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MEMÒRIA 2015 
 
 

 
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

PAISATGE URBA DE LLEIDA 

Les línies d’actuació de la Fundació són les següents: 

 Impulsar les actuacions privades de conservació i millora del paisatge urbà. 
 Orientar les actuacions privades sobre el paisatge urbà per tal d’aconseguir que contribueixin a 

crear un entorn harmònic i una bona qualitat de vida:  

o L’ordenança dels usos del paisatge i la seva gestió. 
o L’ordenança reguladora de les instal·lacions i activitats publicitàries i la seva gestió. 
o Els codis del paisatge (cromàtic, identificadors comercials i urbans). 

 Actuacions de promoció del paisatge urbà de Lleida: Rutes per descobrir el patrimoni històric, 
artístic i arquitectònic. 

Per tant la fundació treballa i avança en diverses actuacions les quals es troben en diferents fases de 
planificació i execució:  

 Treballem en la revitalització de Les Basses. 

Apart d’aquestes activitats, la Fundació també porta la gestió del Club Banyetes. 

 

MEMBRES DEL PATRONAT 

 

El Patronat de la Fundació, durant l’any 2015, ha estat composat per: 

 Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, Alcalde de l’Ajuntament de Lleida. 
 S. Sa. Félix Larrosa i Piqué, regidor de Promoció i gestió de l’habitat urbà i rural i la 

sostenibilitat. 
 S. Sa. Montse Parra i Albà, regidora de les polítiques a favor de la creativitat, la cultura, 

l’educació i els esports. 
 S. Sa. Rafel Peris i Martín, regidor de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de 

l’Ocupació i de l’Emprenedoria.   
 S. Sa. Marta Gispert en representació del grup municipal de CIU. 
 S. Sa. Andreu Vázques, en representació del grup municipal del CIU. 
 S. Sa. José Luis Osorio, en representació del grup municipal de C’s. 

 
 S. Sa. Josep Ma Baiget, en representació del grup municipal del ERC. 
 Sr. Jordi Soldevila, en representació del grup municipal CUP. 
 Sr. Joan Banc, en representació del grup municipal PSC. 
 S. Sa. M. J. Horcajada, en representació del grup municipal PP. 
 Sr. Francesc Rosselló, en representació de la FAV. 
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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 cap canvi en els criteris comptables. 
 
    f) Correcció d’errors 
 
      La fundació no ha fet cap moviment en aquest apartat. 

 
 
3. EXCEDENT DE L'EXERCICI 
 
En l’any 2015, hi ha uns beneficis de: 

 
Bases de repartiment Exercici 2015 

Excedent de l'exercici 1.486,83 
Total base de repartiment = Total distribució  

Distribució a Exercici  2015 
Fons dotacionals     
Romanent  
Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals  
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors        1.486,83     
Total distribució = Total base de repartiment     

  
 
 

4. NORMES DE VALORACIÓ 
 
S’hi han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
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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.  

e) Instruments financers.  

La fundació no te cap moviment en aquest apartat. 

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) Existències.  

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

i) Transaccions en moneda estrangera. 

La fundació no te cap moviment en aquest apartat. 

j) Impost sobre beneficis. 

La fundació en l’exercici 2015, ha tingut unes beneficis de 1.486,83 € 

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) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.  

La fundació no te cap moviment en aquest apartat. 
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n) 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. 

o) 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.  
 
Les de caràcter no monetari o en espècie, s’han valorat pel valor raonable del be rebut, en el moment del 
seu reconeixement. 
 

p) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

La fundació no te cap moviment en aquest apartat. 

 
5.  IMMOBILITZAT MATERIAL. (exclosos els béns del patrimoni històric i cultural) 

 

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 

 
6.  IMMOBILITZAT  INTANGIBLE 
 

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 

     
7.  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 
 

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 

 
8.  BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL 

 

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 

 

9.  ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 

 

10.  ACTIUS FINANCERS  

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 

11.  PASSIUS FINANCERS  

La fundació no te actuacions en aquest apartat durant el 2015. 
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12.  FONS PROPIS  

MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ 

FONS PROPIS Saldo inicial Augments Disminucions Saldo Final 

I. Dotació fundacional  30.000,00    30.000,00 

      1. Dotació Fundacional  30.000,00    30.000,00 

      2. Dotació Fundacional no exigit     

II. Romanent -29.860,30   -29.860,30 

III. Excedents de exercicis anteriors -18.924,68       7.021,11 -11.903,57 

IV. Excedent del exercici    1.486,83      1.486,83 

  TOTAL    -10.277,04 

 

13.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

Durant el 2015 la Fundació ha rebut subvencions i donacions pels diferents projectes  que la fundació dur 
a terme per un import de 174.050,00 €. 

 

14.  SITUACIÓ FISCAL  

La fundació en l’exercici 2015, ha tingut uns excedents positius de 1.486,83€, que passarà a compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors. 

15.  BÉNS  

La fundació no te cap be de la seva propietat. 

 
16. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 

 
La fundació te el següent saldo:  

 
 

Usuaris y altres deutors de 
la activitat pròpia 

 
Saldo inicial 

 
Entrades 

 
Sortides 

 
Saldo Final 

 
TOTAL     5.000,00 174.050,00 174.050,00 5.000,00 

 
 
17. DEUTES MÉS SIGNIFICATIUS 
 

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. 
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18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 

 

EXERCICI 2015 

INGRESSOS  174.050,00 

DESPESES -172.563,17 

RESULTAT     1.486,83 

DESPESES NECESSÀRIES (Gestoria,...)    -3.483,59 

DESPESES FUNDACIONALS -169.079,58 

INGRESSOS NETS (Ingressos-D necessàries)  170.563,41 

70% ingressos nets   119.394,87 

Es compleix: D fundacionals > 70% I nets: 169.079,58  > 119.394,87 

 
 
 

19. ALTRA INFORMACIÓ 
 

   Informació sobre: 

 Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a la 
seva inscripció en el Registre de Fundacions:  

En aquesta memòria s’ha modificat els patrons segons l’acta de la reunió del patronat de la 
Fundació que es va celebrar el 23 de desembre de 2015 per aprovar els comptes de 2014. 

 Explicació de l’augment dels fons propis. 
 

Donat que aquest 2015 la Fundació té beneficis per 1.486,83 €, els fons propis són menys 
negatius. 
 

 
 


