MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2019

1.- ACTIVITAT DE L' ENTITAT

1.1.- DADES GENERALS
N.I.F.: G17098534
Raó social: IAEDEN
Domicili: CL SANT VICENÇ 30 1
Codi Postal: 17600
Municipi: FIGUERES
Província: GIRONA

1.2.- DADES DE L' ACTIVITAT

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2019

1.

Àmbit de la defensa del patrimoni natural i ordenació territorial_____________________________

Durant tot l’any es consulten els Butlletins Oficials Provincials de Girona (pels municipis de l’Alt Empordà) per poder avaluar els
projectes que s’hi desenvolupen i valorar l’impacte que poden tenir sobre el territori i el medi ambient. Per la via administrativa,
participem de les consultes prèvies i dels suggeriments i al·legacions dels projectes en tràmit d’avaluació ambiental de la comarcal
de l’Alt Empordà.

S’han presentat els següents documents a l’administració pública:

1.1. Via administrativa:
●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Més de 30 científics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la
necessitat d’incloure l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000.

●

Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Carta al Molt Honorable President, Sr. Joaquim Torra i
Pla sobre la nostra preocupació per l’augment de places porcines i d’aus a Catalunya.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Carta a la Consellera Teresa Jordà i Roura sobre la situació
i les polítiques desenvolupades respecte al sector porcí.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a l’avanç del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no
sostenibles del litoral gironí.

●

Ajuntament de Vilafant. Al·legacions a l’aprovació inicial del POUM

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Suggeriments als continguts específics de caire ambiental en la modificació de
les normes subsidiàries per al dipòsit de caravanes, autocaravanes i remolcs.TM Ventalló.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Aportacions i suggeriments al Pla Director Urbanístic d’Activitats de Càmping
(PDUAC)

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Consideracions a l’avaluació d’impacte ambiental i continguts a l’estudi
d’impacte ambiental del projecte d’aeròdrom de Sant Nazarí de les Olives

●

Ajuntament de l’Escala. Al·legacions a l’Adaptació del Pla Especial d’Empúries de l’Escala al PGOU 1986/1993

●

Ajuntament de Cantallops. Al·legacions al projecte d’ampliació d’ampliació d’una activitat d’explotació ramadera de
l’empresa MARTAJOSA SL, la parcel.la 51 del polígon 4 del cadastre de rústica de Cantallops, en zona vulnerable i sòl
no urbanitzable del terme municipal.

●

Ajuntament de Cadaqués. Al·legacions a l’expedient de revisió d’ofici del Projecte d’ urbanització de Sa Guarda per la
seva declaració de nul·litat de ple dret.

●

Ajuntament de Palau-Saverdera i Departament de Territori i Sostenibilitat. Consideracions al desenvolupament
urbanístic del sector SUD 3.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Abast de l’Estudi Ambiental Estratègic de la modificació 1 del POUM de
Bàscara.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Departament de Territori i Sostenibilitat. Consulta pública
prèvia a la revisió del Decret de les zones vulnerables.

●

Ajuntament de Llançà. Impugnació del projecte de reparcel·lació del pla parcial urbanístic SUP-1 sector La Selva

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Suggeriments a la modificació puntual número 1 del POUM de Port de la Selva
(Vall de Santa Creu)

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Abast de l’EAE del projecte de cria de musclos al terme musclos al municipi de
Roses.

●

Ajuntament de Castelló d’Empúries. Al·legacions al Pla parcial PP2- hort d’en Negre / tia de l’Estanyol.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Suggeriments al POUM de Sant Pere Pescador al Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner amb afectacions al Parc Natural dels Aiguamolls i possibles ampliacions dels càmpings de Sant Pere
Pescador. .

●

Ajuntament de Capmany. Al·legacions del projecte de planta solar fotovoltaica La Caseta.

●

Direcció General d’Urbanisme i Ajuntament de Sant Climent Sescebes. Al·legacions del camí dels Roures de Cantallops

●

Comissió europea. Denúncia per l’incompliment en l’aplicació de la decisió d’execució (UE) 2017/302 pel que fa a
explotacions ramaderes, i en concret purines.

1.2. Via judicial

2.

●

Interposició del recurs contenciós administratiu contra la granja de porcs Els Noguers de Cantallops

●

Suport all recurs contenciós administratiu contra el Pla Especial de cap Roig a Palafrugell

Àmbit de conservació de patrimoni natural________________________________________________

Actuacions de l’espai en custòdia els estanyols de Mas Margall (https://iaeden.cat/grups/estanyols-del-mas-margall/)
Durant 2019 s’han realitzat les habituals tasques de manteniment: podes i desbrossades regulars, recollida d’ escombraries, i revisió
d’aguaits i plataforma tortugues de rierol.

Jornades d’ activitats, difusió i manteniment:
●

Diumenge 19 de gener: Cens d’aus hivernants a càrrec de l’ornitòleg Joan Ventura

●

Dissabte 30 de març. Jornada de voluntariat pel manteniment dels Estanyols

●

Diumenge 16 de juny: Recol·lecció d’herbes medicinals pel taller de ratafia.

Observatori dels Amfibis a l’Alt Empordà
L’Observatori dels amfibis, amb seu al centre de fauna dels Aiguamolls de l’Empordà, té com a objectiu principal vetllar per la
conservació d’aquest grup animal en front el canvi global. Aquest any s’han realitzat sortides de camp a 1/3 del PNAE i s’ha
continuat el mostreig dels sis punts d’aigua control, d’aquesta manera hem completat, durant els darrers anys, 2/3 de l'atles d’amfibis
dels Aiguamolls de l'Empordà (1x1km). A cada quadrícula de mostreig valorem la diversitat d’amfibis i algunes variables
ambientals, indicadores de canvi global. Hem participat en activitats pròpies de l’IAEDEN com "Els amfibis dels aiguamolls" dins

del programa “El Petit Naturalista”, per tal d’apropar els més petits al món dels amfibis, i com altres anys hem organitzat la sortida
nocturna "La nit amfíbica" oberta a grans i petits. També s’ha col·laborat en les jornades realitzades a la Farinera de les quals en va
sortir la “Trobada d’estudiosos de l’Alt Empordà”, on vam participar amb la xerrada de presentació de l’Observatori dels Amfibis. A
més, s’ha treballat amb altres entitats participant, per exemple, en el “Programa de seguiment de malalties emergents en amfibis” de
la generalitat, “Programa de gestió de la RNI1 del PNAE” o mostrejant pel “Programa epidemiològic del fong Bd” de la UAB. La
divulgació del projecte s’ha dut a terme a través de la pàgina web de l'Observatori, també s’ha participat en “la Nit de la
Biodiversitat” del Zoo de Barcelona i hem tingut l’oportunitat de realitzar una entrevista pel Telenotícies comarques de TV3.
L’Observatori dels amfibis es realitza gràcies al finançament de la Fundació Zoo de Barcelona i enguany el CREAF (Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, de la UAB) ha entrat a formar part del conveni de col·laboració.

3.

Àmbit de la sensibilització ambiental_________________________________________________________________

a) Sortides, xerrades i activitats.
●

Diumenge 27 de gener. Sortida ornitològica a Olot. Participants: 16 persones.

●

Diumenge 24 de febrer. El Fluvià pas a pas. Tercera etapa. Participants: 14 persones.

●

Diumenge 17 de març. Sortida naturalista a El Talló. Participants: 12 persones.

●

Diumenge 2 de juny. Sortida La Fauna del Pirineu. Participants: 12 persones.

●

Divendres 6 de setembre. La nit dels grills i altres insectes. Participants: 2 persones.

●

Diumenge 22 de setembre. Sortida naturalista al Bassegoda. Participants: 40 persones.

●

Divendres 27 de setembre. Xerrada-debat: Crisi climàtica, actuem per evitar el col·lapse. Assistents: 70 persones.

●

Dissabte 9 de novembre. Taller de plantes medicinals. Participants: 24 persones.

Activitats dins el marc del projecte Col·labora per la Biodiversitat de l’Empordà.
●

Dissabte 19 de gener. IX cens de duc al Parc Natural del Cap de Creus. Participants: 75 persones.

●

Dissabte 19 de gener. Cens d’ocells hivernants aquàtics. Participants: 8 persones.

●

Dissabte 26 de gener. Reunió d’Expertesa amb 17 naturalistes de la comarca

●

Divendres 15 de març. Conferència El turó europeu a l’Empordà. Recuperant el carnívor més amenaçat de
Catalunya. Assistents: 25 persones.

●

Diumenge 24 de març. Sortida per conèixer l’estany Llampol i els seus entorns amenaçats per un projecte de granja
de porcs. Participants: 38 persones

●

Dissabte 6 d’abril: Sortida per conèixer les orquídies silvestres. Participants: 24 persones.

●

Dissabte 13 d’abril. Jornada de seguiment de migració de rapinyaires. Participants: 15 persones.

●

Divendres 3 de maig. Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres. Participants: 10 persones.

●

Dissabte 4 de maig. Nit amfíbica als Aiguamolls. Participants: 25 persones.

●

Dissabte 25 maig. Jornada de recerca d’orquídies silvestres al PNAE. Participants: 7 persones.

●

Dissabte 1 de juny. Tercer cens d’esparver cendrós a l’Empordà. Participants: 10 persones.

●

Divendres 14 de juny. Reflexió i debat sobre la Muga. Participants: 39 persones.

●

Diumenge 16 de juny. Taller de Ratafia. Participants: 17 persones.

●

Dissabte 29 de juny. Trobada d’estudios@s de l’Alt Empordà. Participants: 24 persones.

●

Dissabte 6 de juliol. Jornada de recerca d’Ortòpters al Parc Natural de Cap de Creus. Participants: 15 persones.

●

CURS EL PETIT NATURALISTA.
●

15 de febrer: Els ocells dels Aiguamolls. Participants: 15 nens.

●

23 de març: Els mamífers i els seus rastres. Participants: 15 nens.

●

6 d’abril: Els amfibis dels Aiguamolls. Participants: 15 nens.

●

2 de juny: Els animals del medi marí. Participants: 15 nens.

●

15 de juny: Els insectes dels nostres camps. Participants: 15 nens.

● Durant el segon semestre del 2019 vam realitzar una campanya per detectar atropellaments d’animals salvatges a les
carreteres altempordaneses

Activitats dins el marc del projecte Paisatges Salvats a Comarques Gironines
●

Primera assemblea per presentar els llistats de projectes salvats a la comarca de l’Alt Empordà

●

Segona assemblea per discutir sobre els serveis ecosistèncis a la zona de Vilanera de l’Escala

●

Sortida per conèixer els paisatges salvats al Gironès, pla de l’Estany i Alt Empordà.

b) Premis Juvenils.
●

XXIX edició dels Premis Juvenils Josep Maria Àlvarez de recerca sobre Medi Ambient i Natura. Uns premis organitzats
per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Figueres i la IAEDEN. La convocatòria es fa conjuntament amb els
premis Albert Compte de recerca d’humanitats. La cerimònia d’entrega de premis d’aquesta edició es va realitzar el dia 25
d’abril a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

4. Àmbit de presència al carrer __________________________________________________________________________

5.

●

Dissabte 23 d’abril. Parada de llibres i flors a la Rambla de Figueres per Sant Jordi.

●

Dissabte 20 de juliol. Organització sopar cloenda Trobada Cantadors d’Espolla.

Grups de treball_____________________________________________________________________________________

a) Plataforma SOS Costa Brava
L’entitat IAEDEN ha estat impulsora de la plataforma SOS Costa Brava que es va crear a l’agost de l’any 2018. Durant l’any 2019
hem format part del grup de coordinació, hem estat portaveu de la plataforma i hem assistit a totes les assemblees mensuals
realitzades.
Tasques realitzades:
- 19 de Gener. Presentació de la plataforma SOS Costa Brava a Cadaqués.
- 17 de Març. Emissió del programa 30 minuts on es reflectia la problemàtica urbanística de la Costa Brava i on vam participar
activament.
- 22 de Març. Acció a la botiga Custo Bcn per denunciar la poca sensibilitat ambiental i de patrimoni cultural als promotors de la
urbanització de Sa Guarda a Cadaqués
- 4 de Maig. Realització del concert de SOS costa Brava a Torroella de Montgrí.
- 4 d’Agost. Assemblea oberta i sopar/concert per celebrar el primer aniversari de SOS Costa Brava.
- Desembre. Preparació de la campanya per les al·legacions del document d’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de la Costa
Brava

b) Llibre Escola de Radicals
La IAEDEN ha participat activament en la realització del llibre Escola de Radicals i ha realitzat les següents presentacions a l’Alt
Empordà:
- 9 de Maig. Presentació d’Escola de Radicals a Llançà
- 18 de Maig. Presentació d’Escola de Radicals a Roses
- 6 de Juny. Presentació d’Escola de Radicals a Castelló d’Empúries
- 16 de Juny. Presentació d’Escola de Radicals a Espolla
- 13 de Novembre. Presentació d’Escola de Radicals a la Universitat de Girona
- 14 de Novembre. Presentació d’Escola de Radicals al Teatre i Biblioteca de Palafrugell

c) Grup Custòdia Agrària
Aquest any 2019 hem continuat amb el projecte de custòdia agrària de la IAEDEN gestionant els 15 acords de custòdia signats amb
finques agràries. També hem continuat amb la gestió i seguiment dels prats de dall i estanys temporals de l’Albera amb els que
tenim acord de custòdia amb un total de 23 acords firmats amb prats de dall de 19 propietaris diferents i 5 estanys temporals de
l’Albera.
Durant l’any 2019 i gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Girona hem pogut continuar amb les tasques agràries de
desbrossada i dall dels prats de dall amb custòdia.
Durant aquest any s'ha fet el seguiment de les basses temporànies de la Gutina a la serra de l'Albera, coordinades per IAEDEN amb
la col·laboració del Celler La Gutina, la Universitat de Vic i finançat per la Fundació Andrena.
Durant el 2019 s’han realitzat les següents activitats:
●

Dissabte 2 de febrer: trobada anual de propietaris de prats de dall

●

Dijous 7 de febrer: jornada tècnica “Com fer compostatge en una finca agrícola professional”

●

Diumenge 5 de maig. Sortida botànica als prats de dall de l’Albera

●

Dijous 16 de maig: jornada tècnica “Introducció pràctica al treball amb tracció animal en horticultura”

El grup de custòdia manté actiu el blog http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es i gestiona el correu electrònic
agroterritori@iaeden.cat.

d) Grup d’ Esplai
Els Remena-rocs som el grup d’esplai i natura de l’entitat. Actuem dins del marc de la educació en el lleure per transmetre valors de
sensibilització ambiental i coneixement de l’entorn natural, especialment de la nostra comarca. El grup està format per monitores i
monitors ambientals membres de la IAEDEN. Les nostres activitats van dirigides a nenes, nens i adolescents, i les localitzem en els
espais naturals d’interès de l’Empordà, com el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o el Cap de Creus entre d’altres espais
naturals per tal de donar a conèixer aquests espais a la joventut empordanesa, aprendre a estimar-los i a respectar-los i així garantirne la seva conservació i pervivència. Les nostres activitats consisteixen principalment en estades tals com campaments o camps de
treball en el període de vacances estival, aquest any amb totes les inscripcions completes.

Enguany, la nostre oferta ha consistit en:
-Sortida cap de setmana d’hivern al Puig Neulós (2 i 3 de març) amb nens de 9 a 13 anys.
-Campament Granota (25-28 de juny) per a nens i nenes de 6 a 9 anys.
-Campament Cigonya (28 de juny a l’1 de juliol) per a nens i nenes de 6 a 9 anys.
-Campament Llúdriga (2-11 d’agost), per nens de 10 i 13 anys.
Des del grup d’esplai seguim treballant per millorar la nostra oferta d’activitats i estendre-la a la resta de l’any.

e) Plataforma Salvem l’Empordà de Purins.
Aquest grup de treball ha continuat treballant per l’elevada preocupació per la contaminació dels aqüífers causada en bona part per
nitrats procedents d’abocaments incontrolats de purins. Per això ens mobilitzem i fem una crida a tota la població empordanesa, a les
associacions cíviques i als ajuntaments d’adherir-se al nostre manifest que reclama a la Generalitat una moratòria de noves macrogranges i d’ampliacions de granges fins que millori la gestió dels residus de la indústria ramadera i que tornem a tenir l’aigua neta i
saludable

a

tots

els

municipis

de

la

comarca.

Aquest any 2019 hem dirigit escrits adreçats al Molt Honorable President, a la Consellera del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i al COnseller del Departametn de Territori i Sostenibilitat i a la Comissió Europea. També s’ha
donat suport a la interposició del contenciós administratius contra la granja Els Noguers de Cantallops.

f) Grup Educació Ambiental
La IAEDEN-Salvem l’Empordà ofereix activitats d’educació ambiental a les entitats d’educació, d’educació en el lleure i altres
institucions de Figueres per tal d’establir uns bons lligams de col·laboració educativa.
Durant 2019 s’han impartit les següents activitats:

- Als alumnes de secundària de la Salle.
●

4 tallers d’ introducció al canvi climàtic i energies alternatives (alumnes de 2n. d’ESO)

●

4 tallers per conèixer la IAEDEN i els grups ecologistes (alumnes de 4rt. d’ESO)

●

1 taller de voluntariat durant la 20a fira infantil de l'intercanvi amb 8 alumnes de 4rt d'ESO

- A l’agrupament escolta “Vista Alegre” de Girona, en visita a l’Alt Empordà
●

1 taller per conèixer la IAEDEN i els grups ecologistes

- Als interns del centre penitenciari Puig de les Basses:
●

1 sortida de descoberta del riu Muga

●

1 sortida de descoberta del litoral empordanès

●

1 visita guiada al Centre de Reproducció de Tortugues de Garriguella

g) Creació del grup de Canvi climàtic.
Degut a la gran preocupació pel que considerem una manca de mesures urgents i valentes per part de l'administració, als últims
mesos d’aquest any vam decidir crear el grup de treball sobre Canvi i emergència climàtica per analitzar la situació actual
principalment a la comarca, conèixer cap a on ens poden portar els esdeveniments, buscar propostes, fer difusió i crear opinió amb
la intenció d'incidir i fer pressió en les accions polítiques comarcals i del conjunt del país .

h) Grup Energia
Aquest 2019, des de la IAEDEN hem continuat amb el suport a la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) i la plataforma Responem
al MidcAT. Pel que fa el gasoducte MidcAT, la bona notícia va arribar el 31 d'octubre 2019 quan la Comissió Europea va publicar la
quarta llista de Projectes d'Interès Comú (PCI, per les sigles en anglès) on no surt aquest projecte, després d'haver estat inclòs en
aquesta llista en les tres edicions anteriors (2013, 2015 i 2017). El gasoducte, de 235 quilòmetres, hagués connectat els municipis de
Martorell (Barcelona) i Barbaira (Llenguadoc-Rosselló, França), i hagués significat la segona interconnexió gasística entre els dos
estats. Cada vegada, i ara sense el suport de la UE, és més difícil que el projecte es desenvolupi!
A finals de l’any, l’assemblea va decidir de promoure un grup, obert a tothom, per treballar les energies renovables a l’Alt Empordà.
Fa 8 anys, en plena campanya en contra dels projectes de macro-parcs eòlics a l'Empordà, demanàvem que la implantació de les
energies renovables a la nostra comarca tingui una "planificació global que optimitzi l'aprofitament de tots els recursos, l'ús de les
tecnologies més adequades d'acord a criteris tècnics, econòmics, de conservació de l'entorn, de respecte a la qualitat de vida i la

consideració d'un just repartiment per al territori de la riquesa generada."
No ens imaginàvem, que el desenvolupament d’energies renovables no s’hagi ni iniciat el 2019: ja és hora de planificar i
desenvolupar la transició energètica a l'Empordà. Per això hem creat un nou grup de treball amb els objectius de revisar els nostres
criteris i per incentivar un debat amb resultats concrets sobre la implantació d'energies renovables a la comarca.
i) Grup Natura
El grup Natura es va constituir a finals de 2017 amb la intenció de donar una empenta al vessant més naturalista de l'entitat. I així va
ser... el ventall d'activitats que la IAEDEN ofereix cada any es va ver reforçat amb la incorporació de la ciència ciutadana, que vol
dir la implicació i complicitat de la gent a l'hora de fer censos i altres feines de recollida de dades. Durant 2018 i 2019 vam
desenvolupar el Projecte "Col·labora per la diversitat a l'Empordà" amb el principal objectiu d'apropar els ciutadans a les feines de
camp, a la col·laboració i al coneixement de les espècies treballades. El Grup Natura va ser l'organitzador dels censos i altres
activitats d'aquest projecte.

6.

Àmbit de difusió i participació pública_______________________________________________

Difusió en mitjans de comunicació, en paper i internet
●

Edició a dues tintes de tres números del butlletí de la IAEDEN.

●

Actualització de la pàgina web www.iaeden.cat.

●

Pàgina a Facebook de “Tots Salvem l'Empordà”, twitter i Instagram.

●

Actualització del BLOG de custòdia agrària a l'Alt Empordà http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/

●

Actualització de la pàgina de l’Observatori dels Amfibis, http://www.amfibic.cat/

●

Publicació de les activitats de la IAEDEN a l’Agenda Altempordanesa: www.agendaempordanesa.cat

●

Actualització pàgina plataforma SOS COSTA BRAVA

Activitats i xerrades de presentació de temàtiques treballades per l’entitat
●

19 de Gener. Xerrada sobre Sa Guarda a Cadaqués amb l’Associació d’Amics de la Natura de Cadaqués.

●

20 de Març. Participació en el Green Drinks dels Naturalistes de Girona

●

20 d’Abril. Xerrada sobre SOS Costa Brava a Palafrugell.

●

6 d’Abril. El Cortalet. Xerrada sobre la participació de la IAEDEN en les activitats i gestió del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.

●

27 de Setembre. Xerrada sobre canvi climàtic a La Cate de Ramon Caralt

●

8 de Novembre. Ponència en el debat de la Universitat de Girona sobre Urbanisme i Turisme

●

13 de Novembre. Ponència en el debat de la Universitat de Girona sobre Paisatges Salvats

●

14 de Novembre. Xerrada a Palafrugell amb escolars del municipi sobre la defensa del territori.

Comunicats de premsa i participació en programes de ràdio i televisió
●

19 de Gener. Participació en el programa de ràdio Via Verda sobre SOS Costa Brava.

●

8 de Febrer. Comunicat i acció contra l’ampliació de la carretera del Parc Natural dels AIguamolls de l’Empordà

●

28 de Febrer. Comunicat sobre els impactes de la granja de porcs a Sant Climent i la protecció de l’estany Llampol

●

17 de març. Participació en el programa 30 Minuts de TV3 per la problemàtica urbanística de la Costa Brava.

●

22 de març. Comunicat sobre l’acció realitzada a la Conselleria del DARPA sobre la problemàtica dels purins.

●

3 d’abril. Comunicat sobre la reunió realitzada entre Ecologistes de Catalunya i el President Quim Torra de la
Generalitat de Catalunya.

●

8 de maig. Comunicat per sol·licitar una moratòria de noves granges o ampliacions de granges de porcs a Catalunya

●

11 de Juliol. Comunicat de premsa amb Ecologistes de Catalunya per demanar la dimissió de la Consellera Teresa Jordà

●

29 de juliol. Comunicat de resum de les activitats realitzades en el context del projecte participa de la Biodiversitat a
l’Empordà

●

31 de juliol. Resum final del projecte paisatges salvats amb ANG i Limnos

●

14 d’Agost. Preocupació pels creixements heretats del POUM de Palau-saverdera (sector SUD3)

●

16 de Setembre. Revisió del Decret de dejeccions ramaderes i sol·licitud que es declari tot Catalunya com a zona
vulnerable

7.

●

17 de Setembre. Comunicat sobre el recurs presentat contra el sector urbanístic La Selva al terme municipal de Llançà.

●

23 d’Octubre. Comunicat sobre la urbanització dels Hort d’en Negre a Castelló d’Empúries.

●

19 de Desembre. Article d’opinió sobre la planificació de carreteres al voltant de Figueres.

●

20 de Desembre. Nota de premsa conjunta amb Ecologistes de Catalunya contra el decret llei d’energies renovables.

Àmbit de participació institucional____________________________________________________________

La IAEDEN-Salvem l’Empordà té representants:
●

A la Junta de Protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

●

S’ha assistit a dues reunions (mes de juliol i novembre) i s’0ha participat en una jornada de participació sobre el Pla de la
Reserva Natural Integral 1 del Parc.

●

A la Junta de Protecció del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera

●

Al Consell Consultiu del Parc Natural del Cap de Creus. Reunió convocada per parlar de l’àmbit marí de cap de Creus.

●

A la Junta del Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter. S’ha assistit a dues reunions (a la del mes de juliol i al mes
de desembre) com a participants del Fòrum l’Escala-Empúries.

8.

9.

●

A la Comissió de Desembassament de La Muga

●

A la Comissió d’actors del projecte europeu MIDMACC

●

Taula de seguiment del Canvi Climàtic a l’Alt Empordà ( 30 d’octubre) organitzada pel Consell Comarcal

Suport i col·laboració amb d’altres entitats i plataformes_________________________________________
●

Al consell de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya.

●

És membre actiu del grup de treball de Custòdia Agrària de la Xarxa Conservació de la Natura

●

Donem suport al col·lectiu Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya.

●

Col·laboració activa amb la Xarxa per la sobirania energètica (Xse)

●

Col·laboració activa amb la plataforma Resposta al MidcAT

●

Es manté el suport a la plataforma Anti-nuclear de les comarques gironines.

●

Es manté el suport a la plataforma Aigua és vida.

Can Met____________________________________________________________________________________

Can Met és, des de l’any 2007, un espai d'acció cultural i social de la ciutat de Figueres utilitzat per diverses entitats figuerenques
per organitzar actes, cursos i xerrades com també classes d’àrab. És un espai de trobada de persones i entitats de Figueres que volen
treballar per la ciutat, per una societat més digna i més justa.
Can Met es gestiona conjuntament entre l'Ajuntament de Figueres i les entitats GEES, l’ANC I la IAEDEN.
L'Ajuntament paga el lloguer de l'edifici del carrer Sant Vicenç 30 -a la planta baixa es troba l’espai Can Met- i cedeix la primera
planta a les tres entitats que ja hi estaven instal·lades anteriorment al conveni: Amnistia Internacional (AI), el grup d'Empordaneses i

Empordanesos per la Solidaritat (GEES) i la IAEDEN. Als anys 2018 i 2019, Amnistia Internacional Figueres i el GEES
respectivament, es van dissoldre, i en l’actualitat només la IAEDEN continua utilitzant l’espai com a seu i centre de treball.

10.

Balanç de socis 2019______________________________________________________________________

Amb la campanya de captació de socis SOM EMPORDÀ de l’any 2017, vam prendre la decisió d’ ampliar la nostra massa social,
incorporant com a socis a cada integrant del nucli familiar de la categoria de socis familiars. En aquesta memòria, per tant, queda
reflectit el número de socis global.

Total a 01/01/2019: 732 socis
Altes durant el 2019: 44
Baixes durant el 2019: 15
Total a 31/12/2019: 761 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1.- Imatge Fidel:
a) La preparació i presentació d'aquests Comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l' entitat, s' han basat en la
totalitat dels principis, normes comptables i criteris de registre i valoració d' aplicació obligatori, establerts en la Llei de Societats
de Capital i desenvolupats en el Pla General Comptable per a Petites i mitjanes Empreses aprovat amb data 16 de Novembre
de 2007, de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la seva situació financera, dels resultats de les seves operacions
i dels canvis en el patrimoni net que s' han produït en la entitat durant l' exercici, sense que per això, hagi sigut necessari deixar
d' aplicar cap disposició en matèria comptable.
En la Nota 3 es resumeixen les normes de registre i valoració més significatives aplicades en la preparació dels comptes anuals.
S' han seguit sense excepcions totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat vigents en el moment de
la formulació d' aquests comptes.

2.2.- Principis comptables no obligatoris aplicats:
Els comptes anuals de la societat s' han formulat aplicant la totalitat dels principis comptables obligatoris, establerts en la
legislació mercantil vigent (Codi de Comerç i Pla General de Comptabilitat Pimes) a saber: empresa en funcionament,
meritació, uniformitat, prudència, no compensació i importància relativa.

2.3.- Comparació de la Informació:
S' ha observat el principi d' uniformitat no canviant els criteris de comptabilització. La comparació de l' exercici actual amb l'
anterior s'ha pogut realitzar sense cap modificació de la seva estructura bàsica.

2.4.- Elements recollits en diverses partides:
Per a presentar el balanç, s' ha seguit el criteri marcat pel Pla General de Comptabilitat pel que fa referència a l' agrupació d'
imports de varies comptes por masses patrimonials distingint sempre entre l' actiu no corrent i el corrent, així com entre el
patrimoni net, el passiu no corrent i el corrent.
De la mateixa manera, per a formular el compte de pèrdues i guanys, s' han distingit els diferents nivells de resultats:
Resultat d' EXPLOTACIÓ
Resultat FINANCER
Resultat ABANS D' IMPOSTOS
Resultat de l' EXERCICI
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dintre del Balanç de Situació.

2.5. Canvis en criteris comptables:
En la formulació dels comptes anuals, s' ha observat el principi de uniformitat no canviant els criteris de comptabilització
respecte l' exercici anterior.

2.6.- Correcció d' errors
Durant l' exercici al que es refereixen els presents comptes anuals, no s' ha detectat cap error que hagi sigut necessari corregir.

3.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració, registre, principis i polítiques comptables aplicades en l' elaboració i formulació dels
comptes anuals corresponents a l' exercici 2019 han sigut les següents:

3.1.- Immobilizat Intangible:
L' entitat no té cap element d'aquesta categoria.

3.2.- Immovilitzat Material:
L' entitat no disposa d' immobilitzat material.

3.3.- Inversions Inmobiliaries:
L' entitat tampoc disposa de cap inversió immobiliària.

3.4.- Permutes.
Durant l' exercici al que van referits aquests comptes anuals, no s' ha produït cap permuta.

3.5.-Actius i Passius financers:
3.5.1.-Actius financers: l' entitat ha reconegut els actius financers en el seu balanç quant s' ha convertit en part deutora d' un
contracte o negoci jurídic.
a) Criteris de qualificació i valoració: seguint la norma de valoració nº 8 del PGC Pimes, els actius financers s' han classificat
en les següents categories: efectiu i altres actius líquids equivalents; crèdits per operacions comercials; crèdits a tercers; valors
representatius de deute; instruments de patrimoni; derivats i altres actius financers.

A efectes de valoració, s' han classificat en tres categories:
1.

2.

3.

Els actius financers classificats com a cost amortitzat: en aquesta categoria s' han inclòs els crèdits per operacions
comercials originats en la prestació de serveis por operacions de tràfic de l' empresa, així com altres procedents d'
operacions no comercials, que presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable. S' han valorat
inicialment al seu cost determinat pel valor raonable de la contraprestació entregada. Els costos de transacció directament
atribuïbles s' han registrat al compte de pèrdues i guanys. Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior
a un any, i sense tipus d' interès contractual s' han valorat pel seu valor nominal.
Els actius financers classificats com a mantinguts per a negociar: dins d'aquesta categoria s'inclouen els actius financers
adquirits amb el propòsit de vendre’ls a curt termini, instruments financers derivats i altres que l' entitat ha considerat
convenient incloure en aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial. En aquest exercici l'entitat no ha
realitzat cap operació amb elements d' aquest tipus.
Els actius financers classificats com a cost: en aquesta categoria s' inclouen les inversions en el patrimoni d' empreses del
grup, multigrup i associades. Tampoc s' han realitzat operacions amb actius d'aquest tipus.

b) Criteris per a determinar les pèrdues per deteriorament.: a cada exercici, l' entitat estudia la possible existència de
deteriorament de valor que obligui a reduir els imports en llibres dels seus actius financers. S' avaluen els riscos procedents de l'
insolvència del deutor, i que puguin ocasionar una reducció o retard en els fluxos d' efectiu estimats futurs. En cas d' haver-n’hi
les correccions valoratives por deteriorament, així com la seva reversió s' han reconegut com a despesa o ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.
c) Criteris de registre de baixes: l' entitat dona de baixa els seus actius financers, quan han expirat els drets derivats del
mateix o s' ha cedit la seva titularitat, per mitjà d' una venda en ferm.
d) Informació sobre inversions amb parts vinculades L' entitat no ha realitzat cap inversió amb les parts vinculades

3.5.2.-Passius financers: l' entitat ha reconegut els passius financers en el seu balanç quant s' ha convertit en part creditora d'
un contracte o negoci jurídic sempre que per a cancel·lar-los hagi d' entregar diners en efectiu o altre actiu financer.
a) Criteris de qualificació i valoració: seguint la norma de valoració nº 9 del PGC Pimes, els passius financers s' han
classificat en les següents categories: dèbits per operacions comercials; obligacions i altres valors negociables emesos;
derivats; deutes amb característiques especials i altres.
A efectes de valoració, s' han classificat en dues categories:
1.

2.

Els passius financers classificats com a cost amortitzat: en aquesta categoria s' han inclòs els passius financers
procedents de la compra de bens i serveis per operacions comercials i aquells que no essent instruments derivat, no son
comercials. S' han valorat inicialment al seu cost determinat por el valor raonable de la contraprestació entregada. Aquells
que amb venciment inferior a un any, s' han registrat pel seu valor nominal.
Els passius financers classificats com a mantinguts per a negociar: dins d'aquesta categoria s' inclouen els instruments
financers derivats. l' entitat no ha realitzat operacions amb passius financers d'aquesta naturalesa.

b) Criteris de registre de baixes l' entitat dona de baixa el seus passius financers quan l' obligació s' hagi extingit, quant han
expirat els drets derivats del mateix o s' ha cedit la seva titularitat, por mitjà d'una venda en ferm. La diferència entre el valor en
llibres del passiu financer o de la part del mateix donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció
atribuïbles en cas d 'haver-n’hi es reconeixen en el compta de pèrdues i guanys de l' exercici.

3.6.- Valors de capital propi en poder de l' entitat:
L' entitat no és propietària de cap de les seves participacions.

3.7.- Existències:
Per la naturalesa de l'entitat, aquesta no té existències.
3.8.- Impostos sobre beneficis:
La despesa per l' impost sobre societats de l' exercici es calcula en cas d' haver-n’hi en funció del resultat comptable
abans d' impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal i
minorat per les bonificacions i deduccions en la quota.
Els actius i passius per impostos diferits es comptabilitzen utilitzant el mètode del balanç, en relació amb les
diferències temporànies resultants entre el valor comptable dels actius i passius en els estats financers i la corresponent
base fiscal utilitzada en el càlcul del resultat fiscal de l' exercici.
Els actius i passius per impostos diferits es calculen als tipus impositius vigents a la data del balanç de situació i que es preveu
seràn aplicables en el període en el que es realitzi l' actiu o es liquidi el passiu.
Els actius per impostos diferits i els crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives es reconeixen quan resulta probable
que la societat pugui recuperar-los en un futur. Els actius i passius per impostos diferits no es compensen i es classifiquen com
actiu (passiu) no corrent en el balanç de situació.
La despesa per l' impost sobre beneficis representa la suma de la liquidació per impost sobre beneficis corrent de l' exercici i
la despesa per l' impost diferit, minorat o incrementat pels ajustos efectuats (vegis nota 9)

3.9.- Ingressos i despeses
Tots els Ingressos i despeses s' han comptabilitzat seguint el principi del Meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real
de bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que es produeix el corrent monetari o
financer derivat d'ells.
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació rebuda o que s'ha de rebre i representen els imports a cobrar
pels bens entregats i els serveis prestats en el marc ordinari de l' activitat.
Les vendes de bens es reconeixen quan s' han transferit substancialment tots els riscos i avantatges. Les prestacions de
serveis s' han considerat ingressos segons el seu percentatge de realització.
Les despeses es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys quan es produeix una disminució dels beneficis econòmics
futurs relacionats amb una reducció d' un actiu, o un increment d' un passiu, que es pugui mesurar de forma fiable. Es reconeix
una despesa de forma immediata quan un pagament no genera beneficis econòmics futurs o quan no compleix els
requisits necessaris pel seu registre com actiu. Tanmateix es reconeix una despesa quan s' incorre en un passiu i no es

registra cap actiu.

3.10.- Provisions i contingències:
Els comptes anuals de l' entitat recullen totes les provisions significatives en les que la probabilitat de que es generi una
obligació sigui elevada, pel que en els comptes que recullen les provisions, es comptabilitzen aquells deutes l' import del
qual és incert o el moment del pagament és incert, diferenciant les que tenen venciment a llarg termini d' aquelles que el
venciment s' espera que es produeixi en un termini inferior a dotze mesos.
Només s' han reconegut provisions sobre la base de fets presents o passats que generen obligacions futures. S' han quantificat
tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i son estimades en
cada tancament comptable. S' utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per les quals han estat inicialment
reconegudes Aquestes provisions se reverteixen total o parcialment, quan les obligacions deixen d' existir o disminueixen.
L' entitat segueix la pràctica de aprovisionar els imports estimats per a fer front a responsabilitats nascudes de litigis en
curs, indemnitzacions o obligacions així com dels avals i garanties atorgats que pugui suposar una obligació de pagament
(legal o implícita) per l' entitat, contra els resultats de l' exercici d' acord amb una estimació raonable de la seva quantia.

3.11.- Subvencions, donacions i llegats
Atorgats per tercers diferents als membres de l'entitat:
a) Classificació
A efectes de la seva incorporació als comptes anuals, les subvencions, donacions i llegats rebuts es classifiquen en
reintegrables i no reintegrables. Les rebudes amb caràcter de reintegrables es registren com passius fins que adquireixen el
caràcter de no reintegrables i les rebudes amb caràcter de no reintegrables es comptabilitzen de la següent manera: les de
capital com a ingressos directament imputats al patrimoni net i les d' explotació com ingressos de l' exercici.
A efectes de valoració, es classifiquen en monetàries i no monetàries. Les monetàries es valoren pel valor raonable de l' import
concedit i les no monetàries, pel valor raonable del bé rebut.
b) Imputació a resultats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, rebuts per l' entitat s' imputen a resultats d'acord amb la seva finalitat.
 Les rebudes per a assegurar una rendibilitat o compensar dèficit d' explotació, s' imputen íntegrament com ingressos
en l' exercici en el que es reben.
 Les rebudes per assegurar una rendibilitat o compensar dèficit d' explotació d' exercicis futurs, s' imputen íntegrament
com ingressos en cada exercici.
 Les rebudes per finançar despeses específiques, s' imputen íntegrament com ingrés en l' exercici en el que es meriti la
despeses finançada.
 Les de capital es reconeixen periòdicament com ingressos en relació a cada element subvencionat.
 Els imports monetaris rebuts sense una finalitat específica, s' imputen como ingrés de l' exercici en el que es
reconeixen.
El criteri d' imputació de les subvencions de capital sobre actius depreciables, es el d' una imputació lineal en proporció a la
amortització efectuada en cada període pels bens adquirits amb la subvenció.
En el cas de que la subvenció reverteixi en actius no depreciables, s' imputa en l' exercici en el que es produeixi la seva venda,
correcció valorativa per envelliment o baixa del balanç.
Les subvencions rebudes per cancel·lar deutes s' imputen en l' exercici en el que es produeixi la cancel·lació, excepte quan s'
atorguin en relació amb un finançament específic, en aquest cas l' imputació se realitzarà en funció de l' element finançat

3.12.- Negocis conjunts:
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb cap altra persona física o jurídica.

3.13.- Parts vinculades:
Durant l' exercici, no s' han produït transaccions entre les parts vinculades.

4.- IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

4.1.- Detall de movimients:
En aquest apartat es procedirà a l' anàlisis comparatiu del moviment hagut corresponent a l' exercici actual i l' exercici anterior
respecte a les partides d' immobilitzat intangible, material, i inversions immobiliàries que integren els epígrafs A-I), A-II) Y A-III)
respectivament de l' Actiu, segons el Balanç Pimes, i les seves respectives dotacions a la amortització, amortitzacions
acumulades i pèrdues per deteriorament.
a) Estat de moviments de l' immobilitzat material, intangible i inversions
immobiliàries exercici actual
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2019
( + ) Entrades
( + ) Correccions de valor per actualització (1)
( - ) Sortides
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2019
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2019
( + ) Dotació a l' amortització de l' exercici
( + ) Augmentde l' amortització acumulada per efecte de l' actualització
( + ) Augments per adquisicions o traspassos
( - ) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2019
E) CORRECCIONS DE VALOR POR DETERIORAMENT, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2019
( + ) Correccions valoratives por deteriorament reconegut en el període
( - ) Reversió de correccions valoratives per deteriorament
( - ) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL
EJERCICIO 2019

Immobilitzat
material
2

Inversions
immobiliàries
3

Immobilitzat
intangible
19

Immobilitzat
material
29

Inversions
immobiliàries
39

9200
9201
9214
9202
9203
9204
9205
9215
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213

b) Estat de moviments de l' immobilitzat material, intangible i inversions
immobiliàries exercici anterior
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICIO 2018
( + ) Entrades
( + ) Correccions de valor per actualització (1)
( - ) Sortides
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2018
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2018
( + ) Dotació a l' amortització de l' exercici
( + ) Augment de l' amortització acumulada per efecte de l' actualització
( + ) Augments per adquisicions o traspassos
( - ) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2018
E) CORRECCIONS DE VALOR PeR DETERIORAMENT, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2018
( + ) Correccions valoratives per deteriorament reconegut en el període
( - ) Reversió de correccions valoratives per deteriorament
( - ) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL
EXERCICI 2018

Immobilitzat
intangible
1

9200
9201
9214
9202
9203
9204
9205
9215
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213

(1) Si l' entitat ha realitzat alguna actualització,haurà d' indicar la Llei que l' autoritza
Tal com s'ha indicat en l'apartat 4 normes de registre i valoració l'entitat no té immobilitzat d'aquesta naturalesa.
A la data de tancament de l' exercici, no s' han identificat indicis de pèrdues de valor en cap dels bens de l' immobilitzat
intangible i material, ni en cap de les inversions immobiliàries, pel que no ha fet falta dotar cap provisió per deteriorament.

c) Inversions immobiliàries
Tampoc hi ha inversions immobiliàries
4.2. Arrendaments financers
Tampoc hi ha
arrendaments financers.

5.- ACTIUS FINANCERS

5.1.-Valor en llibres dels actius financers
Com ja s' ha indicat en l' apartat normes de registre i valoració, els actius financers s' han classificat segons la seva
naturalesa i segons la funció que cumpleixen en l' entitat. A continuació es mostra el valor en llibres de cada una de les
categories d' actius financers que manté l' entitat.
a)

C
A
T
E
G
O
R
Í
E
S

Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el patrimoni d' empreses del grup,
multigrup i associades
CLASSES
Instruments de
Valors representatius de
Crèdits, derivats i
patrimoni
deute
altres
Actius
financers
mantinguts
per a
negociar
Actius
financers a
cost
amortitzat
Actius
financers a
cos

Ex.2019
81
2020172
017205

Ex.2018

Ex.2019

19

2

Ex.2018
29
7

Ex.2019
83

1.000,00

Ex.2018
39
7

1.000,00

TOTAL

Ex.2019

Ex.2018
49
7

4

1.000,00

1.000,00

TOTAL

b)

Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni d' empreses del grup,
multigrup i associades
CLASSES
Instruments de
Valors representatius
Crèdits, derivats i
patrimoni
de deute
altres
Ex.2019
1
20165

C
A
T
E
G
O
R
Í
E
S

Ex.2018

Ex.2019

19

2

Ex.2018
29
7

Actius
financers
mantinguts
per ra
negociar
Actius
financers a
cost
amortitzat
Actius
financers a
cost
TOTAL

5.2.- Informació sobre les pèrdues por deteriorament

En el present exercici, no s'han produït pèrdues per deteriorament

Ex.2019

Ex.2018

Ex.2019

3

39

4

TOTAL
Ex.2018
49
6

5.3.- Informació sobre la valoració d' actius financers a valor raonable
Els actius financers s' han valorat a valor raonable, i s' ha près com a referència els preus de cotització en mercats actius.
5.4.- Empreses del grup, multigrup i associades

L'entitat no te empreses del grup, ni associades, ni forma part de cap multigrup.

6.- PASSIUS FINANCERS

6.1.- Informació sobre el venciment dels deutes

Venciment dels deutes
al tancament
de l' exercici 2019
Deutes amb entitats de
crèdit
Creditors per arrendament
financer
Altres deutes
Deutes amb empreses del
grup i associades
Creditors comercials no
corrents
Creditors comercials i
altres comptes a pagar:
Proveïdors
Altres creditors
Deutes amb
característiques especials
TOTAL

2

1

2

Venciment en anys exercici actual
3
4
5
3

4

5

Més de 5

TOTAL

6

7

9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427

4.550,21

4.550,21

4.550,21

4.550,21

4.550,21

4.550,21

9428
9429

Venciment dels deutes
al tancament
de l' exercici 2018
Deutes amb entitats de
crèdit
Creditors per arrendament
financer
Altres deutes
Deutes amb empreses del
grup i associades
Creditors comercials no
corrents
Creditors comercials i
altres comptes a pagar:
Proveïdors
Altres creditors
Deutes amb
característiques especials
TOTAL

1

1

2

19

29

Venciment en anys exercici anterior
3
4
5
39

49

59

Més de 5

TOTAL

69

79

9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427

3.762,79

3.762,79

1.753,40
2.009,39

1.753,40
2.009,39

3.762,79

3.762,79

9428
9429

6.2.- Informació sobre deutes amb garantía real
L'entitat no té cap deute amb garantia real.

6.3.- Informació sobre préstecs impagats
L' entitat no té cap préstec.

7.- FONS PROPIS

7.1.-Romanent
El romanent inicial era de 72.575,13 i s'ha augmentat amb el benefici de l’exercici anterior de 14.305,86, quedant un
romanent final de 99.511.63

8.- SITUACIÓ FISCAL
8.1.-Càlcul i registre de l' impost sobre beneficis
En el present exercici no s'ha efectuat cap registre per l' impost de societats, ja que segons el Títol II de la Llei 49/2002,
les rendes obtingudes en el present exercici han estat exemptes.

8.2.- Altres tributs
No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.

9.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.
No s'han produït operacions amb parts vinculades.

10.- ALTRA INFORMACIÓ
10.1.- Nombre mig de persones contractades durant l’exercici.
El nombre mitjà de persones ocupades en el present exercici ha estat de 1.20 treballadors fixes essent 1.20 dones i de 0.37 de
no fixes essent 0.13 dones i 0.24 homes.
No s'ha produït canvis en l’òrgan de govern.

10.2.- Despeses derivades del funcionament de l'organ de govern de l'entitat.
No existeixen despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l'entitat.

10.3.- Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, Ajuts concedits i altres despeses.
Les partides que composen la partida 2 del compte de resultats son les següents:

-Premi Josep Mº Álvarez

350,00

Total

350,00

10.4.- Desglossament de la partida 5 del compte de resultats. Aprovisionaments.
-Cost d'activitats varies

28.296,25

-Cost inversió nou centre de fauna

4.000,26

-Cost projecte i activitats custodia agrària

12.459,24

-Cost activitat grup d’esplai

3.568,15

-Material d’oficina

1.822,10
1.266,68
50.146,00

Total

10.5 Desglossament de la partida 7. Despeses de personal.
-Sous i salaris
-asseg. Socials

34.908,11
11.032.53

Total

45.940,64

10.6.- Ingressos per quotes i altres serveis
Els ingressos obtinguts amb les quotes del socis ha estat de:
i per la realització de serveis de:

34.143,001,
00425,00

10.7.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS:

A).- Informació general:

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts, otorgats per tercers diferents dels socis
 Que apareixen en el balanç
96000
 Imputats en el compte de pèrdues i guanys (*)
96001

Exercici 2019
74.539,31

(*)Incloses les subvencions d' explotació incorporades al resultat de l' exercici.

B).- Informació sobre el seu origen:
Subvencions
Rebudes
3.750,00
21.871,08
5.000,00

Origen
AJUNTAMENT FIGUERES
GENERALITAT DE CATALUNYA
CONVENI ZOO BARCELONA

Exercici 2018
48.784,10

Donacions
Rebudes
43.478,23
440,00

Origen
PARTICULARS I EMPRESES
RECUPERACIO DESPESES LOCAL

10.8.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No hi ha constància de cap fet posterior al tancament de l'exercici que suposi cap ajustament en les xifres contingudes en els
comptes anuals, ni tampoc no ha ocorregut cap fet que afecti l'aplicació del principi d'entitat en funcionament.

Data de formulació dels Comptes anuals: 22 de Juny del 2020

Signats per:

Llorenç Pascua Subiranas
President

Lluís Serrano Jimenez
Secretari General

Bàrbara Schmitt Solà
Vicepresidenta

Consol Rovira Pons
Tresorera

