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PLA D’ACTUACIÓ 

FUNDACIÓ COMUNITÀRIA RAIMAT LLEIDA 
Exercici 2022 - 2023 

 
 

La Fundació Comunitària Raimat Lleida té com a propòsit potenciar, donar suport 
i impulsar les persones, empreses i entitats de la comunitat de Raimat i Lleida, a 
partir d' iniciatives i projectes innovadors que dinamitzin el territori de manera 
sostenible i resilient. 
 
La visió de la Fundació Comunitària Raimat Lleida és contribuir al desenvolupament 
econòmic, social i cultural de les persones, empreses i entitats socials de Raimat i Lleida, 
essent un referent mundial en recerca i desenvolupament d' iniciatives innovadores, 
creant coneixement, aplicat al territori. 
 
Treballarem a partir de 4 eixos d' actuació: 
 
1. Acció social 
2. Art i cultura 
3. Formació i innovació 
4. Biodiversitat i canvi climàtic 

 
 
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
 
A) Identificació de l’activitat 
 
Denominació de l' activitat FOMENT DE LES ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS A RAIMAT I LLEIDA. 
Tipus d'activitat ACTIVITAT PRÒPIA 
Identificació de l' activitat 
per sectors 

SECTOR SOCIOCULTURAL 

Lloc de desenvolupament de 
l' activitat 

CATALUNYA 

 
 
Descripció detallada de l' activitat prevista 
 
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el 
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En 
concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats 
que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 
 

- Àmbit social: desenvolupament de projectes d’educació i formació a joves, a 
persones de la tercera edat i atenció i potenciació de l’oci per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió social, en col·laboració amb altres 
entitats que persegueixin el mateix fi. 
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- Àmbit cultural: desenvolupament de diferents projectes dins la cultura, com la 

promoció de la música, recuperació de tradicions, manteniment del patrimoni 
arquitectònic i cultural local, i qualsevol altra manifestació cultural que estimi el 
Patronat. 
 

- Àmbit d’innovació: potenciar la innovació en la gastronomia, la viticultura i 
agricultura, el repte demogràfic i l'economia circular. 

 
- Àmbit de Biodiversitat i canvi climàtic: difusió de pràctiques sostenibles com 

l'estalvi de l'aigua i la potenciació de les energies netes, difusió de bones 
pràctiques per potenciar la fauna i flora local, entre d'altres, alineats amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. 

 
 
B) Recursos humans emprats en l' activitat. 
 

Tipus Número Nº hores/any 
Previst Previst 

Personal assalariat   
Personal amb 
contracte de serveis 

         4  

Personal voluntari   
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l' activitat. 
 

Tipus Número 
Previst 

Persones físiques       120 /any 
Persones jurídiques        10 / any 

 
 
D) Objectius i indicadors de la realització de l' activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Suport a entitats socials. Número d' entitats 

beneficiades. 
Beneficiar a 10 entitats. 

Difusió de la cultura del 
territori 

Número d' articles en 
premsa i internet fora de 
Lleida. 

Publicació de 3 articles. 
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2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER LA FUNDACIÓ 
 
 

Despeses/Inversions 2022 2023 

Despeses per ajuts i altres   
 a) Ajuts monetaris 5.000 € 7.000 € 
 b) Ajuts no monetaris   
 c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern   
Variació d' existències de productes acabats i en curs 
de fabricació 

  

Aprovisionaments   
Despeses de personal   
Altres despeses d'explotació * 60.000 €  60.000 € 
Amortitzacions de l' Immobilitzat     
Deteriorament i resultat per alienació d' immobilitzat   
Despeses financeres   
Variacions de valor raonable en instruments financers   
Diferències de canvi   
Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments 
financers 

  

Impostos sobre beneficis   
Subtotal despeses 77.000 €  81.000 € 
Adquisicions d'Immobilitzat (excepte Béns Patrimoni 
Històric) ** 

12.000 € 14.000 € 

Adquisicions Béns Patrimoni Històric   
Cancel·lació deute no comercial   
Subtotal inversions   

TOTAL RECURSOS EMPLEATS 77.000 €  81.000 € 
 
 
* Desglossament d´ "Altres despeses d'explotació": 
- Serveis professionals: 30.000 €. Aquí està contemplat els col·laboradors que 

intervindran en la comunicació i la difusió, la captació de fons i recursos i la gestió 
per portar a terme les activitats sòcio-culturals. 

- Conveni de col·laboració: 30.000 €.  Aquí es contempla el conveni per fer servir 
les instal·lacions, espais, oficina, administració i gestió, juntament amb els serveis, 
subministres, local social i sala d’actes per poder portar a terme les activitats de 
la Fundació.  

 
 
** Desglossament d’”Adquisicions d’Immobilitzat”: 
-  Compra d’ordinadors, impressora i escàner. 
-  Creació del lloc web per la Fundació, així com un sistema digital de captació de 
   fons pel lloc web. 
 
Es finançaran amb els ingressos esperats en aquests dos exercicis. 
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3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ 
 
 
3.1) Previsió d' ingressos a obtenir per la fundació. 
 

INGRESOS 2022 2023 
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni   
Vendes i prestacions de serveis de les activitats 
pròpies   

Ingressos ordinaris de les activitats mercantils   
Subvencions del sector públic           12.000 €           12.000 € 
Aportacions privades *           65.000 €           70.000 € 
Altres tipus d´ingressos             5.000 €             5.000 € 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS           82.000 €           87.000 € 

 
* Desglossament d´ "Aportacions privades”: 
1. Donacions esperades: 
- Aportació de Fundació United Way Spain: 30.000 € 
- Aportació de l’Associació Espanyola de Fundacions: 15.000 € 
- Altres aportacions d’empreses: 15.000 € 
 
2. Campanya de captació de fons: 15.000 € el primer any i 20.000 € el segon. 
 
 
 
 
3.2) Previsió d' altres recursos econòmics a obtenir per la fundació. 
 

ALTRES RECURSOS Import total 
Deutes contrets  
Altres obligacions financeres 
assumides  

 
 
 

No es preveuen inversions per part de la Fundació durant els primers 2 anys.  
 
 
 
 


