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MEMÒRIA ECONÒMICA 2021 

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 per la Sostenibilitat Lleida 21 dona suport en la gestió i realització de  projectes ambientals 
municipals d’àmbit de territori, d’educació ambiental i energia i durant el 2020 ha dut a terme les 
següents activitats: 
 

 
 

SENSIBILITACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL. 
Programa Lleida en Viu 
3.297 participants al programa “Lleida en Viu”.  
Programa “Agenda 21 Escolar” 
63 centres al programa “Agenda 21 Escolar” al curs 2020-21:   
Suport a les escoles pels projectes ambientals del curs 2020/2021 per valor de 11.900 €.  
Projecte de Servei comunitari ambiental “Biodiversitat urbana a l’abast de tothom: caixes niu 
d’ocells i ratpenats als espais verds de Lleida” a 4 centres de Lleida.  
Inici del projecte “+Prevenció = -Residus Escola Residu Zero!”  
Programa “Ecoactivitats” 
59 ECOACTIVITATS amb 1.980 participants.  
Espais naturals i +Biodiversitat 
1.624 persones al Centre d’Interpretació de la Mitjana.  
3 noves càpsules audiovisuals sobre el riu Segre, el Parc de la Mitjana i el bosc de ribera al 
Centre d’Interpretació de la Mitjana.   
4.968 persones en activitats al Parc de la Mitjana 
108 participants als anellaments científics al Parc de la Mitjana i als Aiguamolls de Rufea.   
37 punts d’observació al projecte “Biodiversitat urbana a Lleida, descobreix-la!”  
Campanyes “Lleida en Verd” 
@lleidaenverd a les xarxes socials: facebook (2.468 seguidors/es), instagram (2.076 
seguidors/es) i twitter (1.564 seguidors/es) 
Disseny dels elements gràfics en el marc de la campanya lleidaenverd. 
Campanya “El menjar no es llença. Passa’t al BON aPROFITament” de reducció del 
malbaratament alimentari.  
Campanya “Com fer compostatge domèstic a Lleida. Pas a Pas” per a la promoció del 
compostatge.  
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Campanya de reciclatge a través de les xarxes socials.  
Campanya de recollida selectiva del cartró comercial.  
 
AGÈNCIA DE L’ENERGIA DE LLEIDA. 
347 assessoraments durant l’any 2021  
136 noves instal·lacions que suposen 1.063kW durant el 2021 (censades un total de 254 
instal·lacions amb 2.333kW).   
Gestió de 164 expedients per la bonificació de l’IBI.   
Conveni col·laboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.   
Estudi d’inversió en actuacions d’estalvi i eficiència energètica.  
Informació i assessoraments obre els nous parcs solars fotovoltaics al municipi.  
Seguiment de les auditories energètiques a 7 escoles.  
Xarxa d'escoles solars: Enric Farreny, Frederic Godàs, Joan XXIII i Pràctiques II i energia 
fotovoltaica al Camps d'Esports.  
Projecte instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic de Balafia.  
Projecte instal·lació fotovoltaica a l’escola de Pardinyes.  
Projecte instal·lació fotovoltaica piscines de Raimat.  
Sol·licitud ajuts autoconsum altres equipaments.  
Acompanyament de comunitats energètiques. CE Vilanoveta. 
Web de l’Agència de l’Energia de Lleida.  
Participació i organització de jornades i activitats de divulgació:  
 
PROJECTES AMBIENTALS 
8 projectes i propostes de restauració paisatgística.  
Horts Familiars de Rufea. Actualment hi ha 95 horts cultivats i 5 entitats socials  
“Viver d’Agricultors de Rufea”. Durant el 2021 s’han acompanyat 3 projectes d’horticultura 
ecològica professional:   
 
RECERCA DE FINANÇAMENT 
8 Ajuts tramitats per la Regidoria de d’Habitatge i Transició Ecològica 
5 Ajuts tramitats per la Fundació Lleida 21: 
2 Ajuts tramitats per la Regidoria de Medi Ambient i Horta 
16.000 € recaptats a través de donacions i patrocinis. 
  

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: 
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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, comparant la informació de l’any amb la de l’exercici anterior. 

 

  d) Elements aplegats en diverses partides: 

  No hi ha cap element patrimonial de l’Actiu o del Passiu recollit en més d’una partida del balanç. 

 

  e) Canvis en els criteris comptables: 

  No s’han produït ajustaments per canvis de criteris comptables en el present exercici ni en l’anterior. 

 

  f) Correcció d’errors: 

  No s’ha fet cap correcció durant el present exercici. 

 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS.  
 

En l’exercici 2021, hi ha uns beneficis de de 6.586,06€ i es distribueixen segons la següent taula i amb la 

comparativa de l’exercici anterior:  

 

Bases de repartiment Exercici 2021 Exercici 2020 

Excedent de l'exercici 6.586,06 -33.385,94 

Total base de repartiment = Total distribució 6.586,06  

Distribució a Exercici  2021 Exercici  2020 

Fons dotacionals   

Romanent 

Excedents negatius d’exercicis anteriors 

  

  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 6.586,06  

Total distribució = Total base de repartiment 6.586,06  

  

Els beneficis d’aquest exercici van a compensar els resultats negatius d’exercicis anteriors. 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ. 
 
S'indiquen les normes de valoració aplicats en relació a les partides següents: 
 

a) Immobilitzat intangible.  

En aquest  exercici la Fundació no ha adquirit cap intangible en aquest apartat. Són drets d’us establerts 
a l’exercici 2020, fruit d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida 
 

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.  
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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.  

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 afany 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. 
 

l) Transaccions en moneda estrangera.  

La fundació no té actuacions en aquest apartat. 
 

m)  Ingressos i despeses.  

Els ingressos i les despeses es registren comptablement segons el període en que es meriten, amb 
independència del seu cobrament o pagament. 

 

5. ACTIU IMMOBILITZAT. 
 
L’immobilitzat intangible i el material no tenen cap moviment en aquest exercici.  
 

INMOBILITZAT 2021 

INMOBILITZAT 
INMOBILITZAT 
INTANGIBLE 

INMOBILITZAT 
MATERIAL 

INVERSIONS 
INMOBILIARIES 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL BRUT del exercici 2021 8.400,00 23.086,04       31.486,04 

(+) Entrades            

(+) Correccions de valor por actualització                         

(-) Sortides                         
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SALDO FINAL BRUT del exercici 2021 8.400,00 23.086,04       31.486,04 

 

AMORTITZACIÓ 2021 

INMOBILITZAT 
INMOBILITZAT 
INTANGIBLE 

INMOBILITZAT 
MATERIAL 

INVERSIONS 
INMOBILIARIES 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL del exercici 2021 114,75 17.397,12       17.511,87 

(+) Dotació a la amortització 840,00 1.066,88       1.906,88 

(+) Augment de la amortització acumulada per 
efecte de la actualització  

                        

(+) Augments por adquisicions y 
traspassos 

                        

(-) Disminucions por sortides                         

SALDO FINAL del exercici 2021 954,75 18.464,00       19.418,75 

 

 

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 no té actuacions en aquest apartat. 

  

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 Total 

2021 2020 2021 2020 

Deutors d’activitats i partides a cobrar 181.184,22 199.371,85 181.184,22 199.371,85 

     

Total Actius Financers a curt termini 181.184,22 199.371,85 181.184,22 199.371,85 
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10. PASSIUS FINANCERS. 
a. Creditors per activitats i altres deutes. 

 

Categoria 
Derivats i altres Total 

2021 2020 2021 2020 

Dèbits i partides a pagar 49.043,56 50.160,40 49.043,56 50.160,40 

     

Total Passius Financers a curt termini 49.043,56 50.160,40 49.043,56 50.160,40 

 
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. 
 

11. FONS PROPIS 

FONS PROPIS EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020 
Dotació Fundacional 12.020,24 12.020,24 
Romanent 239.326,76 239.326,76 
Excedents d’exercicis anteriors -60.677,26 -27.291,32 
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatuàries   
Excedent de l’exercici 6.586,06 -33.385,94 

TOTAL  197.255,80 190.669,74 

 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 
 
La Fundació ha rebut durant el 2021:  

 

SUBVENCIONS IMPORT 

Ajuntament de Lleida 307.254,45 

Generalitat de Catalunya Secretaria Medi Ambient 40.000,00 

SOC 3.668,16 

DONACIONS IMPORT 

Supsa Supermercats Pujol 1.000,00 

J. Vilella Felip 3.000,00 

B. Biosca 1.000,00 

 
L’aportació de l’Ajuntament de Lleida és per al desenvolupament íntegre de l’objecte de l’activitat de la 
fundació. 
 
La Fundació te com a subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 840,00 € referents al 
traspàs a ingrés de l’amortització dels bens d’us cedits per l’Ajuntament. 
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13. SITUACIÓ FISCAL.  
La Fundació, està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal d’entitats sense 

finalitats lucratives. Segons aquest Règim, la Fundació gaudeix de l’exempció de l’impost sobre beneficis 

pels guanys obtinguts durant l’exercici derivats de les activitats que constitueixen el seu objecte i 

finalitat específica. 

 

En aquest exercici 2021, la fundació ha tingut uns beneficis de 6.586,06 € que aniran a rebaixar els 

excedents negatius d’exercicis anterior. 

 
 

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. 
 
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 11.470 € i  - 600 € de renuncia, en el balanç surt 
reflectit 10.870 € 

 

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 287.990,70 € i està formada íntegrament per 
la seguretat social de les nòmines del personal de la fundació: 

o Sous i salaris   219.828,94 € 
o Seguretat social                    68.161,76 € 

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

Hi ha un saldo de 324,99 € corresponent a una regularització de saldos de exercicis anteriors. 
 
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:  

Saldo resultant de la diferencia entre els imports dels comptes -678 i +778.  
 
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 donacions de patrocinadors, i aquestes ajudes o 
subvencions per part de les  diferents institucions, es comptabilitzen quan el seu ingrés es fa efectiu. 
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La subvenció de l’Ajuntament de Lleida es destina íntegrament a les activitats que desenvolupa la 
fundació i l’import és: 307.254,45 €. 
 

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 2021 2020 2019 2018 

INGRESSOS 400.903,11 272.448,79 327.906,03 -306.260,21 

 
    

DESPESES NECESSÀRIES -14.098,28 -14.010,11 -17.433,32 -11.223,22 

DESPESES FUNDACIONALS -380.218,77 -291.824,62 -309.542,42 -285.000,79 

 
    

INGRESSOS NETS (Ingressos-D 

necessàries) 
386.804,83 258.438,68 310.472,71 295.036,99 

 
    

70% ingressos nets 270.763,38 180.907,08 217.330,90 206.525,89 

Es compleix D fundacionals > 

70% I nets 
380.218,77>270.763,38 291.824,61 > 180.907,08 309.542,42 > 217.330,90 285.000,79 > 206.525,89 

 

16. 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). 

• La fundació no té actuacions en aquest apartat. 


