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ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Número d´Inscripció

15816

BALANÇOS SIMPLIFICATS exercicis 2017 i 2016
(en euros)
ACTIU

NOTES DE LA
MEMÒRIA

A) ACTIU CORRENT
I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors por vendes i prestacio de serveis
2.Actius per impost corrents i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques

5
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VI. Periodificacions a curt termini
VII.Efectiu i altres actius liquids equivalents
TOTAL ACTIU (A)
PATRIMONI NET I PASIU

NOTES DE LA
MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

7

I. Excedents d'exercicis anteriors
II.Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
c) PASSIU CORRENT
II. Provisions a curt termini

10

III. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1.Creditors varis
2.Personal (remuneracions pendents de pagament)
3.Passius per impost (corrent i altres deutes amb
les Administracions Publiques
VI. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C)

6
10

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016
1.135.362,54

1.049.180,85

40.583,74

145.447,49

40.531,40

62.164,50

52,34

83.282,99

5.572,05

0,00

1.089.206,75

903.733,36

1.135.362,54

1.049.180,85

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016
1.107.531,10

1.024.196,82

1.107.531,10

1.024.196,82

1.024.196,82

928.912,19

83.334,28

95.284,63

27.831,44

24.984,03

2.280,06

0,00

23.681,38

21.574,03

23.288,60

16.898,76

0,00

0,00

392,78

4.675,27

1.870,00

3.410,00

1.135.362,54

1.049.180,85

Les notes 1 a 16 de la memòria formen part integrant del balanç simplificat a 31 de desembre de 2017.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Número d´Inscripció

15816

COMPTES DE RESULTATS SIMPLIFICATS (en euros) 2017 i 2016
NOTES DE LA
MEMÒRIA
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Subvencions, donacions i altres ingressos
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EXERCICI 2017

EXERCICI 2016

285.521,50

316.085,60

202.321,50

232.885,60

83.200,00

83.200,00

2. Aprovisionaments

11.3

-7.078,04

-7.356,12

3. Despeses de personal

11.4

-25.439,10

-40.322,84

-170.637,36

-175.510,12

-128.179,86

-142.928,04

4. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

11.2, 11.5

a1) Serveis bancaris
a2) Altres serveis
b)Pèrdues, deteriorament i variació de provisions
per operacions de les activitats
6. Altres resultats

11.6
11.7

A) RESULTAT DE EXPLOTACIO (1+2+3+4+6)
7. Ingressos financers
8. Despeses financeres
9. Diferències de canvi

4.2

-992,65

-1.703,73

-127.187,21

-141.224,31

-42.457,50

-32.582,08

3.300,00

770,00

85.667,00

93.666,52

0,00

2.388,61

-2.280,06

0,00

-52,66

-173,35

B) RESULTAT FINANCER (7+8+9)

-2.332,72

2.215,26

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)

83.334,28

95.881,78

10. Impostos sobre beneficis
D)RESULTAT DE L'EXERCICI (C+10)

0,00

-597,15

83.334,28

95.284,63

Les notes 1 a 16 de la memòria formen part integrant del compte de resultats simplificat de l'exercici 2017.

Estat de canvis en el patrimoni net simplificat
Exercici 2017 ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Excedents exercicis Excedents de
TOTAL
anteriors
l'exercici

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015

818.227,41

110.684,78

928.912,19

818.227,41

110.684,78

928.912,19

95.284,63

95.284,63

l. Ajustaments per canvis de criteri 2015 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2015 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-)Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net ( condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net

110.684,78

-110.684,78

0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016

928.912,19

95.284,63

1.024.196,82

928.912,19

95.284,63

1.024.196,82

83.334,28

83.334,28

I. Ajustaments per canvis de criteri 2015
II. Ajustaments per errors 2015
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-)Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net ( condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2017

95.284,63

-95.284,63

0,00

1.024.196,82

83.334,28

1.107.531,10

Les notes 1 a 16 de la memòria formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net simplificat de l'exercici 2017.

1. ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ
La denominació en castellà de l'entitat és Asociación Internacional de
Ciudades Educadores (AICE), en anglès International Association of Educating
Cities i en francès Association Internationale des Villes Educatrices.
L'Associació és una associació de governs locals sense finalitat de lucre que té
personalitat jurídica pròpia.
El domicili social i fiscal és: carrer Avinyó núm. 15, de Barcelona.
El seu Codi d'Identificació Fiscal és G61045605.
L’AICE està inscrita en el Registre Estatal d'Associacions el dia 26 de setembre
de mil nou-cents noranta-quatre, amb el núm. 15816/1, figurant en:
Classificació general: ensenyament, formació i investigació.
L'objecte social de l’entitat és donar compliment dels principis establerts a la
Carta de Ciutats Educadores, en concret:
a) Proclamar i reclamar la importància de l'educació a la ciutat.
b) Posar en relleu els vessants educatius dels projectes polítics de les ciutats
associades.
c) Promoure, inspirar, fomentar, vetllar per l’acompliment dels principis recollits
a la Carta de Ciutats Educadores (Declaració de Barcelona) a les ciutats
membres, així com assessorar i informar els membres sobre el foment i
implantació dels mateixos.
d) Representar els Associats en l'execució de les finalitats associatives,
relacionant-se i col·laborant amb organitzacions internacionals, estats, entitats
territorials de tot tipus, de manera que l'AICE sigui una interlocutora vàlida i
significativa en els processos d'influència, negociació, decisió i redacció.
e) Establir relació i col·laboració amb altres associacions, federacions,
agrupacions o xarxes territorials, en especial, de ciutats, en àmbits d'acció
similars, complementaris o concurrents.
f) Cooperar en tots els àmbits territorials en el marc de les finalitats de la present
associació.
g) Impulsar l'adhesió a l'Associació de ciutats de tot el món.
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h) Impulsar l'aprofundiment del concepte de Ciutat Educadora i les seves
aplicacions concretes en les polítiques de les ciutats a través d'intercanvis,
trobades, projectes comuns, congressos i de totes les activitats i iniciatives que
reforcin els lligams entre les ciutats associades, en l'àmbit de les delegacions,
xarxes territorials, xarxes temàtiques, i altres agrupacions.
L'activitat de l'entitat està encaminada a prestar serveis als seus associats,
compostos íntegrament per governs locals a nivell mundial.
Durant l’any 2017 s’ha treballat en:


L'extensió de l'AICE a noves ciutats, aconseguint que 29 noves ciutats de 5
països s'adhereixin



Donar suport a les diverses xarxes territorials per a la consolidació de
l'Associació i accions de difusió per a la seva extensió en territoris on l'AICE
té poca o baixa implantació



Organització i suport a les Trobades i reunions de la xarxes territorials: RECE
(estat espanyol), Àsia-Pacífic, Portugal, Argentina, i Europa del Nord.



Proporcionar assessorament i suport als nous equips municipals resultants
dels processos electorals. Actualització periòdica de les bases de dades
de contactes



Convocatòria de la segona edició del Premi Ciutats Educadores a bones
pràctiques de "Educació ciutadana a través de la Participació".



Suport a la preparació del XV Congrés Internacional de Ciutats
Educadores a celebrar a Cascais (13-16, novembre 2018). Disseny de les
bases del programa de joves.



Preparació de les bases i difusió de la convocatòria a l'organització del
XVI Congrés Internacional.



Actualització de la informació del portal de l'Associació i difusió de les
activitats en les xarxes socials.



Edició i difusió del sisè exemplar de la col·lecció de monogràfics: Ciutat,
Convivència i Educació i traduccion a Castellà, Anglès i Català. Així com
impressió del butlletin núm 26. Enviament de Newsletters electrònicsl



Difusió del vídeo "Aprenent sobre l'Objectiu de Desenvolupament
Sostenible 4 de Nacions Unides"
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Convocatòria del Dia Internacional de La Ciutat Educadora el dia 30 de
novembre. Redacció d'un manifest dels alcaldes i alcaldesses, cerca
d'adhesions i suport d'organitzacions i experts i organització d'activitats a
més de 133 ciutats de 11 països de 4 continents. Disseny d'una guia
d'activitats, imatge pròpia de la celebració i altres elements comunicatius.



Difusió periòdica de bones pràctiques (experiències) via el Banc
Internacional de Documents de Ciutats Educadores: consultable al portal
de l'AICE (www.edcities.org). S'ha seguit publicant "l'Experiència
destacada".



L'exposició itinerant "Ciutats Educadores. Accions Locals. Valors Globals" i
l'Exposició" Ciutats Educadores, els Principis en Acció" s'ha mostrat a
diverses ciutats i s'ha produït una nova exposició per a Portugal.



Organització de seminaris de formació als municipis de Binissalem (24-25
de gener), San Justo (28 d'abril), Río Cuarto (4-5 maig), Pilar (5 de juliol),
Zacatecas (10-11 de juliol), León (12-13 de juliol), Palamós (25 d'octubre). A
més, Pergamino (14 de juny) i Rosario (28 de juliol) van acollir jornades de
sensibilització organitzades per la Delegació per a Amèrica Llatina.



Participació a diverses reunions i esdeveniments internacionals per
difondre el treball de les ciutats de la xarxa i reclamar la importància dels
governs locals com a agents educatius: Reunió del consell Mundial de
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) (Madrid, abril), Fòrum sobre
Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau (Madrid, 18-21
d'abril); reunió sobre Ciutats Educadores, organitzada a Praia (Cap Verd)
conjuntament amb la UCCLA (gener), reunió de treball amb el secretari
de CGLU Àfrica per estendre l'AICE en aquest continent. Participació a la
sessió d'aprenentatge entre iguals titulada "El foment de la igualtat i
inclusió socioeducativa dels immigrants: Cap a la construcció d'una Ciutat
Educadora", organitzada en el marc del projecte, "Migració entre Ciutats
del Mediterrani: Diàleg, Coneixement i Acció "-liderat per l'International
Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Ciutats i Governs Locals
Units (CGLU) i el Programa de Nacions Unides per als Assentaments
Humans (UN HABITAT), en col·laboració amb l'Alt Comissionat de les
Nacions Unides per a als Refugiats (ACNUR) (Torí, 11 i 12 de juliol).



Reunió de treball amb l'Institut d'Aprenentatge al llarg de la vida de la
Unesco a Hamburg (UIL) per estudiar possibles vies de col·laboració i
sol·licitar el reconeixement del Dia Internacional de la Ciutat Educadora
per part d'aquesta organització.



Organització de visites d'estudi a bones pràctiques de les ciutats de Munic
i Göteborg.



L'atenció a nombroses delegacions de ciutats, experts i estudiants
interessats en l'AICE i les seves activitats.
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La informació relativa a ajuts i premis es detalla en la nota 11.2.
L’activitat de l’Associació no té un impacte diferencial entre dones i homes.
Els comptes anuals simplificats han estat formulats amb euros amb decimals. La
moneda funcional de l’Associació és l’euro.
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1.- Imatge fidel
Els comptes anuals de l’exercici 2017 s'han preparat a partir dels registres
comptables de l'Associació i es presenten d'acord amb la legislació de la
Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions i associacions:
- La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
títols I i III, i les seves posteriors modificacions, així com pels articles 51 i 52
de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, que es mantenen vigents.
- La LLei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i
de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat
pública.
En matèria comptable, l’Associació es regeix pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i d’acord
amb les successives modificacions en el seu cas, per tal de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Associació.
No hi ha hagut raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel de
l'Associació, s'hagin aplicat altres disposicions legals en matèria comptable i
d’influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de
l'Associació.
Atenent al que estableix l’article 3 del Pla Comptable de Fundacions i
Associacions, l’Associació té la condició d’entitat de dimensió reduïda i per
tant formula comptes anuals simplificats, en complir-se, a 31 de desembre de
2017 i de 2016, les següents condicions:
 El total de les partides de l’actiu no supera la xifra de 1.000 milers d’euros.
 L’import del volum anual d’ingressos ordinaris no supera la xifra de 2.000
milers d’euros.
 El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no és superior a
10.

4

2.2.- Principis comptables
Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin la
falta d'aplicació d'algun principi comptable obligatori.
No s'han aplicat altres principis comptables no obligatoris, per mostrar la
imatge fidel.
2.3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No hi ha suposades claus, ni dades sobre l'estimació de la incertesa en la data
de tancament de l'exercici, que portin associat un risc important, o puguin
suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius.
No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius i afectin
l'exercici actual, o que s'esperi que puguin afectar els exercicis futurs.
La direcció no és conscient d'incerteses importants, relatives a esdeveniments
o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
l'entitat continuï funcionant normalment.
2.4.- Comparació de la informació
Els comptes anuals simplificats dels exercicis 2017 i 2016 s’han formulat d’acord
amb l’estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat de Fundacions i
Associacions, havent seguit en la seva elaboració l’aplicació de criteris
uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de
manera que la informació presentada és homogènia i comparable.
2.5.- Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials que amb el seu import, estiguin registrats en dos
o més partides del Balanç.
2.6.- Costos suportats directament per l’Ajuntament de Barcelona
Determinats costos de funcionament necessaris per la realització de l’activitat
de l’Associació són suportats directament per l’Ajuntament de Barcelona amb
càrrec als seus pressupostos anuals de despeses. Els esmentats costos
corresponen principalment:





Cessió d’espais, equips informàtics i mobiliari.
Personal cedit.
Subministraments.
Serveis informàtics.
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Atès que l’Associació no disposa de la valoració dels esmentats costos i que el
registre comptable dels mateixos implicaria alhora el reconeixement d’un
ingrés per subvenció i per tant no modificaria les principals masses patrimonials,
l’Associació no els ha registrat en els comptes anuals simplificats.
3. APLICACIÓ DE RESULTATS.
El Comitè Executiu formula la següent proposta d'aplicació dels excedents de
l'exercici de 2017, a l'Assemblea General ordinària:
Base de repartiment:

Import

Excedent de l’exercici................................

83.334,28

Total............................

83.334,28

Aplicació:

Import

A Excedents d’exercicis anteriors.............................................. 83.334,28
Total......................................................

83.334,28

4. NORMES DE REGISTRE Y VALORACIÓ.
Els criteris comptables aplicats en relació a les diferents partides són els
següents:
4.1.- Instruments financers
Actius financers
La totalitat dels actius financers de l’Associació es classifiquen en la categoria
de a cost amortitzat.
En el balanç, els actius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en
funció que el seu venciment sigui menor/igual o superior/posterior a dotze
mesos.
Corresponen a Préstecs i comptes a cobrar. Són Actius financers no derivats els
cobraments dels quals són fixos o determinables no negociats en un mercat
actiu. Després del seu reconeixement inicial, es valoren al seu "cost amortitzat",
utilitzant per a la seva determinació el mètode del "tipus d'interès efectiu".
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Per "cost amortitzat", s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer
menys els reemborsament de principal i corregit (en més o en menys, segons
sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència
entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En
el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al
seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el
valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per
tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l' import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
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
Els passius financers es classifiquen conforme al contingut dels acords
contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren al seu
valor nominal.
Classificació de deutes entre corrent i no corrent. En el balanç adjunt, els
deutes es classifiquen en funció dels seus venciments, és a dir, com a deutes
corrents aquells amb venciment igual o anterior a dotze mesos i com a deutes
no corrents els de venciment posterior a l' esmentat període.
La baixa d’un passiu financer es reconeix quan l’obligació que genera s’hagi
extingit.
L’Associació classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de
passius financers a cost amortitzat. Es valoren inicialment pel seu valor
raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al
preu de la transacció.
En posteriors valoracions es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els
interessos meritats en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu, amb excepció dels passius financers a pagar amb venciment
no superior a un any que es continuen valorant pel seu valor raonable quan
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
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Els instruments financers que l’Associació classifica en aquesta categoria
corresponen a dèbits per operacions comercials corresponents als saldos
creditors per prestacions de serveis i partides a pagar per operacions no
comercials (entre d’altres saldos amb el personal).
4.2.- Transaccions en moneda estrangera
Els saldos de deutors, creditors, clients i proveïdors, contrets en moneda
estrangera i no cancel·lats, es comptabilitzen pel contravalor en euros, llevat
que segons el principi d'importància relativa, no mereixi variar el valor
comptable, o existeixi assegurança de canvi.
Contravalor en euros en el moment de la incorporació al patrimoni. S'aplica el
del cost real al dia de la liquidació de l'operació.
Si són positives, en tant que el deute no hagi estat cancel·lat, s'anota en el
Compte 768 (Diferències Positives de Canvi).
Les possibles diferències de canvi negatives en adquisicions a crèdit, es
registren directament en el Compte 668 (Diferències Negatives de Canvi).
Durant l'exercici s'han comptabilitzat per aquest concepte 52,66 euros (173,35
euros en 2016).
4.3.- Impost sobre beneficis
L’impost sobre beneficis es calcula en funció del resultat de l’exercici
considerant les diferències existents, si n’hi hagués, entre el resultat comptable i
el resultat fiscal (base imposable de l’impost) i distingint per a aquestes el seu
caràcter de permanents o temporals a efectes de determinar l’impost sobre
societats acreditat en l’exercici.
L’Associació compleix amb les condicions per acollir-se al règim d’exempció
parcial previst a la Llei de l’Impost sobre Societats, i no està acollida al règim
fiscal especial regulat per la llei 49/2002, de 23 de desembre, d’entitats sense
ànim de lucre i pel Reglament que la desenvolupa (RD 1270/2003), de 10
d‘octubre.
4.4.- Ingressos i despeses
En general, tots els Ingressos i Despeses, així com els interessos per ells generats,
es comptabilitzen en el moment de la seva meritació, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer
derivat d'ells. 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 deixats al marc ordinari de l'activitat, deduïts descomptes i impostos.
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Els ingressos inclosos dins de l’epígraf “Vendes i prestacions de serveis”
corresponen en la seva totalitat a les quotes rebudes per part de les ciutats
que formen part de l’Associació.
Les transferències corrents rebudes d’administracions públiques per a contribuir
al finançament de les operacions es registren pels imports rebuts, que
coincideixen amb el valor raonable.
4.5.- Provisions i contingències
Les provisions es reconeixen comptablement quan l’Associació té una
obligació present, sigui legal, contractual, implícita o tàcita, com a resultat
d’un fet passat, resulti probable que comporti una sortida de recursos per a
cancel·lar l’obligació i es pot realitzar una estimació fiable del seu import.
4.6.- Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte
de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte
de la subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es
registren com a passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no
reintegrables.
4.7.- Transaccions entre parts vinculades
Les transaccions entre parts vinculades es realitzen segons el seu valor
raonable.
5. ACTIUS FINANCERS
El valor en llibres de cada una de les categories d'actius financers de registre,
és la que es detalla a continuació:
Instruments financers a curt termini
Classes
Categoria

Crèdits derivats i altres
2017

2016

Actius financers a cost amortitzat

40.531,40

145.364,50

TOTAL

40.531,40

145.364,50
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No s'ha produït cap traspàs o reclassificació entre les diferents categories
d'inversions financeres de l'exercici.
El desglossament de la partida d'actius financers a cost amortitzat és el
següent:
2017

2016

Clients

116.047,00

114.558,20

Deteriorament de valor de crèdits per op. Comercials

(75.515,60)

(52.393,70)

0,00

83.200,00

40.531,40

145.364,50

Altres deutors (veure Nota 8)
Total

El moviment de la provisió per deteriorament de crèdits ha estat el següent:
2017
Saldo Inicial

2016

52.393,70

35.129,62

(22.651,60)

(18.127,50)

Dotació provisió (nota 11.6)

45.773,50

35.391,58

Saldo final

75.515,60

52.393,70

Retrocessió provisió

El moviment registrat als exercicis 2017 i 2016 de l’epígraf usuaris, patrocinadors
i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar ha estat el següent:
1.1.17

Augments

Disminucions

31.12.17

Usuaris, patrocinadors i deutors de
les activitats i altres comptes a
cobrar

145.447,49
1.1.16

226.785,44
Augments

(331.649,19)
Disminucions

40.583,74
31.12.16

Usuaris, patrocinadors i deutors de
les activitats i altres comptes a
cobrar

48.062,67

337.778,94

(240.394,12)

145.447,49
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6. PASSIUS FINANCERS
El valor en llibres de cada una de les categories de passius financers es
desglossa en el següent quadre:
Instruments financers a curt termini
Classe
Categoria

Derivats i Altres
2017

2016

Dèbits i altres partides a pagar

23.288,60

16.898,76

TOTAL

25.288,60

16.898,76

Els deutes de l'Associació estan compostos íntegrament per partides
englobades a la partida "Creditors comercials i altres comptes a pagar" i el seu
venciment es produirà durant l'any següent al tancament del present exercici.
Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició
addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
El període mig de pagament a proveïdors en l’exercici 2017 és de 14 dies (17
dies a l’exercici 2015).
7. FONS PROPIS
Veure el moviment de l’exercici a l’estat de canvis en el patrimoni net.
No existeixen desemborsaments pendents, ni aportacions no dineràries, ni
aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors.
No existeix cap circumstància que restringeixi la disponibilitat de les reserves o
de la partida de romanent.
8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Durant el present exercici l'Associació ha rebut una subvenció d'explotació, la
seva procedència i el seu import s'indiquen a continuació:
- L’Ajuntament de Barcelona per import de 83.200 euros, que a 31 de
desembre del 2017 està totalment cobrada (Es va cobrar el dia 20 de
desembre de 2017 (83.200 euros a l’any 2016 que es van cobrar el dia 10 de
gener de 2017).
Aquesta subvenció s'ha concedit amb càrrec al pressupost de l'any 2017 d'
aquesta Corporació, havent-se complert totes les condicions associades a la
subvenció durant el present exercici, junt amb les seves despeses associades,
pel que s'ha portat al compte de resultats íntegrament.
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La finalitat de la subvenció és ajudar a cobrir les despeses corrents de l'exercici.
9. SITUACIÓ FISCAL
L'Associació compleix les condicions per acollir-se al règim d'exempció parcial
de l'art nº 109 i següents de la Llei de l' Impost sobre Societats i no es troba
acollida al règim fiscal de la llei 49/2002 de vint-i-tres de desembre.
Es procedeixen a ajustar en la Base Imposable com a diferències permanents
els ingressos exempts, corresponents a quotes aportades pels associats i les
subvencions destinades a donar compliment a l'objecte social així com les
despeses imputables a les activitats exemptes.
Conciliació de l'Import Net d'Ingressos i Despeses de l'Exercici amb la Base
Imposable de l' Imposat Sobre Beneficis
Augments

Resultat comptable
Impost sobre societats
Diferències permanents

Disminucions

83.334,28

Base imposable (resultat fiscal)

0,00
205.487,22

288.821,50

0,00

Com a conseqüència, entre d’altres, de les diferents possibles interpretacions
de la legislació vigent, podrien sorgir passius addicionals com a resultat d’una
inspecció. En tot cas, els membres del Comitè Executiu consideren que aquests
passius, cas de produir-se, no afectarien significativament als Comptes Anuals.
L’Associació té oberts d’inspecció per les autoritats fiscals els exercicis no
prescrits dels principals impostos que li són aplicables.
10. PROVISIONS A CURT TERMINI
Inclou una provisió pel reintegrament de la subvenció de la AGENCIA
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓ per import de 2.280,06.
11. INGRESSOS i DESPESES
11.1

Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern

Als exercicis 2017 i 2016 no s’han acreditat despeses d’aquest tipus.
11.2

Ajuts concedits i altres despeses

A l’any 2017 no s’ha produït cap despesa d’aquesta natura. (9.500 euros a
l’exercici 2016).
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11.3

Aprovisionaments

L' import de 7.078,04 euros que figuren a la partida d' Aprovisionaments del
compte de resultats, està compost íntegrament per la partida de “Treballs
realitzats per altres empreses" que es correspon amb els treballs facturats per
assessories externes i serveis administratius (7.356,12 euros en 2016).
11.4

Sous i Salaris i càrregues socials

Aquesta partida inclou les següents despeses:
Sous i Salaris
Seguretat Social empresa
Total
11.5

2017
19.550,71
5.888,39
25.439,10

2016
30.570,68
9.752,16
40.322,84

Serveis exteriors

El desglossament de la partida del Compte de Resultats, "Serveis exteriors" és el
següent:
626 Serveis bancaris i similars
629 Altres serveis
Total

2017
992,65
127.187,21
128.179,86

2016
1.703,73
141.224,31
142.928,04

Nota: Dins d'aquestes partides s'inclouen les despeses incorregudes per suports a
Xarxes Territorials corresponents a l'exercici 2017 i 2016.
11.6 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats
En aquest epígraf s’inclou:
Dotació provisió (nota 5)
Retrocessió provisió per cobraments
Pèrdua per clients no deteriorats

2017
45.773,50
(8.816,00)
5.500,00
42.457,50

2016
35.391,58
(18.127,50)
15.318,00
32.582,08

11.7 Altres resultats
Durant l’any 2017, inclou uns ingressos extraordinaris per import de 3.300,00
euros que corresponen a quotes de ciutats cobrades d’anys anteriors.
Durant l’any 2016 hi ha uns ingressos extraordinaris per un import de 770,00
euros, pel mateix motiu.
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12. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS PRÒPIES
12.1 Béns i drets de la dotació del fons social
No s’ha dotat fons social
12.2 Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert
D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, l’Associació ha de destinar almenys el 70% de les rendes i dels altres
ingressos nets anuals que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals.
L’Associació destina la totalitat dels ingressos obtinguts en les seves operacions
al compliment de les seves finalitats estatutàries.
13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
L’Associació compleix amb la normativa mediambiental i de millora del medi
ambient, aplicant els requeriments que li són exigits en el desenvolupament de
les seves activitats.
No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter
mediambiental en els que pugui incórrer l’Associació que siguin susceptibles de
provisió.
14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
A partir de l'exercici 2009, a requeriment del Ministeri d'Economia i Hisenda, i
més concretament de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
malgrat ser una organització independent, pel fet d'estar finançada de forma
significativa per l'Ajuntament de Barcelona, passa a integrar el grup
d'empreses i institucions municipals, referent a controls econòmics financers.
Les operacions desenvolupades entre l'Associació i el grup d'empreses
integrades per l'Ajuntament de Barcelona al present exercici han estat:
- Conveni de col·laboració Ajuntament de Barcelona: aportació de 83.200
euros (83.200 euros a l’any 2016), aquest import està cobrat al tancament de l’
exercici (Nota 8).
- Ajuntament de Barcelona: Treballs realitzats d'impremta per un valor de
3.257,28 euros IVA inclòs (3.080,05 euros al exercici 2016) i d’aquest import està
pendent de pagar 1.881,49 euros al tancament de l’exercici (No hi ha res
pendent del tancament de l’exercici 2016).
Durant l’exercici 2017 i 2016, ni el personal directiu ni els membres de l’ òrgan
de govern de l’Associació han rebut cap mena de retribució de l’Associació.
Durant l’exercici 2017 i 2016, ni els membres de l’òrgan de govern ni el personal
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directiu de l’Associació han rebut bestretes ni se’ls ha atorgat crèdits; tampoc
s’han contret al seu favor obligacions en matèria de pensions ni s’han satisfet
primes d’assegurança de vida de les que resultin ser beneficiaris, ni han estat
assumides obligacions per compte d’ells a títol de garantia.
15. ALTRA INFORMACIÓ
15.1 Plantilla Mitjana
El nombre mitjà de persones ocupades el 2017 i 2016 per l’Associació es detalla
tot seguit, distribuït per categories professionals i desglossat per sexes:
2017
Categories professionals
 Tècnics
Total
2016
Categories professionals
 Tècnics
Total

Homes

Dones

Total

0,58
0,58

0,00
0,00

0,58
0,58

Homes

Dones

Total

1,00
1,00

0,00
0,00

1,00
1,00

15.2 Canvis en la composició de l’ òrgan de govern
Pel que fa al Comitè Executiu:
A l’any 2017 no s’ha produït cap modificació a la composició d’aquest òrgan
de govern.
15.3 Autoritzacions del Comitè Executiu
Durant l’exercici 2017 no s’han dut a terme operacions que hagin requerit
d’autorització del Protectorat de Fundacions i associacions. Tampoc existeixen
operacions d’aquesta mena procedents d’exercicis anteriors.
15.4 Honoraris dels auditors
Les despeses d’auditoria derivades dels honoraris meritats durant l’ exercici
2017 per Gabinete Técnico de Auditoria seran repercutides per l’Ajuntament
de Barcelona a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. Al 2016, els
costos de l’auditòria realitzada per Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría, S.A. van quedar integrats en els costos generals d’auditoria de
l’Ajuntament de Barcelona.
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15.5 Fets Posteriors
Entre el 31 de desembre de 2017 i la data de formulació dels comptes anuals
no han esdevingut fets posteriors dels que hagi d’informar-se a la memòria.
16. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La pràctica totalitat dels ingressos i despeses s’han produït per la mateixa
activitat de prestar serveis als seus associats, compostos íntegrament per
governs locals a nivell mundial.

Aquests comptes anuals han estat formulats el 15 de març de 2018, dins del
termini establert en l’article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre
tercer del Codi civil de Catalunya.
Vist-i-plau

El President-delegat de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores

La
Secretaria
de
l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores

Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert

Sra. Marina Canals Ramoneda
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