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MEMORIA ABREUJADA ASSOCIACIO ONCOLLIGA COMARQUES DE 
LLEIDA 
 
 
1. Activitat de l’entitat 
 

· Associació Oncolliga de les comarques de Lleida, es va constituir a l’any 
1998. 

 
· El seu domicili social es troba a Lleida al carrer Terrassa, número 1 – 

Centre Cívic de Balafia 
 

· El seu número d’identificació fiscal es G-25398934 
 

· L’entitat te com objecte social segons el que estableix els seus estatuts: 
Lluitar contra el càncer a les comarques de Lleida, incidint en l’àmbit 
local, propera als ciutadans, i a les institucions, associacions del territori. 

· D’acord amb el contingut de l’article 42 del codi de comerç, la Fundació 
no està obligada a formular comptes anuals consolidats.  

· La moneda funcional de la Fundació és l’euro.  

· L’associació està declarar d’utilitat pública segons resolució JUS/2018, 
de 12 de març amb el número d’ inscripció 2163, secció 1a. de la 
demarcació de Lleida. 

a) Activitats desenvolupades en l’exercici. 

· L’associació ha desenvolupat activitats destinades ajudar les persones 
que es troben amb una situació provocada per la malaltia del càncer. 

· Qualsevol activitat directament relacionada amb l’objecte fundacional o 
que en permeti la seva consecució, fins i tot participant de forma 
majoritàriament en entitats mercantils. 

· El detall de les activitats s’exposa a la part final de la memòria punt 22 

b) Descripció específica dels ajuts atorgats.  
· Donació 28 butaques d’acompanyament  a l’Hospital Universitari Arnau de        

Vilanova de Lleida 

 

 

c) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats. 

La informació sobre el nombre mig de beneficiaris a que s’ha prestat atenció es la 
següent: 

Nombre mig beneficiaris Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Beneficiaris 159 136 
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d) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes durant l’any. 

No procedeix aquest punt per no tenir a càrrec cap tipus de personal. 

 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 

1.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals abreujats s'han preparat a partir dels registres comptables de 
l’associació i es presenten d'acord amb la legislació vigent que li és d’aplicació, en 
concret amb el Pla de comptabilitat de les associacions i fundacions subjectes a la  
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat per Decret 259/2008, de 23 de 
desembre corresponent a la categoria de mitjana dimensió i amb les normes 
establertes en el Pla General de Comptabilitat (Reial Decret 1515/2007), a fi de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l'entitat.  

L’Associació presenta els comptes anuals en la seva versió abreujada per 
considerar que és de dimensió mitjana en els termes del Decret 259/2008, de 23 de 
desembre, per fet de no haver superat durant dos exercicis consecutius dues de les 
tres condicions que l’obligarien a formular comptes anuals normals, que són: 

· Total partides d’actiu superiors a dos milions vuit-cents cinquanta mil euros. 
· Import volum anual d’ingressos superiors a cinc milions set-cents mil euros. 
· Nombre mitjà de treballadors empleats en l’exercici superior a cinquanta. 

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General 
de Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes, així com 
els continguts en el Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

1.2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

1.3. Comparació de la informació 

Es compara la informació al balanç de situació i compte de pèrdues i guanys amb 
l’exercici tancat a 31/12/18. 

1.4. Agrupació de partides. 

Els comptes anuals no contenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en 
el balanç, en el compte de resultats ni en l’estat de canvis en el patrimoni net.  

1.5. Elements recollits en diverses partides 
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del 
Balanç de Situació.  

1.6. Canvis en criteris comptables 

Durant l’exercici 2019 no s’han produït canvis de criteris comptables respecte dels 
criteris aplicats en l’exercici anterior. 

1.7. Correcció d’errors 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici. Els fets coneguts amb 
posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a 
tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents. 
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1.8. Importància relativa 

Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents 
partides dels estats financers o d’altres assumptes, la Fundació, d’acord amb el 
Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat, ha tingut en compte la 
importància relativa en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2019. 

 
 
3. Aplicació de resultats 
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, durant l’exercici 2019 s’ha produït un 
nou mil dos-cents quinze euros amb cinquanta i cinc cèntims. ( 9.215,55 €) 

 
 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici 9.215,55 
 Total base de repartiment = Total aplicació 9.215,55 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent 9.215,55 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  
 Total aplicació = Total base de repartiment 9.215,55 

   
 
4. Normes de registre i valoració 
4.1. Immobilitzat intangible 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva 
corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin 
experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

L’associació reconeix qualsevol pèrdua que s’hagi pogut produir en el valor registrat 
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al 
reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les 
recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors 
són similars als aplicats per als actius materials.  

L’associació no té comptabilitzat cap immobilitzat intangible. 

4.2. Immobilitzat material 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al 
cost de producció que inclou, a més de l’import facturat per proveïdor després de 
deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i 
directament relacionades que es produeixen fins la seva posada en funcionament, 
tals com explanació i enderrocament, transports, assegurances, instal·lació, 
muntatge i d’altres similars. Formen part de l'immobilitzat material els costos 
financers corresponents al finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques el 
període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al 
seu ús. Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com 
major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, 
productivitat o prolongació de la seva vida útil. Les despeses periòdiques de 
manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el principi de 
cost de l'exercici en què s'incorren. 
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L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan disponibles per a la 
seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva vida útil estimada, 
tenint en compte un valor residual nul, en funció dels anys de vida útil que 
s’expressen a continuació: 

 

Grups d’elements Anys de vida útil 
estimada % Anual 

Altres Instal·lacions tècniques 10 10% 
Mobiliari 10 10% 
Altre Immobilitzat 10 10% 

 

L’Associació no ha comptabilitzat deterioraments de valor dels seus actius 
immobilitzats materials donat que, al tancament de l’exercici, els seus immobilitzats 
materials tenen un valor comptable superior al del seu import recuperable, entenent 
aquest com el import més gran entre el seu valor raonable menys els costos de 
venda i el seu valor en ús. 

L’Associació no té enregistrats en els seus actius immobilitzats elements objecte de 
contracte d’arrendament financer. 

4.3. Instruments financers 

L’Associació té enregistrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes 
que donen lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu 
financer o a un instrument de patrimoni en un altra entitat. La present norma resulta 
d’aplicació als següents: 

ACTIUS FINANCERS: 

- Efectiu i d’altres actius líquids equivalents. 
- Crèdits per operacions comercials i de les activitats: clients, deutors i usuaris 

varis. 
- Altres actius financers com són els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i 

crèdits al personal, fiances i dipòsits constituïts. 

PASSIUS FINANCERS: 

- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors varis. 
- Deutes amb entitats de crèdit. 
- Altres passius financers: deutes amb tercers, tals com els préstecs i crèdits 

financers rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de crèdit inclosos 
els sorgits en la compra d’actius no corrents, fiances i dipòsits rebuts. 

INSTRUMENTS DE PATRIMONI PROPI: 

Són tots els instruments financers que s’inclouen dins els Fons Propis, tal com el 
Fons Social reconegut. 

Actius financers 

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs aquells 
actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que 
no sent instruments de patrimoni ni derivats, i presenten uns cobraments de quantia 
determinada o determinable.  

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa 
que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més 
tots els costos que li han estat directament atribuïbles.  
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost, donat que els seus 
venciments no superen l’any i l’impacte d’actualitzar aquests valors no és 
significatiu.  
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Donat el cas, es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions 
de provisions per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el 
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.  

Passius financers  

Dèbits i partides a pagar: Les pòlisses de crèdit s’enregistren per l’import disposat. 
Els comptes a pagar s’enregistren inicialment al cost de mercat i, posteriorment no 
és necessari valorar-les a cost amortitzat donat que es tracta de deutes amb 
venciment a curt termini, l’impacte d’actualitzar a tipus d’interès efectiu dels quals no 
és significatiu en relació als comptes anuals considerats en el seu conjunt. És per 
aquest motiu que són valorats amb posterioritat pel seu valor nominal. 

En aquesta categoria hi són comptabilitzats, bàsicament, els passius financers que 
s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions pròpies de l’activitat de 
la Fundació. 

4.4. Impost sobre beneficis 

Es calcula en funció del resultat de l’exercici per aquelles partides no exemptes, i es 
consideren les diferències existents entre el resultat comptable i el resultat fiscal 
(base imposable de l’impost) distingint en aquestes el seu caràcter de permanent o 
temporals, a efectes de determinar l’Impost sobre Societats meritat en l’exercici. Les 
diferències entre l’Impost de Societats a pagar i la despesa per aquest impost es 
registren com Impost diferit deduïble i imposable, segons correspongui. 

Durant l’exercici 2019 totes les partides han estat exemptes raó per la qual s’ha 
presentat la declaració amb base zero. 

4.5. Ingressos i despeses  

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritació, és a dir, quan 
es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat 
dels mateixos. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els 
serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.  

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del 
client. 

4.6. Provisions i contingències 

Els comptes anuals de l’Associació recullen totes les provisions significatives en les 
quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor 
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són 
reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les 
obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es 
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen 
d'existir o disminueixen.  

4.7. Despeses de personal 

Excepte en el cas de causa justificada, les entitats venen obligades a indemnitzar 
als seus treballadors quan cessen en els seus serveis. Davant l’absència de 
qualsevol necessitat previsible de finalització anormal de l’ocupació i, donat que no 
reben indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament 
en els seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es 
carreguen a despeses en el moment en que es pren la decisió d’efectuar 
l’acomiadament. 
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4.8. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables es comptabilitzen 
com ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de 
pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la 
subvenció.  

Mentre tinguin el caràcter de subvencions reintegrables es comptabilitzen com 
deutes a llarg termini transformables en subvencions. 

Quan les subvencions o ajuts diversos, s’atorguen per a finançar despeses 
específiques, s’imputen com ingressos en l’exercici en què es meriten les despeses 
que estan finançant. 

4.9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental i emissió de gasos d’efecte 
hivernacle 

El Consell Directiu confirma que l’Associació no té responsabilitats, despeses, actius 
ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental, que pogueren ser 
significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de 
l’Entitat. Tampoc és d’aplicació a la Fundació, la informació relativa a l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. 

 
 
5. Immobilitzat material 

· Les partides que componen l'immobilitzat material de la Fundació, així com el moviment  

· Els percentatges d’amortització i vides útils dels grups d’elements de l’immobilitzat 
material són informats en la Nota 4.2. 

· No hi ha inversions en immobilitzat material situades fora del territori de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. 

· No s’ha capitalitzat despeses financeres en l’exercici. 

· Tot l’immobilitzat material descrit en la taula de moviments anterior és afecte a les 
activitats de l’Entitat. 

· No hi ha subvencions de capital rebudes. 
 
 
6.  Inversions immobiliàries. 
L’Associació no té comptabilitzat cap actiu considerat inversions immobiliàries. 
 

Saldos a Saldos a 
COSTE 31/12/2018 Altas Baixes 31/12/2019
Altres Instal.lacions 0,00 3.659,04 0,00 3.659,04
Mobiliari 7.273,65 2.846,86 0,00 10.120,51
Altre Immobilitzat 702,45 0,00 0,00 702,45

7.976,10 6.505,90 0,00 14.482,00

AMORTIZACIÓN
31/12/2018

Dotació Baixes
31/12/2019

Altres Instal.lacions 0,00 -42,01 0,00 -42,01
Mobiliari -661,61 -916,13 0,00 -1.577,74
Altre Immobilitzat -103,74 -70,25 0,00 -173,99

-765,35 -1.028,39 0,00 -1.793,74

Valor Neto 7.210,75 12.688,26
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7. Béns del patrimoni cultural. 
L’Associació no té comptabilitzat cap actiu considerat béns del patrimoni cultural. 

 

8.  Immobilitzat intangible 
L’Associació no té comptabilitzat cap actiu considerat Immobilitzat intangible. 
 
 
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
L’existència d’un contracte de lloguer del local situat a Lleida al carrer Lérida – Colombia 
número 14 que ha donat lloc a la comptabilització d’una despesa per import de 2.861,74 € 
 
 
10. Actius financers 

· Valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades en la 
norma de registre i valoració desena, llevat d’inversions en entitats del grup, multigrup i 
associades.  

 
 

                                Classes    
  
  
Categories 

Instruments financers a LLARG TERMINI 
Total Instruments de patrimoni Valors representatius de 

deute Crèdits, derivats i altres 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Actius financers a cost amortitzat           
Actius financers mantinguts per a 
negociar           

Actius financers a cost       912,00 283,00 912,00 283,00 
TOTAL A LLARG TERMINI -- -- -- -- 912,00 283,00 912,00 283,00 

 

 
 

                                Classes    
  
  
Categories 

Instruments financers a CURT TERMINI 
Total Instruments de patrimoni Valors representatius de 

deute Crèdits, derivats i altres 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Actius financers a cost amortitzat           
Actius financers mantinguts per a 
negociar           

Actius financers a cost          
TOTAL A CURT TERMINI -- -- -- -- -- -- -- -- 

(*): No inclouen els saldos amb administracions públiques derivats d’autoliquidació ni els saldos deutors per 
subvencions atorgades, per no ser considerats en la norma de valoració del PGC. 

· Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit. 

No hi ha dites correccions per deteriorament. 

 
No procedeix informar sobre l’existència de litigis, embargaments, etc els quals ens puguin 
afectar a la partida d’actius financers. 
 
 
11. Passius financers 

· Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 
compleixen en l’Associació. El valor en llibres de cada una de les categories és el 
següent: 

 
Classes   

   
Categories 

Instruments financers a LLARG TERMINI 
TOTAL Deutes amb entitat de 

crèdit Derivats i altres 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Passius financers a cost amortitzat       
Passius financers mantinguts per a 
negociar       

TOTAL A LLARG TERMINI -- -- -- -- -- -- 
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Classes   
   
Categories 

Instruments financers a CURT TERMINI 
TOTAL Deutes amb entitat de 

crèdit Derivats i altres 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Passius financers a cost amortitzat   1.457,38 4.700,68   
Passius financers mantinguts per a 
negociar       

TOTAL A CURT TERMINI -- -- 1.457,38 4.700,68   

Els quadres precedents sobre passius financers no recullen els saldos creditors amb les Administracions Públiques, 
donat que són autoliquidacions del subjecte passiu i no són considerats instruments financers, d’acord amb les 
normes de valoració establertes en el PGC. 

· L’import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents al tancament de 
l’exercici i de la resta fins al seu darrer venciment, segons els epígrafs del balanç, és el 
següent: 

Epígrafs 1 any Resta TOTAL 
Deutes    
Altres passius financers    
Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.457,38  1.457,38 
Proveïdors    
Creditors varis 1.457,38  1.457,38 
Remuneracions pendents pagament 0,00  0,00 

Suma 1.457,38  1.457,38 

· L’Associació no té contrets deutes amb garantia real. 

 
12. Fons propis 

· La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és la 
següent: 

Saldos a Distribució Resultat Saldos a 
31/12/2018 exercici 31/12/2019

Fons dotacionals 2.913,33 0,00 0,00 2.913,33
Excedents exerc. Ant. 30.697,43 -18.524,75 0,00 12.172,68
Resultat exercici -18.524,75 18.524,75 9.215,55 9.215,55

15.086,01 0,00 9.215,55 24.301,56
 

· La dotació inicial de l’Associació és de 2.913,33 €. L’esmentada dotació tindrà caràcter 
dinerari. 

· Els augments i disminucions entre els comptes “Excedent de l’exercici” i “Excedents 
negatius d’exercicis anteriors” tenen el seu origen en la distribució de l’excedent dels 
corresponents exercicis. 

 
13. Subvencions, donacions i llegats 

· L’import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen 
en el balanç, així com els imputats al compte de pèrdues i guanys, es desglossen: 

No hi ha subvencions, donacions ni llegats rebuts que apareixen en el balanç.  

· Pel que respecta a les subvencions i donacions a les activitats (explotació) el detall per 
origen dels atorgants és el que segueix: 

 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A LES ACTIVITATS (Explotació) 

Entitat o persona física atorgant DESCRIPCIÓ DE LES DONACIONS  Ex. 2019 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA Llits a domicili, suport a malalts amb càncer en 
situació terminal. 7.000,00 
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA Compra material de suport 3.000,00 

  10.000,00 

· Segons la Direcció de l’entitat, l’Associació compleix amb els requisits legals exigits, en 
el seu cas, per a l’obtenció i manteniment de les subvencions no reintegrables. 

 
14. Situació fiscal 

· Durant l’exercici 2019 totes les partides han estat exemptes raó per la qual s’ha 
presentat la declaració sobre l’impost de societats amb base zero. 

· La Junta no espera que hi hagi cap tipus de contingència fiscal que pugui afectar als 
comptes anuals abreujats. 

· No hi ha circumstàncies de caràcter substantiu en relació amb altres tributs. 

· La composició dels saldos deutors i creditors amb les diferents Administracions 
Públiques són els que segueixen: 

 
Saldos amb les Administracions Públiques Exercici 2019 
DEUTORS:  
Administracions Públiques deutores  0,00 
CREDITORS:  
Hisenda Pública creditora per IVA 0,00 
Hisenda Pública, creditora per IRPF 198,84 
Embargaments AEAT 0,00 
Organismes de la Seguretat Social creditors 0,00 

 
 
14.2. Altres tributs 
 
No procedeix. 
 
 
15. Ingressos i despeses 

· Òrgan de govern i d’administració, no ha percebut en l’exercici cap mena de 
remuneració en concepte del seu càrrec. 

·  Els saldos que s'inclouen en l'epígraf “ Aprovisionaments” són els següents:  

Aprovisionaments Euros 
Exercici 2019 

Compres de mercaderies  
Altres compres  
Sumes  

 

· Els saldos del compte de resultats “Despeses de personal” presenten el següent detall:  

Despeses de personal Euros 
Exercici 2019 

Sous i salaris  
Indemnitzacions  
Seguretat social a càrrec de l’empresa  
Altres despeses de personal  

Sumes  

 

· Els resultats inclosos en la partida “Altres resultats” són els següents: 

“Altres resultats” Euros 
Exercici 2019 
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Ingressos excepcionals  
Despeses excepcionals  

Sumes  

 

 
No existeixen resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida Altres 
resultats. 
 
 
16. Provisions i contingències 

· En aquest exercici no hi ha ni provisions ni contingències. 

 
 
17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

· Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 
legalment establert, amb explicació detallada per partides significatives. 

 
            
  Ingressos Despeses     Import destinat a fins propis 
Exercici bruts necessàries Impostos Diferència   
  computables computables (3) (4)=(1)-(2)-(3) 

Total (5) Destinat en 
l’exercici   (1) (2)     

          Import % 2019 
        

2019 52.025,96 42.810,41 0,00 9.215,55 9.215,55 100% 9.215,55 
        

        
        

 
Conceptes imputables 2019 
    
A. Ingressos computables (TOTS): 52.025,96 
   
B. Despeses necessàries 42.810,41 

  
Lloguers 2.861,74 
Reparació i conservació 462.59 
Serveis professionals independents 3.049,40 
Transports 389,22 
Primes d’assegurances 238.23 
Serveis bancaris 340,75 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 182,71 
Subministraments 1.125,31 
Altres serveis 33.132,07 
Tributs 0,00 
Impost s/ societats 0,00 
Amortitzacions 1.028,39 
Financers 0,00 
Excepcionals 0,00 
Provisions del grup 1 0,00 
Variació provisions activitat 0,00 

   
(A - B)  Ingressos - Despeses necessàries 9.215,55 
   

 
 
18. Fets posteriors al tancament 
No hi ha fets posteriors al tancament dels comptes anuals que puguin ser significatius en 
relació als comptes anuals adjunts 
 
19. Operacions amb parts vinculades 

· No hi ha hagut remuneració del personal de Direcció de l’entitat. 

· Tal com s’ha informat en la Nota 15, la Junta no ha rebut cap mena de remuneració en 
l’exercici del seu càrrec. 
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· Tampoc existeixen bestretes, obligacions en matèria de pensions ni crèdits atorgats al 
conjunt dels membres de l’òrgan de govern. 

 
 
20. Altra informació 

· La distribució del personal, a data 31 de desembre de 2019, per categories 
professionals i sexes, no procedeix per no existir personal. 

Categories professionals Exercici 2019 
Homes Dones TOTAL 

Director    
Cap de taller, Tècnic grau superior    
Cap de secció, Assistent social, Tècnic grau mig    
Mestre taller, monitor ocupacional, xofer    
Especialista de 1ª    
Oficial 2ª    
Treballadors no qualificats    

Sumes    

· La composició del Junta és la següent:  

 
Càrrec Nom i Cognoms 
President Enric Marti Sau 
Tresorera M. Angels Vila Torra 
Vicepresident Pilar Badia Ricard 
Secretari Rosa Farré Montalà 
Vocal 1 M. José Mata Vidal 
Vocal 2 Lluis A. Surroca Bertran 
Vocal 3 Anna Guiralt Escuer 
Vocal 4 Marta Vilarrasa Nogué 

 
 
21. Informació segmentada 

· En relació a la distribució d’ingressos per àrees geogràfiques, el total de l’import del 
volum d’ingressos per activitats és a l’àrea geogràfica de Lleida i comarques. 

 
 
22. Detall d’activitats desenvolupades durant l’exercici  
 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 
ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA 

  
Se sol dir que tot allò que no es registrat en una memòria anual cau en l’oblit. No sé si 
cal ser tan categòric; si de cas, em quedo amb què si ho deixes escrit — allò que paga 
la pena recordar— de ben segur que arribarà el dia que hom ho agraeixi, perquè 
recordar treballs passats sempre aporta bones vibracions.  
La memòria que presentem a continuació vol acomplir aquesta missió. L’ordre 
cronològic amb que es descriuen les activitats organitzades dins de l’any i les 
fotografies que les il·lustren ajuden a fer-se una idea de tot allò que s’ha aconseguit, 
denota l’esforç de molta gent, fins i tot traspua el nervi del moment perquè les coses 
sortissin tal i com s’havien plantejat. 
 El que s’ha fet no és poc, Tot allò que s’ha aconseguit és fruit de l’esforç de molts: de 
centenars de voluntaris que han decidit donar part del seu temps a participar en les 
diferents campanyes de sensibilització, els socis que renoven cada any la seva 
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confiança amb nosaltres i sostenen la entitat, el suport institucional de la Paeria de 
Lleida, i la il·lustríssima Diputació que esperonen nous projectes; i, per damunt de tot, 
els ciutadans que participen activament a tots els actes solidaris organitzats. 
 Igualment, encara que no estigui explicitat dins d’aquest document; darrera de cada 
projecte, de cada imatge, hi ha la junta directiva que pica pedra tot l’any perquè el que 
avui és només un somni esdevingui un realitat demà. A tots vosaltres: Secretària, 
Tresorera, Vocals i Col·laboradors, rebeu tot el meu agraïment i felicitacions per la 
feina feta, en aquest document mostrada.  
  
  
Moltes gràcies  
Enric Martí Suau  
President Oncolliga comarques de Lleida 
  
  
  
  
18-19-20 GENER: 
 FIRA DE L’OLI DE QUALITAT VERGE EXTRA I LES GARRIGUES A LES BORGES 
BLANQUES 
 Un any mes em participat a la fira de l’oli verge extra de la capital de les Garrigues, on 
som molt ben acollits.  
20 DE GENER: 
 DINAR DE SANT SEBASTIÀ ALS ALAMUS  
L’associació de dones de Els Alamús ens va convidar a fer una xarrada per explicar qui 
som i que fa la nostra entitat.  
1-2 FEBRER: 
 DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER. CAMPANYA POSEM-HI PEBROTS A 
CANCER.  
Coincidint amb la diada del càncer, 4 de febrer, la federació catalana d’entitats contra 
el càncer (FECEC), i supermercats CONDIS de tot Catalunya organitzen per aquests cap 
de setmana la campanya: “Posem-li pebrots al càncer”. 
28 DE MARÇ: 
 ACTE DE LLIURAMENT DEL RECURS A L’HOSPITAL L’ARNAU DE VILANOVA 
 És el dia més esperat de l’any: ONCOLLIGA mostra els projectes aconseguits amb la 
venta de flors, a tots els col·laboradors i voluntaris participants a la campanya “Una 
flor per a un projecte”. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospital universitari 
Arnau de Vilanova. 
En aquest acte es va formalitzar l’entrega del recursos obtinguts en les diferents 
campanyes de recaptació durant l’any 2018: 
-Un ecògraf digital portàtil  (Unitat de mama). 
-Un Molemax , scàner digital (càncer de pell). 
-Una llitera exploració (UFIS) 
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-Transport per a pacients de radioteràpia. 
-LLITS A DOMICILI , suport adreçat a la persona diagnosticada i llurs familiars  
            Nombre de pacients que han fet ús: 123 
            Nombre de dies d’ocupació: 6970 
            Durada mitjana d’ocupació: 56,66 dies/pacient. 
6 D’ABRIL: 
 VINE A CELEBRAR LA VIDA.  
A l’edifici històric de la universitat de Barcelona, acte organitzat per la FECEC per donar 
veu a les persones que han superat un càncer, visualitzar les seves necessitats i 
sensibilitzar a la societat sobre les dificultats que afronten les persones després del 
càncer.  
13 D’ABRIL: 
 CURSA DE L’OBAGA A PONTS 
 Trin running solidari contra el càncer amb diferents modalitats. 
5 DE MAIG: 
JORNADA AFANOC BALAGUER POSAT LA GORRA 
 Les voluntàries d’ONCOLLIGA comarques de Lleida van participar i col·laborar en la 
campanya “Posa’t la Gorra, Balaguer. 
8 DE MAIG: 
 MERCAT SETMANAL A MOLLERUSSA  
Per primer cop varem assistir al mercat setmanal de Mollerussa per donar-nos a 
conèixer  entre els veïns d’aquesta capital de comarca. 
10 DE MAIG: 
 JORNADA DE MENUS SALUDABLES A ELS ALAMUS 
 La nutricionista Elena Bea, invitada per Oncolliga, va impartir una jornada sobre 
menús saludables a preus increïbles. 
12 DE MAIG: 
CIRCUIT DE L’OBAGA A TIURANA  
Jornada esportiva solidaria que destina els beneficis al nostre projecte “a prop teu”  
15-22-29 DE MAIG: 
 TALLER ESCOLTA ACTIVA 
 La finalitat del taller es donar resposta i o orientació, a dubtes o qüestions que puguin 
plantejar afectats de càncer, llurs familiars o persones responsables d’aquells. Informar 
a qualsevol ciutadà que mostri interès per la nostra entitat i comparteixi els nostres 
objectius.  
  
2 DE JUNY: 
 VERMUT POPULAR A ALBESA: 
 Una nova manera d’arribar a les persones. Participar en un vermut popular. Invitades 
per l’associació de dones d’Albesa. 
8 DE SETEMBRE: 
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CASSOLES A ARTESA DE LLEIDA 
Un dia festiu ple de gent solidària, arropats per membres de la llar de jubilats. 
DEL 16 AL 29 DE SETEMBRE: 
 TORNEIG PADEL INDOR Per tal de donar-nos a conèixer una mica mes hem estat 
presents a la seu del Padel Indor, durant el Open dental Linyola. Gracies als 
organitzadors per la difusió que ens han donat. 
DEL 27 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE: 
 SETMANA CATALANA CONTRA EL CÀNCER 
Organitzada Per la FECEC i amb la col.laboració de la Diputació de Lleida, amb el lema 
Fes de la teva salut una tradició “MENJA SA I MOU-TE” 
 Taller menjar saludable impartit per Núria Bea, Nutricionista, a:  
-02/10 Associació de dones Jaume I  
-03/10 Associació de dones l’Albada Mollerussa. 
 -04/10 Associació de dones Adoli 
-7/10 associació de veïns de Balafia  
-11/10 associació de dones de Ponts 
Teatre de Titelles Hort del Marçal 
 Un espectacle adreçat a nenes de 5 a 7 anys que explica mitjançant titelles les 
propietats de la fruita i la verdura. 
26/09  Col.legi  Claver.  
1/10 Col.legi de ponts 
3/10 Co.legi Joc de la Bola. 
  
  
  
5-6 D’OCTUBRE: 
 FIRA DEL PRÉSSEC A ALFARRÀS  
A tots els que s’apropaven els hi explicaven els nostres projectes, la majoria ens 
donaven el seu suport. 
 10 D’OCTUBRE: 
 DIADA DE LA FLOR A LA CIUTAT DE LLEIDA 
 Es el gran dia. Omplim tota Lleida de flors. Amb la participació de les associacions de 
dones i les voluntàries hem posat 17 parades. 
21 D’OCTUBRE: 
 MERCAT A TARREGA  
Avui hem estat presents al mercat setmanal de Tàrrega amb molt bona acollida. 
29 OCTUBRE: 
INICI CAMPANYA 2.000 KG DE COURE CONTRA LES MALALTIES 
MINORITARIES La marató de TV3.  
14 DE DESEMBRE: 
PESADA DE LES GARRAFES DE MONEDES DE COURE  
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