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MEMÒRIA ECONÒMICA 2018 

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 2018 ha dut a terme les 

següents activitats: 

 

La Fundació Lleida 21 és una fundació de l’Ajuntament de Lleida que te la missió de dissenyar i 
gestionar projectes i estudis ambientals amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament 
sostenible i integrat al municipi de Lleida. 

Els projectes de la Fundació es basen en la implicació i la participació activa dels diferents 
agents socials de Lleida. 
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COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL. 
 

Lleida en Viu. 
 

 
‘Lleida en Viu’ és un programa d'educació ambiental adreçat a fomentar el coneixement de Lleida i el seu territori des de la 
perspectiva ecològica, al mateix temps que actua com una eina per promoure la cultura ambiental i els hàbits sostenibles dels 
lleidatans i lleidatanes. El programa ‘Lleida en viu’ s’orienta a grups escolars principalment, però també a altres col·lectius 
interessats, i ofereix activitats de diferents formats: visites guiades, tallers, activitats de descoberta del medi, activitats 
d'aprofundiment, jocs educatius... 
 
 

 

► 4.428 participants al programa educatiu “Lleida en Viu!”. Durant el 2018 s’han dut a terme 214 activitats educatives i han 
participat al programa 4.428 persones.  

Les activitats i la participació ha sigut la següent: 

 

ACTIVITAT GRUPS PARTICIPANTS 

DESCOBRIM EL PARC DE LA MITJANA 59 1232 
VISITA GUIADA AL PARC DE LA MITJANA 9 204 
ELS TALLERS DE LA MITJANA 5 140 
DESCOBRIM EL MEDI AMBIENT A TRAVÉS DEL JOC 13 300 
DESCOBRIM LA FAUNA DE LA MITJANA 22 450 
EL SÒL DE LA MITJANA 2 42 
L’AIGUA I LA VIDA 9 206 
LA BIODIVERSITAT DEL BOSC DE RIBERA 4 68 

TOTAL MITJANA 123 2642 

DESCOBRIM ELS CAMPS ELISIS 7 157 
VISITA GUIADA ALS CAMPS ELISIS 4 92 

TOTAL CAMPS ELISIS 11 249 

DESCOBRIM LA GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS 6 116 
VISITA GUIADA A LA GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS 
URBANS 

2 29 

TOTAL RESIDUS 8 145 
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DESCOBRIM L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES 
RESIDUALS 

25 461 

ELS PROCESSOS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 8 127 
VISITA GUIADA A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES 
RESIDUALS 

14 316 

TOTAL EDAR 47 904 

DESCOBRIM L’HORTA DE LLEIDA 8 180 
VISITA GUIADA A L’HORTA DE LLEIDA 3 54 

TOTAL HORTA 11 234 

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES 
RENOVABLES 

6 92 

CANVI CLIMÀTIC, CAUSES I CONSEQÜÈNCIES 4 71 
VISITA GUIADA A LA SALA ORÓ 3 66 

TOTAL MUSEU CLIMA 7 137 

ALTRES ACTIVITATS 1 25 

 

El Parc de la Mitjana és l’espai més visitat. Respecte l’any anterior incrementen  els grups que han vingut a fer l’activitat de fauna i 
també de les activitats als Camps Elisis i al Museu del Clima. Per contra, hi ha hagut menys activitats sobre residus i no hi ha hagut 
demanda d’activitats als Aiguamolls de Rufea. 
 
Agenda 21 Escolar. 
 

 
L’any 2005 es va dissenyar el programa Agenda 21 Escolar de Lleida, adreçat als centres escolars. Aquest programa proposa que 
els centres escolars, com a agents de la ciutat, desenvolupin la seva Agenda 21, un projecte d’ambientalització del centre. Cada 
escola, amb un procés participatiu, revisa els plantejaments i pràctiques educatives i es compromet en algunes accions de millora 
en relació al medi ambient i la sostenibilitat, sovint del mateix centre. El programa comença en els centres interessats de la ciutat 
durant el curs 2006-2007. 
 

 

► Curs 2018-19: 67 centres a la 13ena edició del programa “Agenda 21 Escolar” 
13 escoles bressol i llars d’infants 
27 escoles públiques d’infantil i primària (1 nova incorporació) 
1 institut-escola públic 
12 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 de les escoles del curs 2018-2019. L’Acte de Signatura de Compromís simbolitza el 
compromís de cada centre en desenvolupar el seu projecte ambiental per la sostenibilitat de la ciutat de Lleida. Aquest curs 
escolar el centres va realitzar l’acte de Signatura de Compromís a cada centre.  
 
► Acte de cloenda de l’Agenda 21 Escolar. Curs 2019-2019 Cloenda de secundària. 16 de maig, al Parc de la Mitjana. Participació 
de 85 alumnes i 14 professors/es de un total de 10 centres d’Educació Secundària. Els alumnes van participar a la fira dels 
projectes en la qual tenen l’oportunitat de d’explicar a altres estudiants els seus projectes, per afavorir l’intercanvi d’experiències 
educatives. L’alumnat va participar en un taller naturalista sobre menjadores d’aus amb materials reciclats i en l’alliberament de 
una cigonya procedent del Centre de Fauna de Vallcalent. 
 

► Acte de cloenda de l’Agenda 21 Escolar. Cloenda d’Infantil i Primària. 14 de juny, al Parc de la Mitjana. Participció de 330 
representants de les escoles, alumnes, mestres i pares i mares. Es van editar 49 pòsters dels projectes ambientals de cada centre 
que es van exposar al Parc de la Mitjana. L’alumnat va poder gaudir amb la mostra de jocs fets amb materials reciclats i una 
actuació de titelles. L’acte es va clausurar amb l’alliberament de una guineu procedent del Centre de Fauna Salvatge de Vallcalent. 

► Suport a les escoles pels projectes ambientals del curs 2018-19 per valor de 12.830 €. Ajut econòmic a les escoles que han 
presentat el projecte ambiental, de caire anual o triennal. 

♣ Àmbit hort escolar i Horta de Lleida 
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► Curs “Planifiquem l'hort escolar com mitjà d'aprenentatge”. 5 i 19 de març i 9 i 16 d’abril, de 18 a 20 hores. Participació de 13 
mestres i 2 practicants. 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 Marc Olomí de l’empresa Punteco. 
 
► Assessorament sobre gestió de l’hort escolar. L’ Institut Samuel Gili i Gaya ha rebut l’assessorament tècnics personalitzat sobre 
la gestió de l’hort escolar. A càrrec de Marc Olomí de Punt Eco. 
 
► Comanda conjunta de recursos pel manteniments dels horts escolars a la xarxa. Comanda conjunta de terra de 4 sacs de 
greda de 30 litres i 20 sacs de 30 litres i 10 big-bags de 1m3 de substracte vegetal. Les Escoles Bressol Municipals han rebut varies 
plantes aromàtiques (espígols, timo, timó limoner, romaní, stevia, salvia, cibulet, menta i menta xocolata). 
 
► Planter de maduixes als Horts Escolars. S’han repartit 20 maduixeres a les Escoles Bressol Municipals de la xarxa. 
 
► Portes Obertes dels Horts Escolars. Els dies 2, 3, 4 i 8 de maig es va celebrar les Portes Obertes dels Horts Escolars amb 
l’objectiu de donar a conèixer els horts escolars i l’Horta de Lleida.  Els centres participants foren: EBM Ronda – La Mercè, l’INS 
Guindàvols, l’INS Castell dels Templers i l’ESC Magraners. Cada centre es va encarregar de fer una explicació i organitzar diverses 
activitats al voltant de l’hort.  Les portes obertes es complementaven amb un estand de productes de l’Horta de Lleida i una 
degustació dels seus productes: fruita de Sanuí Fruit, melmelades de Fruites Blanch i oli d’oliva de Dolors Sansa. 
 

♣ Àmbit Biodiversitat 

► Plantació al bosc urbà del Museu del Clima i la Ciència amb els alumnes  de l’Escola Magí Morera i Gavaldà i l’Institut Castell 
dels Templers. Activitat realitzada el 9 de març al Museu del Clima i la Ciència de Lleida, en horari de 10 a 13 h. L’alumnat 
procedents de l’Escola Magí Morera i Gavaldà i l’Institut Castell dels Templers van plantar un total de 120 arbres. 

► Plantacions per a la millora dels Espais Naturals a Lleida. L’alumnat de 6 centres educatius van participar en tres plantacions 
d’arbres per a la millora de l’ecosistema a: Torres de Sanui, al Parc de la Mitjana i al entorn dels Aiguamolls de Rufea. 

 

♣ Àmbit Residus i Reciclatge 

► Contenidors per la gestió dels residus, per a millorar la recollida de residus selectiva als centres. A més, es va col·laborar amb el 
departament de neteja de cada cebtre per aconseguir la implementació de la recollida selectiva del porta a porta als centres 
d’Educació Secundària. 

► 9 visites de la deixalleria mòbil als centres escolars. La deixalleria mòbil ha visitat un total de 9 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 

► Macroenqueta de mobilitat sostenible als centres d’educació secundària. El 21 de setembre es va organització d’una 
macroenquesta simultània a 19 centres de secundària per tal de conèixer la distribució modal de la mobilitat als instituts i per 
promoure els desplaçaments sostenibles.  
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Ecoactivitats. 
 

 

Les ECOACTIVITATS són activitats de natura i medi ambient que pretenen, d’una banda, apropar els ciutadans al medi natural que 
els envolta i, de l’altra, posar a l’abast dels estudiants, naturalistes i gent interessada la única oferta formativa estable sobre 
ecologia i medi ambient per a tots els públics que existeix la ciutat. 

En el programa d’ "ECOACTIVITATS, propostes de natura i medi ambient", es proposen tota una sèrie de cursos, tallers, 
ecodescobertes, jornades i festes, amb l’objectiu de difondre i promoure el coneixement de la biodiversitat i el medi ambient tan 
de la plana de Lleida, com de les rodalies. El programa d’activitats també pretén proporcionar formació i un lloc de trobada, a tots 
el aficionats a la natura.  

 

 

► 57 Ecoactivitats amb 4.721 participants. 

 
ECOACTIVITATS 2018- Primavera PARTICIPANTS 

Ecodescoberta. Quina diferència hi ha entre reciclar i no fer-ho. 23 

Ecodescoberta. El paisatge de l'horta a través dels sòls. 19 

Tallers per a petits naturalistes. 58 

Ecodescoberta. Visita tènica habitatge consum energia 0. 52 

Taller tècniques per reproduir plantes. 10 

Festa de la Mitjana. 2000 

Xerrada: el canvi climàtic: què hi podem fer? Museu del Clima. 36 

Taller: iniciació a la fotografia de fauna: com aproximar-nos als ocells. 12 

Taller: les plantes silvestres del territori que podem menjar. 19 

Celebració dia dels Museus. Astronomia al Museu del Clima.  71 

Curs. Introducció a la identificació dels ocells a través dels seus cants. 18 

Ecodescoberta Mitjana de nit. 18 

Xerrada: Passa't a l'energia solar fotovoltaica. Museu del Clima. 28 

ECOACTIVITATS 2018 - Estiu PARTICIPANTS 

Cinema a la fresca Sessió 1. Museu del Clima. 50 

Gimcana en família. El canvi climàtic. Museu del Clima. 27 

Cinema a la fresca Sessió 2. Museu del Clima. Anul·lat 

Taller "El planeta blau està inclinat: les estacions". 18 

Cinema a la fresca Sessió 3. Museu del Clima. 70 

Gimcana en família. El canvi climàtic. Museu del Clima. 20 

Cinema a la fresca Sessió 4. Museu del Clima. Anul·lat 

Taller "Observació de cràters lunars". Museu del Clima. 27  

 
ECOACTIVITATS 2018 - Tardor 

 
PARTICIPANTS 

Fira de la Mobilitat elèctrica. Museu del Clima. 130 

Celebració la Nit dels Ratpenats. 300 

Pedalada Setmana Mobilitat Sostenible i Segura. 1500 

Xerrada: Estalvi energètica a la llar. Museu del Clima. 19 

Celebració dia Mundial dels ocells als Aiguamolls de Rufea. 40 

Curs. Flora i vegetació:" de la plana de Lleida al Prepirineu". Anul·lat 

Ecodescoberta. El camí que fa l'aigua de casa al riu. 19 

Ecodescoberta. Com es mesura  la qualitat de l'aire? 35 

Descoberta dels Aiguamolls de Rufea. 102 
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► Les novetats del programa de l’any 2018 han estat: “el paisatge de l’Horta a través dels seus sòls”, “taller d’iniciació a la 
fotografia de fauna per aprendre a aproximar-nos al ocells”, “curs sobre plantes silvestres comestibles”, i “descoberta de l’estació 
de la Xarxa de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica de Lleida”. 
 
► En general totes les activitats han tingut una ocupació de places mitja/alta  i les valoracions dels participants són molt 
favorables, tant en les activitats més generalistes com en les de caire més tècnic. 
 
Museu del Clima i la Ciència de Lleida 

 

 

El Museu del Clima i la Ciència de Lleida és un equipament dedicat a al difusió científica orientat al medi ambient i al canvi 
climàtic.  La nova instal·lació ret homenatge al científic lleidatà Joan Oró, on es pot visitar el seu llegat en la vessant científica i 
humanística. El Museu del Clima i al Ciència de Lleida ha estat dissenyat pel reconegut arquitecte Toni Gironès, i ha suposat la 
recuperació de la vessant del toró de gardeny amb un nou parc urbà. 

El programa d’activitats proposat va orientat a facilitar a la ciutadania el coneixament i les eines pràctiques per orientar els seus 
hàbits vers una vida més sostenible. Els tallers i activitats puntaules es convinent amb la visita periòdica de l’espai Joan Oró i de 
l’entorn arquitectònic. 

 
► 463 participants als programa d’activitats del Museu del Clima i la Ciència. L’orientació pràctica de l’activitat ha motivat 
l’interès els participants. A continuació es mostra la taula de participants per cada activitat. 

 

Activitat Participants (*) 

Xerrada. El canvi climàtic: què hi podem fer? 36 

Taller. Astronomia al Museu del Clima i la Ciència 71 

Xerrada. Passa’t a l’energia solar fotovoltaica 28 

Mostra cinema ambiental (sessió 1) 50 

Gimcana en família: El canvi Climàtic 27 

Mostra cinema ambiental (sessió 2) Anul·lada 

Taller. El planeta blau està inclinat: Les estacions 18 

Mostra cinema ambiental (sessió 3) 70 

Gimcana en família: El canvi Climàtic 20 

Mostra cinema ambiental (sessió 4) Anul·lada 

Taller. Observació dels cràters lunars, mart, júpiter i saturn mitjançant telescopi 27 

Fira de mobilitat elèctrica 130 

Xerrada. Estalvi Energètic a la llar 19 

(*) En el marc de les Ecoactivitats. 

 
► 338 persones visiten la Sala Oró i a l’entorn arquitectònic. La Sala Oró s’ha pogut visitar d’11 a 14 h el segon diumenge de cada 
mes i amb activitats educatives concertades en el període d’abril a octubre de 2018. Concretament, 211 alumnes de diferents 
centres educatius van visitar la Sala Oró. Durant la visita es repassa la vida i descobriments científics de Joan Oró, i es realitza una 
visita a tot l’entorn per explicar el projecte arquitectònic de Toni Gironès.  
 
► 127 persones visiten el projecte arquitectònic de Toni Gironès. Diferents entitats s’han mostrat interessades en conèixer 
l’espai dissenyat per l’arquitecte Toni Gironès. 

► Nous panells expositius “Adaptació”.  Aquest és un recurs important per les activitats escolars relacionada amb conèixer les 

causes i les conseqüències del canvi climàtic. Realitzada dins del projecte Life Shara i facilitada pel Centre Nacional de Educació 

Ambiental (CENEAM).  

► 250 persones a la plantació al bosc urbà del Museu del Clima i la Ciència. El 9 de març, alumnes de l’Institut Castell dels 
Templers i de l’Escola Magí Morera i Galícia van plantar 50 alzines, en una acció conjunta amb l’Agenda 21 Escolar de Lleida. La 
plantació del bosc urbà es va completar el 10 de març amb la plantació de 160 arbres per la ciutadania entre lledoners 
(Celtis australis), pins pinyers (Pinus pinea), pins blancs (Pinus halepensis) i algunes unitats d'alzines (Quesqus ilex) i ametllers 
(Prunus dulcis). 
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Dinamització d’espais naturals. 
 
 
El Parc de la Mitjana és un bosc de ribera situat a la riba del riu Segre a la zona nord de Lleida. La Mitjana representa un espai d’ús 
equilibrat entre la conservació del medi natural i l’ús d’esbarjo dels ciutadans de Lleida. 
 
 
Els Aiguamolls de Rufea són una zona humida d’interès ecològic i social. Situats prop de l’ermita de Butsènit, a mig camí entre la 
Mitjana i l’embassament d’Utxesa, formen part de les zones humides disperses per la plana de Lleida, que acullen una important 
comunitat ornítica. El projecte de restauració d’aquests aiguamolls, executat entre l’agost de 2004 i l’abril de 2005 ha permès 
recuperar paisatgísticament l’indret, que es trobava força degradat, i convertir-lo en un espai enriquidor del paisatge de l’horta i 
un indret per observar la natura, per passejar i  per al gaudi dels lleidatans i lleidatanes. 
 
 

 

► 4.544 persones al Centre Interpretació de la Mitjana. Durant tot el 2018 han visitat l’exposició permanent 4.544 persones 
(1.371 adults i 3.173 infants). La majoria d’aquests visitants són escolars (2274), entitats (608) o visites (1662). 117 persones han 
participat en una visita guiada al parc de la Mitjana. 

El Centre d’Interpretació de la Mitjana ha estat obert al públic de dilluns a divendres de 10 a 14h i el primer diumenge de mes d’11 
a 14h. Els primers diumenges de mes es projecta un audiovisual sobre el parc i s’ofereix una visita guiada gratuïta de 12 a 13h per 
a tothom que hi estigui interessat. 

 

► 66 participants als anellaments científics al Parc de la Mitjana i als Aiguamolls de Rufea. Aquest programa, 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. 

 

► 30 nens i nenes a la 5ena edició dels “Taller petits naturalistes”. Durant els dies 26, 27 i 28 de març de 2018, dies laborables 
de la Setmana Santa, han tingut lloc els tallers per a petits naturalistes. Aquest any s’ha ofert un taller de ioga i natura, un taller de 
construcció de caixes niu i menjadores d’ocells i un altre taller d’orientació pel Parc de la Mitjana.  

► Batnight: la nit dels ratpenats. El dissabte 22 d’abril, 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. 

 

► Festa de la Mitjana: 2.000 persones a la Festa de la Mitjana “art i natura”. Celebrada el diumenge 22 d’abril de 10 a 14h,  amb 
més d’una vintena d’activitats per a grans i petits (tallers, experiments, jocs, visites guiades, land art, titelles,…).  

► Cens hivernal d’aus aquàtiques. El 13 de gener de 2018, amb la participació de 15 persones. 175 individus observats (entre el 
cens diürn i nocturn) de 13 espècies diferents. 

► Grup de Seguiment de la Biodiversitat. Durant el mes de desembre es va fer una sessió de neteja de les caixes niu del Parc de 
la Mitjana del Grup de Seguiment de la Biodiversitat de Lleida. 
 Projecte de difusió dels valors dels Espais Naturals de Lleida i senyalització dels Aiguamolls de Rufea. De cara a fomentar les 
valors dels espais naturals de Lleida s’ha creat una imatge comuna de cara a fer  fulletons i guies de descoberta dels diferents 
espais naturals. El primer espai ha sigut els Aiguamolls de Rufea, del que s’ha dissenyat un fulletó informatiu i s’ha instal·lat un 
cartell a l’entrada. 
 

► Inauguració de la primera fase de millora dels Aiguamolls de Rufea. El diumenge 25 de novembre es va realitzar una 
presentació de les obres de millora amb activitats de descoberta dinamitzades pels educadors ambientals. 102 participants. 

► Actuació de voluntariat ambiental de l’empresa DECATHLON-Lleida. El dia 16 de setembre 16 persones van participar en una 
acció mediambiental al Aiguamolls de Rufea, on van fer tasques de neteja del parc, es va realitzar una visita guiada al parc i es 
varen instal·la dues caixes niu. Després es va convidar a tots els participants a un esmorzar. 
 
 
Setmana de la mobilitat sostenible i segura. 
 

► Celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Del 17 a l 23 de setmbre de 2018 la ciutat de Lleida s’ha adherit per 16é 
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. 
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Les activitats realitzades enguany han estat: 

• Enquesta de mobilitat als alumnes de secundària, a través de l’Agenda 21 Escolar.  

• Bicicletada Popular. Diumenge 23 de setembre. Amb la implicaciño de nombroses entitats de Lleida i l’organització 
d’activitats festives paral·leles a la Rambla Ferran. Participació  de 1.500 persones. 

• Fira de la mobilitat elèctrica. Dissabte 22 de setembre. Exposició i demostració de cotxes i bicicletes, amb la participació 
de una vintena de vehicles elèctrics. Conferències sobre la gestió de la recàrrega del vehicle elèctric, la bicicleta 
elèctrica a Lleida i les possibilitats del cotxe elèctric a Lleida. Participació de 150 persones. 

 
 
Campanya de comunicació “Lleida en verd”  
 
 

“Lleida en Verd”, l’estratègia de comunicació dels projectes ambientals municipals. Creació de la imatge gràfica de la campanya i 
definició de l’estratègia de comunicació amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania totes les accions municipals relacionades amb 
el medi ambient i fomentar l’ús d’hàbits que redueixen l’impacte ambiental dels ciutadans i n’afavoreixen la qualitat de vida. 

 
 
► Campanya “Protegim la fauna urbana”. Durant els mesos de primavera i estiu s’ha iniciat la campanya per donar a conèixer la 
importància de la biodiversitat urbana i fomentar el coneixement i la protecció de les següents espècies protegides: cigonyes, 
orenetes, falciots i muricecs. La campanya incideix en explicar què s’ha de fer en cas de trobar-se amb alguna d’aquestes espècies i 
fomentar-ne la convivència. La campanya s’ha realitzat principalment a través de les xarxes socials del lleidaenverd. 
 
► Campanya “Mobilitat sostenible”. Campanya per fomentar models sostenibles de desplaçament a la ciutat de Lleida: en 
bicicleta, en autobús o a peu. La campanya s’ha realitzat amb la participació de varis lleidatans amb presència a instar. A més de 
les xarxes socials, s’han realitzat anuncis a la premsa local i a TV Segre. 

 
 

GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS 
 
Dinamització de l’ Horta de Lleida. 
 

 

Lleida és un municipi on l’activitat agrària ocupa un percentatge molt elevat de territori i l’Horta de Lleida està estretament lligada 
a la societat lleidatana, a la seva història i a la seva cultura. L’agricultura que es practicava a l’Horta, lligada al territori i a les seves 
condicions edafoclimàtiques i socioeconòmiques, ha donat com a resultat una sèrie de pràctiques, un ‘saber fer’, unes costums, 
una cultura... amb identitat pròpia.  

Actualment la recerca d’alternatives a la producció hortícola es fan necessàries per a mantenir els valors culturals, ecològics i 
paisatgístics de l’Horta de Lleida. A la vegada, la situació estratègica de l’Horta de Lleida (degut a la seva proximitat a Lleida ciutat), 
i el seu valor cultural i ecològic, li ofereixen potencialitats de desenvolupament on es compatibilitzi una producció agrària lligada al 
territori, la conservació del paisatge i l’ús social. 

 
► Activitats als Horts Familiars de Rufea. Els Horts Familiars de Rufea continuen en funcionament i aportant aliments i 
satisfaccions als seus usuaris. Durant el 2018, s’han obert dos convocatòries per accedir als horts i s’han realitzat varies activitats 
de dinamització, com la compra conjunta de compost. 
 
► 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 2018 s’han acompanyat els tres projectes d’horticultura ecològica 
que hi ha actualment al Viver. També s’han coordinat les visites d’assessorament amb l’ADV de Producció Ecològica de Ponent. 
Durant la tardor es va obrir una nova convocatòria i s’han atès 2 noves persones interessades. 
 
► Participació al projecte “Espais Tests Agraris: una aposta pel relleu regeneracional”, en el marc del  Grupo Operativo RETA 
(Red de Espacios Test Agrarios), finançat pel Misiterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, amb l’objectiu de difondre els espai 
tests agraris com a eina per a fomentar el relleu generacional en el sector de l’agricultura. 
 
► L’Horta de Lleida a la Fira de Sant Miquel. Suport en el disseny de l’estand de l’Ajuntament de Fira de Sant Miquel, dedicat a 
l’Horta de Lleida. Organització d’un aperitiu amb productes de l’Horta de Lleida amb tapes cuinades per David Molina, del 
restaurant Cràpula. 
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► Redacció de la proposta de Reglament de la marca de l’Horta. Redacció de la proposta del reglament per l’ús de la marca de 
l’Horta de Lleida, per la diferenciació dels productes agraris cultivats al municipi de Lleida, així com totes les empreses que els 
comercialitzen i/o que ofereixen serveis a l’Horta de Lleida. 

► Registre de la marca Horta de Lleida. S’ha tramitat el registre de la marca Horta de Lleida al registre oficial de marques a nivell 
europeu, per les següents 7 classes (de les 45 classes possibles): 

Classe 29. Protegeix "Todos los productos lácteos, aceites, productos grasos, huevos, carnes ,pescado, frutas, verduras, hortalizas 
y legumbres en conserva, congeladas, secas (frutos secos) y cocidas. Confituras, mermeladas, compotas y jaleas". Classe 30. 
Protegeix "Todos los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo humano. Alimentos a base de cereales. 
Pan y productos típicos de pasteleria. Miel, vinagre, salsas y productos elaborados con cacao". Classe 31. Protegeix "Todas las 
frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas. Animales vivos (ganadería). Semillas, plantas y flores. Piensos y comida para 
animales. En general los productos agrícolas, hortícolas y forestales no comprendidos en otras clases. Classe 35. Protegeix "Los 
servicios de venta al detalle, al por mayor y por internet. La organización de ferias y eventos con fines comerciales. Servicios de 
promoción y publicidad de productos y servicios". Classe 41. Protegeix "Servicios de ocio , entretenimiento y tiempo libre. 
Servicios culturales, educativos y deportivos". Classe 43. Protegeix "Servicios de restauración y hospedaje en fincas, casas rurales 
(agroturismo), campings, hoteles...". Classe 44. Protegeix "Servicios ofrecidos a sectores como la agricultura, la horticultura, la 
silvicultura y jardinería". 
 
► Desplegament del projecte de Custòdia agrària. Desplegament del projecte de custòdia agrària per posar en cultiu totes 
aquelles finques que no estan cultivades a l’Horta de Lleida, a través de la mediació de l’Ajuntament entre el propietari i el nou 
arrendador. Durant l’any 2018 s’ha realitzat un estudi per identificar les finques no cultivades i la seva evolució respecte l’estudi 
realitzat l’any 2012. 
 
► Coordinació de la realització del manual de senyalètica de l’Horta de Lleida i gestió de la instal·lació dels cartells indicadors 
d’entrada a les partides. Encàrrec de la realització del manual de senyalètica que defineix la tipologia de cartells i l’ús de la imatge 
de l’Horta de Lleida. També s’ha coordinat la instal·lació dels primers 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 2018 de Fira Natura va tractar de l’Horta de Lleida 
i va comptar amb una mostra de productes de l’Horta. 
 
 
Projectes d’ordenació i jardineria. 
 
 

L’apartat de “Projectes d’ordenació i territori” neix amb l’objectiu de restaurar els espais degradats de Lleida per la millora del 
benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. Les actuacions es realitzen tant en espais urbans com en espais agraris de l’Horta de 
Lleida. En espais urbans les tasques van dirigides a restaurar espais degradats i convertir-los en espais verds. A l‘entorn de l’Horta 
de Lleida les actuacions van encaminades a promoure l’ordenació de l’espai agrari mitjançant actuacions puntuals a petita o 
mitjana escala.  

L’ús de plantes adaptades als climes de Lleida, utilitzant sistemes de reg eficient, implantant tècniques que minimitzen el 
manteniment i ajustats als pressuposts, són els principals criteris que defineixen la metodologia de treball per assolir els objectius. 

 

 
 

► 18 projectes i propostes de restauració paisatgística. Els projectes d’ordenació desenvolupats durant l’any 2018, basats 
en el disseny, la planificació i la coordinació dels diferents espais, es descriuen a la següent taula: 
 

  ACTUACIÓ ESTAT D’EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

1 
Projecte de plantació a la mitjana de l’avda 
Madrid 

Projecte completament executat 
Plantació de 70 unitats de 
Liriodendron tulipifera ‘fastigiata’ 

2 Projecte de disseny de Mitjanes Florides Projecte completament executat 
Plantació de 3.714 ut d’arbustiva 
variada 

3 Projecte de reforestació del Museu del Clima Projecte completament executat 

Plantació de 467 ut d’arbrat (Pinus 
pinea, Pinus halepensis, Celtis 
australis, Quercus ilex i Prunus 
cerasífera) 

4 Projecte plantació viària Projecte completament executat 
Plantació de 126 ut d’arbrat 
d’espècies en els carrers de la 
ciutat 

5 Bosc urbà de Balàfia Projecte completament executat Plantació de 204 ut d’arbrat 
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(Quercus ilex, celtis australis, Pinus 
pinea, Pinus halepensis, Pistacia 
chinensis, Quercus rubra, Gleditsia 
inermis i Gleditsia Sunburst) 

6 Projecte reforestació del Centre Històric Projecte completament executat. 
Plantació de 27 unitats d’arbrat i 
344 ut d’arbustiva en diferents 
espais del barri 

7 Call Jueu Projecte completament executat 

Plantació de 76 ut  d’arbrat 
(Liriodendron fastigiata i Celtis 
australis)  i 26.300 ut d’arbustiva 
(Hedera helix, Thymus serphyllum i 
Saponaria officinalis) 

8 
Projectes varis: Pere de coma, Entorns 
escolars, alineació Carrer Balmes, Street work 
out santa Cecilia 

Projecte completament executat 
Plantació de 34 unitats d’arbrat i  
396 ut d’Hedera hèlix 

9 Projecte Àrea de gossos Jardins Jaume Magre Projecte completament executat Creació d’una àrea de 760 m2 

10 Projecte de subministrament d’arbrat 

Projecte completament executat Subministrament de 372 ut per a 
diferents obres de la ciutat (bosc 
urbà de magraners, CEIP 
Magraners, Escola Vilot de Sucs, 
Camí vianants de l’Horta...) 

11 Projecte de trituració de soques viàries 
Projecte completament executat Realització del triturat de 120  

soques viàries i renovació del 
substrat 

12 Projecte enjardinament Carrer del General 
Projecte completament executat Plantació de 315 ut d’arbustiva 

tapissant i 7 ut d’arbrat (Celtis 
australis) 

13 
Projecte enjardinament Parc Ludoteca de 
Gardeny 

Projecte completament executat Plantació de 19 ut d’arbrat de 
ribera i 70ut d’arbustiva tapissant 

14 
Projecte enjardinament pati escola el Vilot de 
Sucs 

Executant-se 
Plantació d’arbrat (6 ut) i 670 ut 
d’arbustiva  

15 Projecte enjardinament vial Victor Torres Projecte realitzat  

16 Projecte enjardinament talús Llengua de Serp 
Projecte completament executat Plantació de 5.194 ut d’arbustiva 

de flor variada 

17 Projecte enjardinament Monterey 
Projecte completament executat Plantació de 1.218 ut d’arbustiva 

enfiladissa i vivaç 

18 
Projecte de plantació viària del contracte de 
manteniment 

Projecte completament executat Plantació de 77 ut d’arbrat 
d’espècies segons els carrers de la 
ciutat 

  

► 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 i 9 - resultat guanyador de processos participatius.  
Projecte nº 8 -  s’ha consensuat amb els usuaris.  
Projecte nº 13 - es realitzen varies reunions amb els veïns per tal d’informar i consensuar els espais de la nova plaça.  
Projecte nº14 - es planteja i participa l’escola del Vilot de Sucs. 

 
Projectes d’energies. 

► 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 en estalvi i eficiència energètica. 
 
L’assessorament energètic ha estat dut a terme per 2 tècnics, una arquitecte i un enginyer industria¡,  els quals han valorat per a 
cada domicili l’estat energètic de l’habitatge i han proposat mesures per reduir el consum d’energia. També han assessorat sobre 
el contracte de la factura de la llum. 
 
Servei d’assistència personalitzada a 50 famílies vulnerables de la ciutat (180 persones).  L’assistència ha consistit: 

• Facilitar elements d’estalvi energètic i de millora de les condicions de confort com leds, burletes a les finestres, 
temporitzadors dipòsits aigua calenta, programadors radiadors, aïllants darrere radiadors en paret externa... Aconsellar 
bones pràctiques segons cada família, tipologia d’habitatge i de sistema d’escalfament, etc  

• Detecció possibles fuites de consum energètic i d’aigua. 

• Anàlisi i recomanacions per rebaixar els costos de les factures mitjançant la optimització de la factura: baixada de 
potència, contractació bono social, canvi de companyia... 

• Recollida de dades per a millorar la diagnosi de la situació de vulnerabilitat energètica i d’altres necessitats per evitar 
exclusió social. 

 
Visites d’assessorament energètic a 9 comunitats de veïns (133 habitatges, 350 persones). El programa ha consistit en: 

• Assessorament sobre les mesures més idònies a aplicar a nivell comunitari per tal de millorar la seva eficiència 
energètica: millores en la 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.  
 
 

Fòrum de l’Aigua de Lleida. 

► Presentació del “Pla del Riu Segre a Lleida”, a càrrec de Josep Maria Palau, de l’Estudi Ramon Folch. Presentació del document 
i debat per recollir suggeriments, aclariments i propostes de cara a millorar el document. Dimecres 9 de maig de 2018, al Palau de 
Congressos de la Llotja.  

► Debat participatiu sobre el Pla del Riu Segre a Lleida. Concreció i priorització de les propostes d’actuacions del Pla. Dijous 3 de 
juliol, al palau de Congressos de la Llotja. 

 

RECERCA DE FINANÇAMENT 
 

Programes nacionals. 
 
►  Ajuts tramitats per la Regidoria de l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat: 

 

Entitat Convocatòria 
Resum actuacions 

sol·licitades 
Cost total  
actuació 

Import  
sol·licitat 

Import 
atorgat 

Diputació de 
Lleida 

Convocatòria del Pla de 
Manteniment de Camins de 
titularitat municipal per a l’anualitat 
2017 per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments i 
entitats municipals del territori de 
Lleida 

Millores dels camins 
municipals 

146.281,00 € 7.408,00 € 7.408,00 € 

Generalitat de 
Catalunya 

RESOLUCIÓ TES/1002/2018, de 16 
de maig, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a 
projectes de prevenció i preparació 
per a la reutilització de residus 
municipals 

Actuacions de disminució 
del malbaratament 
alimentari a les llars. 

18.150,00 € 13.612,50 € 13.612,50 € 
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Generalitat de 
Catalunya 

TES/1004/2018, de 16 de maig, de 
convocatòria d'ajuts per a la 
utilització d'àrid reciclat dels 
residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes 
pels ens locals i les empreses 
públiques 
municipals de Catalunya (ref. BDNS 
399615). 

Millora dels camins 
municipals a través dels 
àrids reciclats. 

187.880,12 € 130.082,88 € 137.987,52 € 

Generalitat de 
Catalunya 

RESOLUCIÓ TES/1250/2018, d'11 de 
juny, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a 
projectes de foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals FORM 2018 (ref. 
BDNS 403403).  

 18.094,00 € 13.572,00 € 12.770,00 € 

Generalitat de 
Catalunya 

RESOLUCIÓ TES/1550/2018, de 29 
de juny, de convocatòria de 
subvencions per fomentar la 
identificació i l'esterilització dels 
animals de companyia, per a l'any 
2018 (ref. BDNS 406797). 

Foment de la identificació 
i esterilització dels 
animals de companyia. 
Identificació i 
esterilització d'animals de 
refugi. 

32.043,83 € 19.310,00 € pendent 

Institut Català 
d'Energia 

Subvencions per instal·lar estacions 
d'accés públic de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics sol·licitades per 
administracions públiques en el 
marc del Pla d'Acció per al 
desplegament d'infraestructures de 
recàrrega per als vehicles elèctrics a 
Catalunya (PIRVEC 2016-2019)   

2 estacions recàrrega 
ràpida de vehicle elèctric  

115.375,64 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

Generalitat de 
Catalunya 

RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 
d'agost, per la qual es convoquen 
per a l'any 2018 els ajuts a la gestió 
forestal sostenible per a finques de 
titularitat pública. 

Revisió del Pla tècnic de 
gestió i millora forestal de 
les finques forestals de 
l’Ajuntament de Lleida.  

4.109,37 €. 2.921,94 € 1.992,23 € 

 
 
►  Ajuts tramitats per la Fundació Lleida 21: 
 

Entitat Convocatòria 
Resum actuacions 

sol·licitades 
Cost total 
actuació 

Import 
sol·licitat Import atorgat 

Servei Públic 
d'Ocupació de 

Catalunya 

RESOLUCIÓ TSF/1779/2018, de 16 
de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2018, per 
a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya (ref. BDNS 409444). 

Contractació en 
pràctiques per la 
dinamització de la 
marca "Horta de 
Lleida" 

11.000 € 11.000 € 11.000 € 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685537.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685537.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685537.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685537.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685537.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685537.pdf
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc5OTc&CodC=NTg5Ng
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Programes europeus. 
 
►  Ajuts tramitats per la Regidoria de Medi Ambient i Horta: 
 

Entitat Convocatòria 
Resum actuacions 

sol·licitades 
Cost total 
actuació 

Import 
sol·licitat 

Import atorgat 

Comissió 
Europea 

Programa europeu de cooperació 
transfronterera Interreg VA 
Espanya-França-Andorra pel 

període 2014-2020 

“TTFS (TÊT, TER, FLUVIÀ I 
SEGRE) - TURISME 

TRANSFRONTALIER FLUVIAL 
ET SOUTENABLE” 

Suport en la gestió tècnica i 
administrativa. 

Del 2017 al 2020. 

642.324 € 417.510 € 417.510 € 
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2. MEMBRES DEL PATRONAT.  
 

L’any 2018 el Patronat de la Fundació per la Sostenibilitat de Lleida 21 ha estat format per: 

▪ Alcalde de l’Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa Piqué. PRESIDENT. 

▪ Regidor de l’hàbitat rural i la sostenibilitat: Sr. Joan Queralt Colom. VICEPRESIDENT. 

▪ Coordinador tècnic de planejament urbanístic: Sr. Joan Blanch Ripoll. 

▪ Grup municipal CIU: Sra. Marta Gispert Rocasalbas. 

▪ Grup municipal CIU: Sra. Montserrat Teixidó Serentill. 

▪ Grup municipal C’s: Sr. José Ma. Córdoba Alòs. 

▪ Grup municipal ERC-AVANCEM: Sr. Josep Maria Baiget Marqués. 

▪ Grup municipal CUP: Sra Noelia Jiménez Carrasco. 

▪ Grup municipal PP: Sr. Pau Pintó Torné. 
 

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

té. 

 

 

3. 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. 

 

  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. 
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  f) Correcció d’errors: 

  No s’ha fet cap correcció durant l’any. 

. 

 

 

 

4. APLICACIÓ DE RESULTATS.  
 

En l’any 2018, hi ha uns beneficis de: 

 

Bases de repartiment Exercici 2018 

Excedent de l'exercici          10.036,20 

Total base de repartiment = Total distribució 10.036,20 

Distribució a Exercici  2018 

Fons dotacionals  

Romanent 

Excedents negatius d’exercicis anteriors 

 

 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 10.036,20 

Total distribució = Total base de repartiment     10.036,20 

  

 

 

5. 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. 

 

 

6. ACTIU IMMOBILITZAT. 
 
L’immobilitzat durant l’exercici 2018, no ha sofert cap variació. No s’inclou l’amortització de 
l’immobilitzat, tal i com s’indica al registre mercantil. 
 

INMOBILITZAT 2018 

INMOBILITZAT 
INMOBILITZAT 
INTANGIBLE 

INMOBILITZAT 
MATERIAL 

INVERSIONS 
INMOBILIARIES 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL BRUT del exercici 2018  23.086,04       23.086,04 

(+) Entrades          

(+) Correccions de valor por actualització                         

(-) Sortides                         

SALDO FINAL BRUT del exercici 2018  23.086,04       23.086,04 
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7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 
 
La fundació no té cap tipus inversió immobiliària. 
 
 
 

8. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL. 
 
La fundació no té actuacions en aquest apartat. 
 

 

9. 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. 

  

10. 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 Total 

2018 2017 2018 2017 

Deutors d’activitats i partides a cobrar 201.268,78 181.071,12 201.268,78 181.071,12 

     

Total Actius Financers a curt termini 201.268,78 181.071,12 201.268,78 181.071,12 
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11. PASSIUS FINANCERS. 
 

a. Creditors per activitats i altres deutes. 

Categoria 
Derivats i altres Total 

2018 2017 2018 2017 

Dèbits i partides a pagar 47.345,65 58.012,33 47.345,65 58.012,33 

     

Total Passius Financers a curt termini 47.345,65 58.012,33 47.345,65 58.012,33 

 
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. 
 
 

12. FONS PROPIS 
 

MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ 

FONS PROPIS Saldo inicial Augments Disminucions Saldo Final 

I. Dotació fundacional 12.020,24   12.020,24 

      1. Dotació Fundacional  12.020,24   12.020,24 

      2. Dotació Fundacional no exigit     

II. Romanent 239.326,76   239.326,76 

III. Excedents de exercicis anteriors -38.257,81   -38.257,81 

IV. Excedent del exercici    10.036,20 

  TOTAL    223.125,39 

 

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 
 
La Fundació ha rebut durant el 2018 unes subvencions de:  

 

• Ajuntament de Lleida per un import de          272.378,81 € 

• Servei d’Ocupació de Catalunya           3.080,00 € 
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L’aportació de l’Ajuntament de Lleida és per al desenvolupament íntegre de l’objecte de l’activitat de la 
fundació. 
 
 
 

14. SITUACIÓ FISCAL.  
 

Durant l’exercici 2018, la fundació ha tingut uns beneficis de 10.036,20€ 

 
 
 

15. 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. 
 
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 12.830,00€ 
 
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 204.120,50€ i està formada íntegrament per 
la seguretat social de les nòmines del personal de la fundació: 

o Sous i salaris   156.049,52 € 
o Seguretat social    48.070,98 € 

 
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: -748,05€ 
 
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. 
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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: 272.378,81 €. 
 
Import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la fundació. 
 
En aquest exercici la fundació ha tingut un resultat positiu. 
 
 

16. 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 2018 2017 2016 2015 

INGRESSOS -306.260,21 247.188,99 217.696,31 178.304,98 

 

    

DESPESES NECESSÀRIES -11.223,22 -19.049,29 -11.702,19 -11.730,66 

DESPESES FUNDACIONALS -285.000,79 -265.015,84 -205.931,84 -166.333,33 

 

    

INGRESSOS NETS (Ingressos-D 

necessàries) 
295.036,99 228.139,70 205.994,12 166.574,32 

 
    

70% ingressos nets 206.525,89 173.032,29 144.195,88 116.602,02 

Es compleix D fundacionals > 70% I 

nets 

285.000,79 > 

206.525,89 
265.015,00 > 173.032,29 

205.931,84  > 

144.195,88 

166.333,33  > 

116.602,02 
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17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 
 

No hi ha cap entitat directament vinculada amb la fundació. 
 
 
 

18. 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). 

• La fundació no té actuacions en aquest apartat. 

 


