tot
el Consell Rector i Gerència de SOLDEBRE està totalment engrescat i convençut d’aquest projecte; volem
que es respiri un ambient de confiança i il•lusió en la gent que treballa a la casa i que les paraules control
de costos i transparència siguin capdavanteres en tota la llista d’objectius que ens configura com a empresa
cooperativa.
Els comptes que em toca presentar avui, són un reflex d’una línia ascendent, la qual sé que tots l’estàvem
desitjant. Volem que aquesta línia ascendent sigui paral•lela a la confiança dels socis. I jo també em considero un soci més, amb les mateixes necessitat que vostès, sóc un productor més!
Tenim motius per ser optimistes, assumeixo la responsabilitat de la Presidència dedicant-li el màxim esforç
per a què la cooperativa continuï en aquesta línia ascendent, essent conscients que encara no hem arribat a
la meta.
Moltes gràcies per la seva confiança.
Manel Lleixà
President de SOLDEBRE SCCL
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CONVOCATÒRIA DE
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Per al proper dia 28 de març de 2014, divendres, queda convocada l’Assemblea General Ordinària que
tindrà lloc a les instal•lacions de SOLDEBRE, S.Coop.C.L. a les 20:30 hores de primera convocatòria i
a les 21:00 hores de segona convocatòria, i baix el següent ordre del dia:
1. Elecció de dos socis per a la signatura de l’Acta.
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
3. Informe de gestió de l’Entitat.
4. Examen i aprovació en el seu cas, dels comptes anuals i proposta de distribució
d’excedent de l’exercici tancat a 30/09/2013.
5. Nomenament dels Auditors per a l’exercici a tancar el 30/09/2014.
6. Precs i Preguntes.
TORTOSA, a 12 de març de 2014
EL CONSELL RECTOR

www.soldebre.es
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Dades Productives Generals
El volum total de producció entrat a SOLDEBRE durant la campanya 2013-2014 i valorat fis a 28/02/2014
ha estat de 20.863.886 quilos, xifra encara provisional un 9,06% inferior respecte la producció de l’any passat.
La secció que més ha avançat és cítrics degut a l’acord intercooperatiu entre Soldebre i Actel. Cal destacar
que en aquests moments encara no ha finalitzat la campanya citrícola i la producció encarà sofrirà un increment, a més, durant l’estiu realitzarem confecció de préssec degut a la versatilitat de les nostres instal•lacions.
La secció d’oli i ametlles és la que més ha minvat en volum degut a la baixada de producció d’aquest any.
En la següent taula podem observar la distribució dels Kg desglossats per les aportacions dels diferents tipus
de productes:

SECCIÓ OLI, Campanya 2013/2014
La campanya 2013/2014 ha estat una campanya amb una producció molt baixa, podríem dir que és de les
més baixes en els darrers 10 anys, essent un 39,21 % inferior a la nostra mitjana.
Aquesta campanya ha provocat una gran disminució del volum productiu de qualitat, el rendiment promig
ha estat del 22 % i el grau d’acidesa promig ha estat del 6º.
Tot i la bona pluviometria, la pluja en moments clau de la floració així com la seva falta als mesos finals, al
igual que en anteriors collites, ha afectat negativament a la quantitat i al seu rendiment.
Possiblement aquesta ha estat la campanya de major incidència de la mosca de l’oliva que hem tingut en els
darrers 30 anys.
Per contra, en l’àmbil estatal el volum de producció ha estat alt, fet que ha provocat que els preus de l’oli
hagin anat baixant progessivament en el transcurs de la campanya.
La distribució percentual de les qualitats d’aquesta campanya és:

Sempre i quan la pluja faci acte de presència en justa mesura aquesta primavera, la propera campanya pot ser
molt forta i esborrar de la nostra memòria les tres últimes campanyes.
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Actuacions per a la campanya
Les actuacions més properes són d’adobat, la poda i tractaments de repilo.
REPILO. És important realitzar un tractament pel repilo acompanyada, si s’escau, per un estimulant o adob
foliar. Durant el mes de març s’ha de tenir en compte que aquest tractament és preventiu, en cas de pluges,
humitats altes i altres condicions que ens provoquen noves infeccions de repilo. En general els fungicides a
base de coure, si plou més de 15-20 litres/m² s’ha de repetir el tractament, ja què el fungicida s’haurà rentat,
mentre es vegin taques de repilo a las nostra finca caldrà repetir el tractament cada 4-5 setmanes.
També cal mirar l’etiqueta de cada fungicida per veure les característiques particulars de cada formulació.
Productes recomanats: productes a base de coure (hidròxid cúpric, oxiclorur de coure, òxid cuprós...) o
amb fungicides com mancozeb, i també tenim un altre grup que són els fungicides com kresoxim metil
(stroby), tebuconazol (folicur), difenoconazol (score), trifloxistrobin (flint)....
NEGRA. En el cas que s’observi alguna incidència, cal vigilar la part del darrera de les fulles de punta de
brot, seria interessant realitzar un tractament amb piriproxifen 10.
PODA. També tenir en compte aspectes importants per l’olivera com és la poda, que és interessant realitzarla el més aviat possible i que aquest any preveient una bona collita, és important ajustar-la a la possible
producció.
ADOBAT. En els abonaments és important el fraccionament, és a dir, intentar repartir l’adob com a mínim
en dues vegades. S’ha d’abonar racionalment segons les necessitats de l’olivera. Aquest any i, tenin en
compte la collita, s’hauria de ser una mica més generós.
Pel que respecta als tipus d’adob i segons necessitats de l’olivera es recomanen els següents adobs: 17-5-192; 16-5-19-2-0,1; 20-5-10+; 15-5-10; 12-10-18 i d’altres similars.
Per qualsevol consulta, dubte o problema, podeu trobar-me a les oficines de SOLDEBRE.
Juan Gisbert – Tècnic de SOLDEBRE
Telèfon 977502184
Correu electrònic: jgisbert@soldebre.es

SECCIÓ CÍTRICS, Campanya 2013/2014
És la primera campanya que treballem conjuntament amb ACTEL, la suma de sinèrgies ens ha fet incrementar el nostre volum de treball fent que estiguèssim immersos en processos de canvi i millora constant per ser
més eficients en costos i aprofitament de fruita; els resultats s’aniran veient progressivament.
A nivell de qualitat de la nostra fruita, la mandarina ha tingut un calibre mig i menys incidència amb el
ramejat.
Amb taronja, s’ha tingut un increment en ramejat i percentatges significatius en “clareta” degut a un estrés
hídric. Això són factors clau que ens fan baixar la confecció de categories “premium”, les més valoritzades
al mercat.
Pàgina 13

Butlletí Informatiu núm. 27 - MARÇ 2014
...continuació

Aquest any hem aconseguit a la planta de confecció dos certificacions o normes de qualitat molt importants:
BRC i IFS, les quals ens fan ser capdavanters a nivell productiu.
Duran l’estiu continuarem amb la confecció de préssec, fet que ens permetrà poder abaixar algunes despeses
fixes i sufragar amortitzacions.

FRUITS SECS
Aquest any, tot i les baixes produccions, es veu un tendència a l’alça en els conreus de l’ametlla i la garrofa.
És degut a un lleuger increment de preus, sobretot en el sector de l’ametlla. Esperem que segueixin incrementant, ja que l’increment en el volum de Kg a SOLDEBRE ens farà ser més comptetius a l’hora de negociar els preus de venta.
Hem de recordar que és molt important tenir un bon maneig del producte acabat i vigilar sempre el nivell
d’humitats.

AGROBOTIGA
Ens trobem amb una secció amb un increment molt fort en ventes si el comparem amb l’ultim any; a
28/02/2014 tenim gairebé un increment de ventes d’un 20 %.
Aquest increment de ventes és fruit d’una política de gestió cap al client on es busca contínuament:
• Recerca de QUALITAT i BONS PREUS.
• Buscar productes de proximitat.
• Productes FRESCOS: Fruita i Verdura, Carn i Peix
Al final de la campanya s’ha premiat la fidelitat dels socis que han realitzat compres i s’ha repartit un ràpel
de 13.405,98 €.
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MAGATZEM DEL PAGÈS
Estem tenim una evolució de ventes positiva respecte l’any passat, en data 28/02/14, resultat d’una conexió
molt positiva amb els serveis i preus ofertats amb els nostres socis, seguirem treballant amb aquesta direcció.
Ara és molt important que aquesta primavera sigui generosa amb pluges, ja que el volum de ventes en adobs
condiciona molt el nivell de ventes anual del “Magatzem del Pagès”.
Les nostres línies de millora són:
• Recerca del millor preu.
• Gran varietat de serveis i assessorament

DEVOLUCIÓ “cèntim sanitari”
Bona tendència amb els carburants i busquem, contínuament, ser competitius amb preus oferint un producte
d’immillorable qualitat.
Com ja sabeu, hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb l’impost de
vendes a minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH), popularment “cèntim sanitari”.
El procediment de devolució serà a títol individual, havent de presentar una sol•licitud electrònica davant
l’Agència Tributària per cada persona o entitat que va repercutir l’IVMDH i la qual se sol•licita, així com
relació de les factures dels subministres objecte de la sol•licitud.
El IVMDH va deixar d’estar en vigent a partir de 31/12/2012, per la qual cosa no es tornaran per subministres realitzats al 2013 i posteriors. Tampoc es tornaran els imports pertanyents a períodes anteriors a 2010
(ja prescrits).
PERIODE: prèvia autorització del beneficiari, es realitzarà la sol·licitud gratuïta d’aquelles factures realizades per SOLDEBRE durant el periode DUN-2014. Així mateix recordar que també es podrà realitzar
l’autorització per a la sol·licitud de la devolució extraordinària de l’Impost sobre Hidrocarburs soportat per
agricultors i ramaders, segons l’Ordre EHA/993/2010.

Pla PIMA TIERRA 2014
Ajuts per a la renovació de tractors agrícoles i forestals, segons R.D. 147/2014 de 7 de març, on s’aprova una
línia d’ajuts per al desmantellament d’un o més tractors de més de 15 anys (inscrits al ROMA abans de l’1
de gener de 1999), per a l’adquisició d’un únic tractor nou, més eficient i de menor impacte ambiental, que
compleixi les actuals directrius d’emissió de gasos contaminants.
Ha de causar baixa definitiva al ROMA afegint-se “el seu titular s’ha acollit a la línia d’ajut del Pla PIMATIERRA”. Aquesta subvenció es tramitarà directament des del punt de venda de tractors adherits a aquest
pla.
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SECCIÓ DE CRÈDIT
Tenim un bon increment en la confiança dels nostres impositors, hem increment un 7,54% respecte l’any
passat, i un 16,54 % sobre l’any 2012.
Per millorar la nostra gestió, des d’abril disposem d’una nova plataforma virtual on podran consultar els seus
saldos i moviments comptables mitjançant Internet.
A les nostres oficines els facilitarem les claus d’accés i des d’allí els donarem la formació necessària.

www.coopcredit.coop
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GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES
A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2014 TOTS ELS AGRICULTORS/ES HAURAN D’APLICAR
ELS PRINCIPIS DE GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES EN LES SEVES EXPLOTACIONS.
• Tots els agricultors/es per tal de prendre correctament les decisions han de tenir un assessor en gestió integrada de plagues. Els agricultors agrupats en ADV (Agrupacions de defensa vegetal) no necessiten aquest
assessor sempre que facin cas dels avisos (cultiu, plaga, producte fitosanitaris dosis.....)
• Cal emplenar el quadern d’explotació on cada agricultor/a anotarà tots els tractaments de fitosanitaris
que faci. Tenint en compte que, només es poden utilitzar els productes autoritzats per a cada cultiu i amb
factura justificativa de la compra. Aquest quadern és imprescindible per a verificar el compliment de la
condicionalitat i poder rebre els ajuts de la DUN ( “la subvenció”).
• Tots els agricultors/es per poder aplicar ells mateixos els productes fitosanitaris necessiten tenir el carnet
d’aplicador bàsic. Igualment és necessari per poder comprar el producte. En cas de què els tractament es
doni a tercers, aquest ha d’estar expressament registrat.
• Els productes fitosanitaris s’han de guardar en armaris tancats o habitacions ventilades i amb pany i clau.
Aquest armaris o habitacions solament han de contenir productes fitosanitaris o els envasos generats, han
d’estar senyalitzats i no es poden llençar en qualsevol lloc. Sempre s’han de dipositar en un punt de recollida autoritzat i demanar el comprovant. (També és imprescindible per cobrar la DUN).
• Tots els equips d’aplicació de productes hauran d’estar inscrits en el Registre oficial de maquinària Agrícola (ROMA) i haver passat l'ITV en vehicles i cubes.
• Tots els agricultors hauran de conservar durant 3 anys: el quadern d’explotació, Certificats d’inspecció de
la pròpia maquinària de tractament o Contractes amb tercers. Factures de compra dels productes i Albarans de lliurament dels envasos.
Per a més informació o consultes relacionades us podeu posar en contacte amb la cooperativa.

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DUN-2014: 15 de maig de 2014
TRASPÀS DE DRETS = PERIODE DUN-2014
Cal demanar hora al 977502184 o soldebre@soldebre.es
Totes aquelles persones que necessitin realitzar un canvi en la seva DUN (arrendaments, canvis de
fincabilitat, compres, vendes, renovacions, herències, etc., i hagin de realitzar un traspàs de drets, es
prega ho comuniquin el més aviat possible i abans del 30 d’abril de 2014.
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DUN - 2014

La DUN del 2014 pel fet de ser la primera que es fa dins del nou període del PDR, (2014-2020) tot i que ens
han dit que és un any de prorroga per als ajuts directes, comporta novetats importants.
La primera és la reducció lineal del 8,64 % del valor dels drets de pagament únic a tots els productors/es,
aplicada directament pel Ministeri la segona setmana de febrer. Aquesta es va fer per ajustar el pressupost de
les ajudes del 2014, al no haver reducció per modulació per aquest any.
La segona que s’ha de destacar és el tema del termini de presentació. Passa a ser del 17 de febrer fins al 15
de maig i coincideix amb el del traspàs de drets de pagament únic.
Disposarem de menys temps per a poder realitzar tots els tràmits de les ajudes. Per això és molt important
el posar-se en contacte amb la cooperativa el més aviat possible en el cas de jubilacions, vendes de terres,
arrendaments...
La tercera va relacionada amb el fet de què tots els productors que vulguin continuar rebent les comunicacions del Departament d’Agricultura ha de disposar d’adreça de correu electrònic. Aquest any només
enviaran en paper i acusament de rebuda aquelles que representin sancions, les informatives seran totes
telemàtiques.
Es matisa que sempre es pot anar a les oficines comarcals del departament d’agricultura i sol•licitar que
facilitin en format paper aquestes comunicacions.
La quarta, però no menys important, és que ens han informat que els imports cobrats en el 2014, seran els
que es tindran en compte per fer els primers càlculs dels drets a percebre a partir del 2015. Si hi ha traspàs
de drets de pagament únic pot suposar el cobrar més o menys en la futura PAC 2015- 2020.
La PAC ( 2015-2020)
El primer que hem de tenir clar és que tot és nou, tant els imports que hi ha com les condicions per ser
beneficiari/a de les ajudes que es puguin percebre. El 31 de desembre de 2014 desapareixen els drets de
pagament únic que té assignat cada productor/a i es tornaran a assignar, aquests es diran drets de pagament
base.
La primera condició per tenir drets, és l’haver fet la DUN al 2013 i disposar d’un dret i una hectàrea admissible en aquest any (és el que s’entén com any de referència). La segona és l’haver cobrat ajuts al 2014 (el
que miren és l’import cobrat total de pagament únic) i la tercera és el fer i sol•licitar l’ajut de pagament únic
base en la DUN del 2015 ( és l’any que realment sol•liciten l’ajut). Si complim amb aquestes tres condicions
inicialment rebrem comunicació de què tenim drets.
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ELS FUTURS DRETS
Els drets que es rebran en el nou període seran diferents per a cada beneficiari/a segons d’on s’hagin generat
i tindran un import diferent depenent de la regió a què es pertanyi, seran:
•
•
•
•

Drets per terres de secà ( exemple: cereals).
Drets per terres de regadiu ( exemple: arròs)
Drets per terres de cultius permanents ( exemple: oliveres, cítrics, fruita seca).
Drets de terres de pastures permanents (exemple: pastures del port).

El Ministeri té previst que hi hagi entre 22 o 24 regions discontínues en tot l’Estat Espanyol basat en els
imports d’ajut rebut per cada comarca agrària i en cada tipus de superfície. En aquest moments no disposem
de quin valor tindran els drets mig per hectàrea del Baix Ebre i el Montsià.
Els drets s’assignaran als productors/es que van fer la DUN en el 2013 i el nombre de drets assignats serà la
superfície admissible que sigui inferior a la declarada al 2013 o al 2015. Després d’haver sumat les cessions
fetes aquest any 2014, sempre que aquestes comportin el traspàs de drets i terres admissible. A partir del
2015 es preveu que només puguin fer cessions aquells productors/es que siguin agricultors actius. Per tant,
si algú no té clar si complirà amb aquesta condició la cessió de drets s’ha de fer aquest any, per a que no es
perdin els drets.
TIPUS D’AGRICULTORS/ES
Un altre element important que s’ha introduït en la nova PAC és la figura del agricultor actiu i activitat
agrària significativa. Aquest requisit s'aplicarà a tots els productors/es que rebin ajuts superiors a 1.250 €.
El que ens diu que s’han de disposar d’ingressos agraris diferents als ajuts que representin més d’un vint per
cent en el any fiscal anterior disponible. El càlcul sempre es farà mirant el que s’ha declarat a la renda de
l’any anterior. Així tots els productors per ser agricultors/es actius han de disposar d’ingressos de les collites
que representin més d’un vint per cent del que cobren pels ajuts. En resum, ha de coincidir la persona que fa
la DUN i el que entra la collita en més d’un vint per cent. Als únics productors/es que no es tindrà en compte
aquesta condició serà als petits productors/es, que seran tal com s’ha comentat tots els que rebin ajudes inferiors a 1.250 euros i d’ofici s’inclouran en un règim especial.
CONDICIONS MÍNIMES
El requisit de fer unes bones pràctiques agràries en la totalitat de l’explotació es manté igual com fins ara. El
tema dels imports mínims també s’han de tenir en compte, especialment amb les retallades previstes que hi
ha, ja que ens han informat que si bé per al 2014 i el 2015 continuarà sent de 100 €, per al 2016 serà de 200 €
i per al 2017 de 300 €. Per aquest motiu s’aconsella, en tant que sigui possible, que les DUNs petites es vagin
passant totes a un mateix productor/a, per a què no arribi un punt on no es compleixi amb el mínim establerts.
Com cada reforma que hi ha hagut en els ajuts ens comporta molta burocràcia, problemes en les definicions i
incerteses, sobre tot, perquè no disposem de tota la informació necessària, per això si preveieu que podeu estar afectats per alguna de les limitacions anteriorment esmentades demaneu assessorament al personal de la
cooperativa i mirarem d’explicar quines són les opcions que ens permet la normativa per cada cas en concret.
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REIVINDICACIÓ
Les cooperatives adscrites a ACOBEM i a la DOP Oli del Baix Ebre – Montsià, davant la situació crítica que
travessa el sector de l’oli en el marc de la conjuntura de crisi general i agreujada per la davallada de més d’un
setanta per cent de producció de l’oli que hi haurà en aquesta campanya en les citades comarques.
Han sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la:
• Creació, de forma immediata, de la taxa d’acompanyament per fer els tractaments de la mosca i per al
finançament de les ADV ( Extensible a tots els productors d’olives de Catalunya).
• Línies preferents de crèdit per assegurar la continuïtat de l’activitat productiva en funció de les necessitats adaptades a les disminucions del potencial productiu.( Tant per als pagesos com per a les entitats
transformadores d’oliva).
• Obertura d’una línia destinada a sufragar els costos fixos de les cooperatives.
• Avançament i tracte preferent amb els ajuts vinculats a les cooperatives de la zona:
1. En els programes de foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i pagament immediat dels ajuts pendents de l’exercici 2011 i 2012.
2. Subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i per fomentar,
promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.
3. Pagament i avançaments dels pagaments pendents a les ADVs i a les cooperatives.
I al Govern central,
• Exempció del pagament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadores de les cooperatives i dels
autònoms dels treballadors agraris.
• Línies preferents de crèdit per assegurar la continuïtat de l’activitat productiva en funció de les necessitats adaptades a les disminucions del potencial productiu.
• Adequació i revisió dels límits per reduir les amortitzacions pendents durant el període en què la producció es redueixi de manera significativa.
• Obertura d’una línia destinada a sufragar els costos fixos de les cooperatives.
• Exempció del pagament de la quota de la tarifa de l’aigua i reducció dels imports que es paga en les
tarifes elèctriques.
• Beneficis fiscals com són l’exempció de les quotes de l’impost sobre béns immobles.
• Reducció dels índexs de rendiments net sobre l’impost de la renda i el règim especial simplificat de
l’IVA.
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