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MEMÒRIA ECONÒMICA 2019
FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21
1.

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.

En la sessió del 22 d’abril de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar la creació de la Fundació
Privada Lleida 21.
Tal i com queda recollit en els seus estatuts, la Fundació Lleida 21 té per objecte general desenvolupar,
fomentar i impulsar la participació de tots els ciutadans de Lleida en la finalitat d'aconseguir un model
de ciutat sostenible en els termes fixats en el Pla d'Acció Local elaborat en el procés de l'Agenda 21 de
Lleida, així com en els projectes que puguin anar sorgint en el futur.
La Fundació Lleida 21 dóna suport en la gestió i realització de projectes ambientals municipals d’àmbit
de territori, d’educació ambiental i energia i durant el 2019 ha dut a terme les següents activitats:
Finalment dir que totes les activitats que la fundació ha fet han complit amb la finalitat que la fundació
té.
COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Lleida en Viu
► 4.940 participants al programa educatiu “Lleida en Viu!”. Durant el 2019 s’han dut a terme 243
activitats educatives i han participat al programa 4.940 persones, la majoria grups d’escolars.
► Les activitats del “Lleida en Viu” es realitzen principalment en dos períodes:
Primavera, de març a abril.
Tardor, d’octubre a novembre.
Per a la seva realització es contracten dues educadores ambientals a temps parcial.
► El Parc de la Mitjana continua sent l’espai més visitat i és on es concentren la major demanda
d’activitats, amb un 62 % dels participants.
► Nou dossier educatiu de l’activitat “Descobrim la Mitjana” d’infantil i primària. Amb l’objectiu d’anar
renovant els materials pedagògics s’han dissenyat el dossier de les activitats de la Mitjana. Els nous
dossiers tenen la voluntat d’esdevenir un recurs més atractiu i funcional, i de fer arribar “a casa” els
conceptes adquirits en l’activitat i fomentar la sensibilització ambiental.
Agenda 21 Escolar
► 68 centres al programa “Agenda 21 Escolar” al curs 2019-20:
13 escoles bressol i llars d’infants
25 escoles públiques d’infantil i primària (1 nova incorporació)
2 institut-escola públics
13 instituts públics de secundària
10 col·legis concertats d’infantil, primària i/o secundària
4 escoles d’educació especial
1 centre educatiu.
► Acte de signatura de compromís a l’Agenda 21 Escolar pel curs 2019-2020. Dimecres 20 de novembre
de 2019. En un acte participat, es va simbolitzar la implicació de cada centre en el desenvolupament del
seu projecte ambiental. A més a més, davant la situació d’emergència climàtica, es va donar
reconeixement a les mobilitzacions estudiantils que han sorgit des dels centres durant els darrere mesos.
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Els centres que no van poder participar degut a la limitació d’aforament van poder realitzar l’acte de
signatura de compromís a cada centre.
► Actes de cloenda de l’Agenda 21 Escolar del curs 2018-2019.
Cloenda de secundària. Dimarts, 21 de maig de 2019, al Parc de la Mitjana. Participació de 107 alumnes
i 24 docents de 12 centres educatius de secundària.
Els alumnes van participar a la fira dels projectes en la qual van tenir l’oportunitat d’explicar a altres
estudiants els seus projectes, per afavorir l’intercanvi d’experiències educatives. A més, l’alumnat va
participar en diferents tallers d’aprenentatge: taller d’egagròpiles i taller d’anellament d’ocells.
Cloenda d’Infantil i Primària. 13 de juny de 2019, al Parc de la Mitjana. Participació de 350 representats
de 32 centres educatius.
En l’acte es van editar 43 pòsters dels projectes ambientals de cada centre que es van exposar al Parc de
la Mitjana. L’alumnat va poder gaudir d’una mostra de jocs naturalistes i de titelles. L’acte es va
clausurar amb l’alliberament de una fagina procedent del Centre de Fauna Salvatge de Vallcalent.
► Suport a les escoles pels projectes ambientals del curs 2019-20 per valor de 13.010 €. Ajut econòmic a
les escoles que han presentat el projecte ambiental, de caire anual o triennal. Els projectes són els
següents:
Àmbit hort escolar i Horta de Lleida
► Curs “Hort escolar com a eina educativa”. Participació de 16 mestres. La 3a i 4a sessió d’aquesta
formació es van realitzar el 13 de febrer i el 9 de maig. Aquest curs de formació té com a objectiu
proporcionar els coneixements necessaris per organitzar l’espai de l’hort. Ha constat de sessions
teòriques i pràctiques a càrrec de l’expert en agricultura ecològica, Ricard Guiu Peiró.
► Comanda conjunta de recursos pel manteniments dels horts escolars a la xarxa. Comanda conjunta de
terra (109 sac de terra de 30 litres i 6 big-bags) a 15 centres educatius. Comanda conjunta de compost
(de 98 sacs de 30 litres) a 22 centres. Les Escoles Bressol Municipals interessades han rebut varies
plantes aromàtiques (espígols, timo, timó limoner, romaní, stevia, salvia, cibulet, menta i menta
xocolata, sacs de compost i un kit d’eines mida petita per l’hort escolar
► Setmana de l’Horta a l’Escola 2019, de 25 al 29 de març.
Del 25 fins al 29 de març, amb l'objectiu de sensibilitzar a la comunitat educativa de la importància i els
valors de l’hort escolar i la seva vinculació amb l’Horta de Lleida. Es varen realitza 3 accions pel centres
escolars a la xarxa de l’Agenda 21 Escolar.
ACCIÓ 1: Dinar 100% Horta de Lleida. Dinar elaborat amb només productes de la marca Horta de Lleida
per a totes les escoles. En total es varen preparar 1.604 menús.
ACCIÓ 2: Portes Obertes dels Horts Escolars. 5 centres educatius van obrir les portes dels seus horts
escolars a tota la comunitat educativa i als barris de la ciutat de Lleida, amb els objectius de difondre les
activitats que hi realitzen i el procés d’aprenentatge a través de l’hort escolar.
ACCIÓ 3: Visites a explotacions agràries i xerrades a l’Horta de Lleida. Es varen organitzar 10 visites
diferents a explotacions agràries de l’Horta de Lleida, amb l’objectiu de conèixer l’activitat agrària de la
mà dels mateixos agricultors i entitats de l’Horta.
Àmbit Biodiversitat
► Plantacions per a la millora dels espais de Lleida. L’alumnat de l’Escola Magraners, ara Institut Escola
Magraners, van participar en la plantació al seu barri organitzada per l’Associació de Veïns de
Magraners.
Àmbit Residus i Reciclatge
► Contenidors de recollida selectiva de paper i cartró, per a millorar la recollida de residusselectiva als
centres. A més, es va col·laborar amb el departament de neteja de cada centre per aconseguir la
implementació de la recollida selectiva del porta a porta als centres d’Educació Secundària.
► 12 visites de la deixalleria mòbil als centres escolars. La deixalleria mòbil ha visitat un total de 12
centres escolars, la qual cosa ha facilitat l’explicació de la recollida selectiva per part dels mestres i la
recollida de diferents tipus de residus als centres.
Àmbit Mobilitat – Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2019
► Macroenqueta de mobilitat sostenible a la Universitat de Lleida. El 17 i 18 de setembre de 2019. Amb
la col·laboració del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL, vam organitzar una
macroenquesta dirigida a estudiants de la UdL per conèixer el mode de desplaçament dels universitaris .
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Per a la seva realització vam comptar amb la col·laboració de 60 alumnes de l’Institut Joan Oró i 7
alumnes de l’Institut Escola del Treball.
► Cursa de transports de centres de secundària a Lleida, 4 d’octubre de 2019. La Cursa Escolar de
Transports és una comparació cívica en què diversos voluntaris i voluntàries d’una escola participen per
comparar els temps de viatge, costos i emissions dels desplaçaments urbans entre diversos mitjans de
transport (bicicleta, a peu, cotxe i autobús). Participació de 5 centres d’Educació Secundària de Lleida.
Aquesta activitat es va organitzar conjuntament amb l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat), i la
PTP (Associació per la Promoció del Transport Públic).
Ecoactivitats
► 52 Ecoactivitats amb 4.448 participants:
► En general totes les activitats han tingut unes valoracions dels participants molt favorables, tant en
les activitats més generalistes com en les de caire més tècnic.
► Destaquen les activitats vinculades al Riu Segre, en el marc del projecte europeu Intereg POCTEFA
TTFS, ja que s’incorporen noves activitat sobre el riu com: “Ecodescoberta. El riu Segre al seu pas per
Lleida, del Molí de Picabaix als Aiguamolls de Rufea”, “Ecodescoberta. Els racons de l'Horta de Grenyana
i el riu Segre en bicicleta” i “Ecodescoberta. El canal de Seròs: L'aigua del Segre que no va pel riu”.
Activitats al Museu del Clima i la Ciència de Lleida. Durant el primer semestre una part de les
Ecoactivitats s’ha realitzat al Museu del Clima i la Ciència de Lleida, que era un equipament dedicat a al
difusió científica orientat al medi ambient i al canvi climàtic.
Espais naturals i biodiversitat
► 2.604 persones al Centre Interpretació de la Mitjana. Durant tot el 2019 han visitat l’exposició
permanent 2.604 persones (1149 adults i 1455 infants).
El Centre d’Interpretació de la Mitjana ha estat obert al públic de dilluns a divendres de 10 a 14h i tots els
diumenges de mes d’11 a 13h. Els tercer diumenge de mes s’ofereix una visita guiada gratuïta de 12.30 a
13.30h per a tothom que hi estigui interessat.
► 39 nens i nenes a la 5ena edició dels “Taller petits naturalistes”. Durant els dies 15, 16 i 17 d’abril de
2019, dies laborables de la Setmana Santa, han tingut lloc els tallers per a petits naturalistes. Aquest any
s’ha ofert un taller de construcció de cabanes, un taller d’orientació i un joc de reconeixement d’espècies
.
Activitats de gran format
► Festa de la Mitjana: 1.500 persones a la Festa de la Mitjana. Celebrada el diumenge 9 de juny de 10 a
14h, amb més d’una vintena d’activitats per a grans i petits (tallers, experiments, jocs, visites guiades,
land art, titelles,…).
► 400 assistents a la “Batnight: la nit dels ratpenats”. El dissabte 21 de setembre, a la tarda, es va
celebrara aquesta jornada que te l’objectiu desensibilitzar i donar a conèixer els ratpenats i destacar la
seva importància des del punt de vista de la biodiversitat.
► Descoberta dels Aiguamolls de Rufea: gimcana ornitològica i anellament d’ocells. El diumenge 7
d’octubre es va realitzar una activitat de descoberta als Aiguamolls de Rufea per tal de presentar les
darreres actuacions de millora. L’activitat es va iniciar amb una sessió d’anellament d’aus, i va continuar
amb una gimcana ornitològica per a un públic familiar. 200 participants.
Activitats de seguiment de biodiversitat
99 participants als anellaments científics al Parc de la Mitjana i als Aiguamolls de Rufea. Amb aquesta
activitat, de la que s’han realitzat 10 sessions, a més a més de recollir dades sobre l’evolució i distribució
d’espècies presents o de pas, permet la participació per a l’observació i l’educació ambiental.
► Cens hivernal d’aus aquàtiques. El 12 de gener de 2019, s’hi van inscriure 16 persones. 175 individus
observats (entre el cens diürn i nocturn) de 13 espècies diferents.
► Punt mòbil d’observació d’Ocells. Coincidint amb el Dia Mundial dels Ocells, el 5 d’octubre, es va
instal·lar un punt mòbil d’observació d’ocells al tram urbà del riu Segre, dirigit per un ornitòleg. Els
ciutadans que passaven podien parar-se a mirar els diferents ocells que hi ha al riu, en base a les
explicacions de l’ornitòleg. Hi varen participar 99 persones i es varen observar 24 espècies d’aus.
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► Grup de seguiment de la biodiversitat. Grup de col·laboradors format per persones adultes i famílies
creat l’any 2017 amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els ocells i la instal·lació de caixes niu.
Durant el mes maig es va fer una sessió de seguiment de les caixes niu del Parc de la per tal de veure si
estaven ocupades i per quines espècies.
► Cens de cigonyes amb la participació ciutadana. Durant la primavera s’ha creat un grup de voluntaris
per a censar els nius de cigonyes a la ciutat de Lleida. Després d’una sessió de formació, cada un dels
participants enviava les dades sobre els nius que havia detectat. va realitzar una reunió de presentació
dels resultats.
► Actuació de voluntariat ambiental de l’empresa DECATHLON-Lleida. El dia 15 de setembre 30
persones van participar en una acció mediambiental al Parc de la Mitjana, on van fer tasques de neteja
del parc, es va realitzar una visita guiada al parc i es varen instal·lar dues caixes niu.
Setmana de la mobilitat sostenible i segura.
Del 17 al 22 de setmbre de 2019 la ciutat de Lleida s’ha adherit per 17é any consecutiu a la celebració de
la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, amb la voluntat de promoure una mobilitat mes
respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.
► 1.500 persones a la pedalada popular en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Celebrat el
diumenge 22 de setembre, amb sortida i arribada a Rambla Ferran. Amb la implicació de nombroses
entitats de Lleida i l’organització d’activitats festives d’animació.
► II Fira de la Mobilitat Elèctrica. Dissabte 22 de setembre, al pati de la Llotja. Exposició de les
principals marques de cotxes (BMW, Kia, Audi, Hyunday, Nissan, Renault, Volkswagen), conferències i
trobada de vehicles elèctrics amb la participació de una trentena d’usuaris. Participació de 500 persones.
Campanya de comunicació “Lleida en verd”
► Desplegament de la campanya lleidaenverd. Coordinació del disseny gràfic unificat de diferents
elements de comunicació relacionats amb el lleida en verd i coordinació de la difusió de les activitats i les
campanyes a través dels diferents canals (xarxes socials, fulletons, cartells, mailing,...) en funció dels
objectius.
► lleidaenverd a les xarxes: facebook, instagram i twitter
► Elements de la campanya lleidaenverd durant l’any 2019.
GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS

Dinamització de l’ Horta de Lleida
► Dinamització dels Horts Familiars de Rufea. Durant el 2019, s’ha obert una convocatòria per accedir
als horts i s’han realitzat varies activitats de dinamització, com la compra conjunta de compost.
Actualment hi ha 62 famílies que gaudeixen dels horts familiars de Rufea.
► Projecte Horts Socials de l‘Ajuntament de Lleida. Acompanyament tècnic del projecte d’horts socials
per un grup de 7-10 persones amb risc d’exclusió social conjuntament amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Lleida.
► Dinamització del “Viver d’Agricultors de Rufea”.
Durant el 2019 s’han acompanyat els 3 projectes d’horticultura ecològica professional:
Daniel Rovira – Producció d’hortalisses ecològiques.
Mohammet Darouick – Producció d’ocra i altres verdures.
Xavier Gibert – Producció d’hortalisses ecològiques.
Realització de reunions i trobades periòdiques amb els emprenedors i atenció a les persones interessades
en entrar al projecte.
Els usuaris del projecte reben l’assessorament de l’ADV de Producció Ecològica de Ponent sobre la gestió
ecològica dels cultius i els tràmits de certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i de
l’empresa AKIS que realitzat un seguiment des del punt de vista empresarial en funció de l’opció
productiva de cada emprenedor..
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► Projecte d’horts socials amb famílies de la Mariola. Atès a un ajut de l’Obra Social de la Caixa s’ha
realitzat el projecte d’Horts socials amb 15 famílies del barri de la Mariola, conjuntament amb Serveis
Socials del barri de la Mariola.
El projecte s’ha realitzat a l’espai dels Horts de Rufea, on des del mes d’abril i fins al mes d’octubre, les
famílies han après a cultivar el seu propi hort i s’ha realitzat un treball de desenvolupament personal i
relacional.
Al finalitzar el projecte s’ha realitzat una acte d’entrega de diplomes i s’ha realitzat una exposició
fotogràfica amb la valoració per part dels diferents usuaris. El projecte ha tingut molt bona valoració
tant pels usuaris com els tècnics de serveis socials, i ha comptat amb la col·laboració de varis dels
hortolans dels horts de Rufea.
► Projecte de formació hortícola per aturats de llarga durada. Conjuntament amb l’IMO, s’ha organitzat
un curs d’horticultura ecològica per aturats de llarga durada. L’objectiu del curs era que, a través de la
gestió de l’hort, s’apoderessin i milloressin les seves capacitats de cara a la recerca laboral. En total hi ha
participat 7 persones aturades.
► Inici del registre d’empreses de la Marca HORTA DE LLEIDA. D’acord al reglament que regula la marca
Horta, s’ha creat la Comissió de Gestió de la Marca i s’ha tramitat la inscripció de les primeres 22
empreses.
Per a la seva difusió s’han creat diferents elements per tal de donar visibilitat a la nova marca: vinils pels
establiments de venda, cartells pels mercats, bandes per les caixes de fruita, el web hortalleida.cat,...
► Coordinació de la instal·lació dels cartells indicadors d’entrada a les partides. S’ha coordinat la
instal·lació dels 45 cartells a les entrades de les partides de l’Horta.
► L’Horta de Lleida a l’estand de Fira Natura. L’estand municipal de l’edició de 2019 de Fira Natura va
tractar de l’Horta de Lleida i la nova marca. També es feia difusió de les actuacions municipals en termes
de medi ambient.
Projectes d’ordenació i jardineria
► 18 projectes i propostes de restauració paisatgística. Els projectes desenvolupats durant l’any 2019,
basats en el disseny, la planificació i la coordinació dels diferents espais, es descriuen a la següent taula:
► Les actuacions s’han realitzat sota criteris de sostenibilitat i d’integració paisatgística, escollint
aquelles plantes i instal·lacions que s’han adequat a les necessitats socials del projecte i als pressupostos
disponibles.
► A priori a la definició final del projecte, s’ha realitzat un estudi sobre els usos dels espais a restaurar,
tenint en compte l’entorn socioeconòmic del lloc de l’actuació per tal d’adequar-se a les seves
necessitats. En la majoria de projectes s’han mantingut entrevistes amb les principals entitats i
associacions veïnals afectades pel projecte, dins del marc del procés de sostenibilitat de Lleida, de
caràcter públic i d’àmbit local.
Projectes nº 1, 2 i 3 - resultat guanyador de processos participatius del 2018
Projecte nº 4 - es realitza a partir de les peticions dels ciutadans, d’escoles,...o d’ofici
Projecte nº 5,6,7,8,9, 11,12,14 i 16- es realitzen varies reunions amb els veïns per tal d’informar de les
actuacions, i arbrat proposat
Projectes d’energia
► Xarxa d'escoles solars: Enric Farreny, Frederic Godàs, Joan XXIII i Pràctiques II. S’ha continuat
gestionant les 4 instal·lacions fotovoltaiques de 4.6 Kw amb objectiu pedagògic. Les instal·lacions estan
connectades a un panell de monitorització que recull i mostra en temps real la radiació que reben els
mòduls, la potència produïda i l’energia acumulada, així com les dades d’emissions de CO2 estalviades.
► Energia fotovoltaica al Camps d'Esports. La coberta del Camp d’Esports disposa d’un sistema de
plaques fotovoltaiques amb una potència nominal de 100Kw que està en funcionament des d’abril de
l’any 2011. L’explotació de la instal·lació va a càrrec de l’empresa SOFOS ENERGIA.
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► Programa d’assessorament energètic per a comunitats de veïns per a la promoció de l’estalvi
eficiència energètica: 301 habitatges atesos (798 persones)
L’assessorament energètic ha estat dut a terme per 2 tècnics, una arquitecte i un enginyer industrial,
durant dos períodes:
del 18 de febrer al 17 d'abril de 2019
i del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2019.
Servei d’assistència personalitzada a 50 famílies vulnerables amb risc d’exclusió de la ciutat (168
persones). L’assistència ha consistit:
presentació eines per a interpretar la factura energètica, conèixer les formes de disminuir els seu cost
amb fórmules com el bo social, la discriminació horària, el tipus de companyia o tarifació, etc.
donar a conèixer les formes més eficients per reduir el consum d’energia a la llar i assistir en la
col·locació d’elements d’estalvi energètic com rivets a les finestres i portes, bombetes de baix consum,
programadors, etc...
Visites d’assessorament energètic a 15 comunitats de veïns (252 habitatges). El programa ha consistit
en:
Assessorament sobre les mesures més idònies a aplicar a nivell comunitari per tal de millorar la seva
eficiència energètica: il·luminació, calefacció comunitària, bombeig, calderes, sistemes de distribució,
aïllaments de façana, rehabilitació en funció de cada casuística.
Assessorament sobre la gestió de la contractació d’electricitat 100% renovable, possibilitats
d’autoconsum i de la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric al pàrquing comunitari.
Assessorament per a l’optimització de les factures energètiques: ajustaments de potència, unificació de
comptadors, discriminació horària.
Assessorament individualitzat a famílies com estalviar energia de forma personalitzada per cada
habitatge.
L’estudi del potencial que pot tenir l’optimització de la contractació dels subministrament bàsics
comunitaris per generar un estalvi que es pugui reinvertir en les mesures proposades.
RECERCA DE FINANÇAMENT

►
►
►
►

2.

Ajuts tramitats per la Regidoria de d’Habitatge i Transició Ecològica
Ajuts tramitats per la Fundació Lleida 21
Ajuts europeus tramitats per la Regidoria de Medi Ambient i Horta
Patrocinadors

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel:
Els comptes anuals s’han confeccionat a partir dels registres comptables, en els que s’han aplicat les
disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de mostrar una imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i els resultats de la fundació.
b) Principis comptables:
La comptabilitat s’ha realitzat d’acord amb els principis comptables obligatoris establerts en el Pla
General de Comptabilitat per a les entitats sense finalitats lucratives
c) Comparació de la informació:
La presentació dels comptes anuals s’han estructurat i presentat en els impresos aprovats per l’acord
amb l’Ordre de 6 de juny de 2006. No hi ha cap modificació en l’estructura del balanç.
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d) Elements aplegats en diverses partides:
No hi ha cap element patrimonial recollit en més d’una partida.
e) Canvis en els criteris comptables:
No s’ha produït cap canvi de criteri comptable.
f) Correcció d’errors:
No s’ha fet cap correcció durant l’any.

3.

APLICACIÓ DE RESULTATS.

En l’any 2019, hi ha uns beneficis de:
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Fons dotacionals
Romanent
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

4.

Exercici 2019
930,29
930,29
Exercici 2019

930,29
930,29

NORMES DE VALORACIÓ.

S'han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
a) Immobilitzat intangible.
La fundació no té cap bé de l’immobilitzat intangible.
b) Béns integrants del patrimoni històric i cultural.
La fundació no té cap be integrat en el patrimoni històric i cultural.
c) Immobilitzat material.
L’immobilitzat material propietat de la fundació són eines adquirides pel funcionament i s’amortitza
seguint els criteris d’amortització.
d) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre curt i llarg termini.
La fundació no té inversions en valors negociables.
e) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini.
La fundació no té crèdits no derivats de les activitats.
f)

Existències.
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La fundació no té existències,
g) Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions que la fundació ha rebut de caràcter monetari s’han valorat pel valor raonable de
l’import concedit, en el moment del seu reconeixement.
Les de caràcter no monetari o en espècie, en el cas de que la fundació en tingui, es valoren pel preu
raonable del be rebut, en el moment del seu reconeixement.
Les subvencions, s’utilitzen per cobrir les despeses dels diferents programes que la fundació dur a
terme, si més no, quan una subvenció està subjecta a una finalitat determinada, aquesta s’imputa amb
aquella finalitat.
h) Provisions per a pensions i obligacions similars.
La fundació no té actuacions en aquest apartat.
i) Altres provisions del grup 1.
La fundació no té actuacions en aquest apartat.
j) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.
El deutes que té la Fundació són tots a curt termini, concentrant-se en deutes a la seguretat social o
pagament d’impostos i els normals a proveïdors o creditors dins del desenvolupament d’una activitat.
k) Impost sobre beneficis.
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre acollida al règim fiscal Títol II Llei 49/2002.
l) Transaccions en moneda estrangera.
La fundació no té actuacions en aquest apartat.
m) Ingressos i despeses.
Els ingressos i les despeses s’han imputat en el exercici utilitzant el principis de “devengo” i de correlació
entre els ingressos i les despeses.

5.

ACTIU IMMOBILITZAT.

L’immobilitzat durant l’exercici 2019, no ha sofert cap variació. No s’inclou l’amortització de
l’immobilitzat, tal i com s’indica al registre mercantil.
INMOBILITZAT 2019
INMOBILITZAT
SALDO INICIAL BRUT del exercici 2019

INMOBILITZAT
INTANGIBLE

INMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
INMOBILIARIES

TOTAL

23.086,04

23.086,04

23.086,04

23.086,04

(+) Entrades
(+) Correccions de valor por actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT del exercici 2019
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6.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

La fundació no té cap tipus inversió immobiliària.

7.

BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.

La fundació no té actuacions en aquest apartat.

8.

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.

La Fundació té un conveni de cessió d’ús en precari des de juny de 2018 per les oficines que ocupa per al
desenvolupament de les seves activitats.

9.

ACTIUS FINANCERS.
a. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats.

Pel que fa referència a la partida "Fundadors per desemborsaments exigits" no hi ha cap moviment.
A la partida "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats" té el següent moviment:

Categoria

Crèdits, derivats i altres
2019

Total
2018

2019

2018

Deutors d’activitats i partides a cobrar

214.559,80

201.268,78

214.559,80

201.268,78

Total Actius Financers a curt termini

214.559,80

201.268,78

214.559,80

201.268,78

10.

PASSIUS FINANCERS.
a. Creditors per activitats i altres deutes.

Categoria

Derivats i altres
2019

Total
2018

2019

2018

Dèbits i partides a pagar

47.023,99

47.345,65

47.023,99

47.345,65

Total Passius Financers a curt termini

47.023,99

47.345,65

47.023,99

47.345,65

Els deutes que presenta al final de l’exercici la fundació són els comuns en qualsevol desenvolupament
d’una activitat, la seguretat social dels treballadors corresponent a l’últim mes de l’any i els proveïdors a
curt termini.
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11.

FONS PROPIS

MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ
FONS PROPIS

Saldo inicial

I. Dotació fundacional

Augments

Disminucions

Saldo Final

12.020,24

12.020,24

12.020,24

12.020,24

II. Romanent

239.326,76

239.326,76

III. Excedents de exercicis anteriors

-38.257,81

1. Dotació Fundacional
2. Dotació Fundacional no exigit

IV. Excedent del exercici

-28.221,61
930,29

TOTAL

12.

-10.03620

224.055,68

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

La Fundació ha rebut durant el 2019 unes subvencions i donacions de:
•
•
•
•

Ajuntament de Lleida per un import de
Supsa Supermercats Pujol
Seguretat i Control 24h
B. Biosca SL

250.378,81 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €

L’aportació de l’Ajuntament de Lleida és per al desenvolupament íntegre de l’objecte de l’activitat de la
fundació.

13.

SITUACIÓ FISCAL.

Durant l’exercici 2019, la fundació ha tingut uns beneficis de 930,29 €

14.

INGRESSOS I DESPESES.

14.1. Import de les despeses d'administració del patrimoni de la fundació, amb indicació de
l'import de cada partida del compte de resultats que afecta l'esmentat concepte.

No hi ha cap ingrés o despesa per aquest apartat.
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14.2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, «Ajuts concedits i altres despeses»,
amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.
•

Ajuts concedits a escoles per un import total de 13.010,00€

Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, Aprovisionaments.

No hi ha cap moviment en aquest apartat.
Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de personal, amb distinció entre
aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials.
•

L’import de la despesa per aquest concepte és de 226.976,80 € i està formada íntegrament per
la seguretat social de les nòmines del personal de la fundació:
o Sous i salaris
172.565,94 €
o Seguretat social
54.410,86 €

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, Pèrdues per deteriorament i variació de les
provisions per operacions de les activitats.

No hi ha cap moviment en aquest apartat.
14.3. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis.
No hi ha cap moviment en aquest apartat.
14.4. Altres resultats: -298,42€ pagament del model 583
14.5. Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com també sobre
els ingressos derivats de subvencions, donacions i llegats, amb indicació de les activitats a què es
destinen i, si s’escau, les condicions a què estan subjectes.

Els ingressos de la fundació són subvencions, i no hi ha patrocinadors privats ni a nivell individual ni
col·lectiu, i aquestes ajudes o subvencions per part de les diferents institucions, es comptabilitzen quan
el seu ingrés es fa efectiu.
La subvenció de l’Ajuntament de Lleida es destina íntegrament a les activitats que desenvolupa la
fundació i l’import és: 250.378,81 €.
Import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la fundació.

En aquest exercici la fundació ha tingut un resultat positiu.
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15.

APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES.

15.1. El fons dotacionals de la Fundació és de 12.020,24 €. Aquest fons dotacionals continua intacte,
sense increment des de la seva constitució.
15.2. Càlcul per a la determinació del compliment de les finalitats estatutàries.
S’ha de complir la norma conforme: Despeses fundacionals > 70% dels Ingressos nets.

EXERCICI

2019

2018

2017

2016

INGRESSOS

327.906,03

-306.260,21

247.188,99

217.696,31

DESPESES NECESSÀRIES

-17.433,32

-11.223,22

-19.049,29

-11.702,19

DESPESES FUNDACIONALS

-309.542,42

-285.000,79

-265.015,84

-205.931,84

INGRESSOS NETS
necessàries)

310.472,71

295.036,99

228.139,70

205.994,12

217.330,90

206.525,89

173.032,29

144.195,88

(Ingressos-D

70% ingressos nets
Es compleix D fundacionals > 70% I
nets

16.

309.542,42 >
217.330,90

285.000,79 > 206.525,89 265.015,00 > 173.032,29

205.931,84 >
144.195,88

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.

No hi ha cap entitat directament vinculada amb la fundació.

17.

ALTRA INFORMACIÓ
Informació sobre:

-

Desglossament, de l’import dels acomptes concedits al conjunt dels membres de l’òrgan de govern,
quan s’hagin atorgat.
• La fundació no té actuacions en aquest apartat.

-

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions, extinció i destinació dels
béns).
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•

La fundació no té actuacions en aquest apartat.
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