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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

PAISATGE DE LLEIDA
En data 30 de juny de 2016 es va presentar al Patronat el document el Paisatge com a segell
d’identitat com a quadern de ruta per a la dinamització de la Fundació del Paisatge de Lleida –
entitat constituïda al 2006 amb l’objectiu de protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics
que conformen la imatge de Lleida– per tal d'incorporar-ne nous patrons i agents dinamitzadors
per al disseny, finançament i execució de projectes de rehabilitació, embelliment i millora, tant
dels espais urbans com els de l’Horta de Lleida.
El document contemplava diferents eixos d’actuació i sobre aquests, les actuacions de treball
durant el 2021 han estat:
1.- Recuperació i restauració de l’escultura Indíbil i Mandoni:
L’emblemàtica estàtua d’Indíbil i Mandoni va resultar malmesa per un acte vandàlic l’any 2017,
havent estat sostreta la llança.
Per aquest conjunt escultòric de bronze i pedra, de 3m d’altura i 70 cm d’ample i classificat com
a bé catalogat, es va proposar un treball de recuperació i restauració de la llança.
La Fundació del Paisatge de Lleida, va finançar la fabricació de la mampara de 4 cares per
tapar-ne l’escultura, construïda amb bastiments de fusta folrats amb roba negra, necessària per
l’acte de benvinguda d’Indíbil i Mandoni que va tenir lloc el 10 de desembre de 2021 a l’Arc del
Pont.

2.- Divulgació i i difusió de la marca “Horta de Lleida”:
Durant l’exercici 2021 s’han realitzat diferents actuacions per la divulgació i difusió de la marca
“Horta de Lleida”:
2.1) Difusió a la Fira Agrària de Sant Miquel 2021 (del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2021),
mitjançant:
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✓ Merchandising de la marca “Horta de Lleida”
✓ Campanya d’una càpsula al dia a Lleida Ràdio UA1 del 27/9/2021 al 31/12/2021
✓ Lots de productes de proximitat de la “Marca HORTA”

2.2) Gestió de les xarxes socials (Facebok, Twitter i Instagram) de l’Horta de Lleida, fent difusió
de l’activitat generada:
Creació efectiva de efectiva de les xarxes socials de l’Horta de Lleida. No existia un perfil com a
tal a Facebook i a Twitter i, en el cas d’Instagram n’existia un però que no s’actualitzava.
Fent balanç de la posada en funcionament d’aquests perfils a les XXSS, el d’Instagram és el
que tenia més seguidors, un total de 619, tot aprofitant que ja n’hi havia abans. A Twitter hi
havia 118 seguidors i, a Facebook, 231.
En les tres xarxes socials es va constatar un creixement constant i es preveu que vagi
continuant, ja que, pel que fa als continguts, les tres xarxes socials informen sobre aspectes
vinculats a l'Horta de Lleida per tal que el seguidor tingui un millor coneixement de la realitat de
l'Horta.

2.3) Caramels de la marca “Horta de Lleida” (150 Kg) per ser utilitzats a la Cavalcada de Reis
així com altres esdeveniments, actes i activitats.

3.- Activitats referents a l’Ordenança del Paisatge de Lleida:
El 17 de maig de 2021 es va publicar al BOP la modificació de l’ordenança de Lleida.
Les actuacions al 2021 referents a l’Ordenança del Paisatge de Lleida van ser:
a) Aplicació de l’ordenança del paisatge:
S’ha aplicat l’ordenança del paisatge majoritàriament en casos de solars en mal estat,
sense desbrossar, façanes brutes, en cases en mal estat, locals comercials abandonats...
Tot i que l’ordenança contempla una gran diversitat de casuístiques, la gran majoria
d’expedients disciplinaris que s’han obert han estat per aquests casos.
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b) Divulgació de l’ordenança:
Participació en el pel programa “Paisatges Encreuats” de La Xarxa de Televisions locals.
Aquest programa, que produeix Olot Televisió juntament amb la Xarxa de Televisions
locals, s'emet per totes les televisions locals de Catalunya des de fa sis temporades.
Se’ns va invitar a participar al programa que van dedicar a la unitat del paisatge de l'Horta
de Pinyana, per parlar de l'ordenança del paisatge de Lleida que fa referència tant a la part
urbana, la perifèria i l'espai rural.

MEMBRES DEL PATRONAT

El Patronat de la Fundació, de l’inici del 2021 fins el 18 de febrer de 2021, ha estat composat
per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Antoni Postius Terrado, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.
Sr. Jaume Rutllant Casas, en representació del grup municipal d’ERC-AM.
Sra. Montserrat Peiró Roselló, en representació del grup municipal d’ERC-AM.
Sr. Jaume Sellés Santiveri, en representació del grup municipal del PSC.
Sr. Oriol Aubets Fusté, en representació del grup municipal del PSC.
Sr. Jordi López Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.
Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup municipal de C’S.
Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal del COMÚ DE
LLEIDA.
Sr. Xavier Palau Altarriba, en representació del grup municipal del PP.

El Patronat de la Fundació, del 18 de febrer del 2021 fins a finals de l’any 2021, ha estat
composat per:
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Antoni Postius Terrado, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.
Sr. Jaume Rutllant Casas, en representació del grup municipal d’ERC-AM.
Sra. Montserrat Peiró Roselló, en representació del grup municipal d’ERC-AM.
Sr. Jaume Sellés Santiveri, en representació del grup municipal del PSC.
Sr. Oriol Aubets Fusté, en representació del grup municipal del PSC.
Sr. Jordi López Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.
Sr. José María Córdoba Alós, en representació del grup municipal de C’S.
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•
•

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal del COMÚ DE
LLEIDA.
Sr. Xavier Palau Altarriba, en representació del grup municipal del PP.

Finalment dir que totes les activitats que la fundació ha fet han complit amb la finalitat que la
fundació té.

2. 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 JUS/281/2006 de 6 de juny de 2006.
d) Elements aplegats en diverses partides:
No hi ha cap element patrimonial recollit en més d’una partida.

e) Canvis en criteris comptables:
La fundació Paisatge Urbà de Lleida no ha fet cap canvi en els criteris comptables.
f) Correcció d’errors
La fundació no ha fet cap moviment en aquest apartat.
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS
En l’any 2021 hi ha uns beneficis de 18.878,58€ i es distribueixen segons la següent taula, amb
la comparativa de l’any anterior:
BASE DE REPARTIMENT

EJERCICIO

Excedent de l’exercici

2021

18.878,58
18.878,58

TOTAL BASE DE REPARTIEMNT = TOTAL APLICACIÓ

APLICACIÓ

EJERCICIO

Fons dotacionals
Romanent
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

2021

EJERCICIO

2020

23.325,05
23.325,05
EJERCICIO

2020

18.878,58

23.325,05

18.878,58

23.325,05

4. NORMES DE VALORACIÓ
Les normes de valoració utilitzades els criteris comptables aplicats en relació amb les partides
següents:
a) Immobilitzat intangible.
No hi ha moviment en aquesta partida.
b) Béns integrants del patrimoni històric i cultural.
La fundació no te cap be integrat en el patrimoni històric i cultural.
c) Immobilitzat material.
La Fundació té un immobilitzat material completament amortitzat.
d) Inversions immobiliàries.
La fundació no ha fet cap inversió immobiliària.

5

MEMÒRIA ECONÒMICA 2021

e) Arrendaments.
La Fundació no té cap arrendament.
f) Permutes.
La fundació no te cap moviment en aquest apartat.
g) Actius financers i passius financers.
La fundació no te cap moviment en aquest apartat.
h) Instruments financers.
La fundació no te cap moviment en aquest apartat.
i)

Existències.

La fundació donat el serveis que presta, no te existències.
j)

Impost sobre beneficis.

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre acollida al règim fiscal Títol II Llei 49/2002, de
23 de desembre de Règim Fiscal Especial per a entitats sense afany de lucre.
k) Ingressos i despeses.
La fundació ha seguit el criteri corresponent alhora d’imputar el ingressos i les despeses.
l)

Provisions i contingències.

La fundació no te cap moviment en aquest apartat.
m) Despeses de personal.
Les despeses de personal inclouen les retribucions bàsiques i complementàries del personal,
s’inclouen les cotitzacions a la seguretat social (quota patronal). Les retribucions es reconeixen
quan es desemborsen, i les cotitzacions, sobre la base del criteri de meritació.
n) Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions i donacions que la fundació ha rebut de caràcter monetari s’han valorat pel
valor raonable de l’import concedit, en el moment del seu reconeixement.
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Les de caràcter no monetari o en espècie, s’han valorat pel valor raonable del be rebut, en el
moment del seu reconeixement.
o) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
La fundació no te cap moviment en aquest apartat.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE. (exclosos els béns del patrimoni històric i
cultural)
La fundació no te actuacions en aquest apartat durant aquest exercici.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
La fundació no te actuacions en aquest apartat durant aquest exercici.

7. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
La fundació no te actuacions en aquest apartat.

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
La fundació no te actuacions en aquest apartat.

9. ACTIUS FINANCERS
Categoria

Crèdits, derivats i altres

Total

2021

2020

2021

2020

Usuaris, patrocinadors i deutors de activitats i altres comptes a
cobrar

41.500,00

58.000,00

41.500,00

58.000,00

Total Actius Financers a curt termini

41.500,00

58.000,00

41.500,00

58.000,00
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10. PASSIUS FINANCERS
Categoria

Derivats i altres

Total

2021

2020

2021

2020

Altres deutes a curts termini

2.600,00

6.766,66

2.600,00

6.766,66

Creditors per activitats i altres acomptes a pagar

2.682,87

7.617,19

2.682,87

7.617,19

Total Passius Financers a curt termini

5.282,87

14.383,85

5.282,87

14.383,85

11. FONS PROPIS
FONS PROPIS
Dotació Fundacional
Romanent
Excedents d’exercicis anteriors
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatuàries
Excedent de l’exercici
TOTAL

EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

30.000,00
24.849,10

30.000,00
1.632,25
-108,20

18.878,58
73.727,68

23.325,05
54.849,10

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Durant el 2021 la Fundació ha rebut subvencions i donacions pels diferents projectes que la
fundació dur a terme per un import de 84.666,66 €

13. SITUACIÓ FISCAL
La fundació en l’exercici 2021, ha tingut uns beneficis de 18.878,58 €, que passaran a
romanent.

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 despesa en 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.
No hi ha despesa.
14.3. Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, Aprovisionaments.
• Treballs realitzats per altres empreses 9.951,67 €
14.4. 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 43.034,12 € i està formada
íntegrament per la seguretat social de les nòmines del personal de la fundació:
o Sous i salaris
32.712,44 €
o Seguretat social
10.321,68 €
14.5. Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, Pèrdues per deteriorament
i variació de les provisions per operacions de les activitats.
Regularització saldo compte (446) Clients de dubtós cobrament.
14.6. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i
serveis.
No hi ha cap moviment en aquest apartat.
14.7. Altres resultats:
Saldo del pagament de la taxa per la presentació dels comptes anuals a justícia, per la
modificació del patronat a justícia i un ingrés dels interessos de demora per una devolució
d’ingressos indeguts.
14.8. 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 prestacions de serveis, 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: 28.500,00€.
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La resta dels ingressos son el contracte de serveis amb BCN 2004 Comunicación Exterior SL i
una regularització del saldo de la empresa anterior Comunicació Publicitària 2000 SL
comptabilitzat com a garantia i que era un cànon pendent.
15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

EXERCICI
INGRESSOS
DESPESES
RESULTAT

2021
84.716,98
-65.838,40
18.878,58

2020
79.000,00
-55.674,95
23.325,05

2019
82.000,00
-82.108,20
-108,20

2018
112.817,23
-88.876,96
23.940,27

-7.027,45

-6.959,45

-7.941,80

-3.671,39

-58.810,95

-48.715,50

-74.166,40

-85.205,57

INGRESSOS NETS
(Ingressos-D
necessàries)

77.689,53

72.040,55

74.058,20

109.145,84

70% ingressos nets

54.382,67

51.840,74

76.402,09

83.889,12
Es compleix: D
fundacionals >
70% I
nets:85.205,57 >
83.889,12

DESPESES
NECESSÀRIES
DESPESES
FUNDACIONALS

Es compleix D
fundacionals > 70% I
nets

D fundacionals >
Es compleix: D
D fundacionals > 70%
70% I nets:
fundacionals > 70% I
I nets: 48.715,50 <
58.810,95 >
nets:74.166,40 >
51.840,74
54.382,67
76.402,09

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.
Els deutes que presenta al final de l’exercici la fundació, son els comuns en qualsevol
desenvolupament d’una activitat, la seguretat social del treballadors corresponent a l’últim mes
de l’any i els proveïdors a curt termini.
17. ALTRA INFORMACIÓ
No n’hi ha.
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