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I. Opinió  

  
La Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les competències que li són 

atribuïdes pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local i 3 i 29.3.A) del Reial 

Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 

Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals abreujats de la ASSOCIACIÓ 

INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES (en endavant, la Associació o l’entitat, 

indistintament), que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2020, el 

compte de resultats abreujat, i la memòria abreujada corresponents a l’exercici 

finalitzat en aquesta data.. 

 
En la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes 

significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a 31 de 

desembre de 2020, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici acabat en 

aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 

d'aplicació (el qual s’identifica en la Nota 2.1 de la memòria abreujada) i, en particular, amb 

els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

II. Fonament de l’opinió  

 
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes vigent en el Sector Públic a Espanya. Les nostres responsabilitats 

d’acord amb aquestes normes es descriuen més endavant, en la secció Responsabilitats de 

l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats del nostre informe. 

 
Som independents de la Associació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos 

els d’independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats 

per al Sector Públic a Espanya segons l’exigit per la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes de dit Sector Públic. 

 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió. 
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III. Qüestions clau de l’auditoria 

 
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han 

sigut de la major significativitat en la nostra auditoria de comptes anuals del període actual. 

Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes 

anuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no 

expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 

 
Transaccions i saldos amb l’Ajuntament de Barcelona  

 

Tal i com s’indica a la Nota 1 de la memòria dels comptes anuals abreujats, l’Entitat és una 

associació de governs locals sense finalitat de lucre que té personalitat jurídica pròpia, i que 

té per objecte promoure, inspirar, fomentar, vetllar per l’acompliment dels principis recollits a 

la Carta de Ciutats Educadores a les ciutats membres, així com assessorar i informar els 

membres sobre el foment i implantació dels mateixos. D’acord amb el que mostra en la Nota 

14 i 2.6 de la memòria abreujada, per realitzar la seva activitat, l’Associació rep 

transferències corrents d’import significatiu procedents de l’Ajuntament de Barcelona (103 

milers d’euros durant l’exercici 2020), i addicionalment hi ha costos suportats directament 

per l’Ajuntament de Barcelona no repercutits a l’Associació (cessió d’espais, equips 

informàtics, mobiliari, despeses de  personal i despeses de subministraments). 

 

Atenent a la importància quantitativa de les transaccions amb l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2020, així com l’existència d’aspectes concrets que se’n deriven del marc 

comptable i legal que regula els criteris d’enregistrament i presentació d’aquestes 

operacions, considerem una qüestió clau la seva revisió als efectes de minimitzar els riscos 

que se’n deriven relacionats amb el seu meritament, classificació comptable i presentació de 

les mateixes. 

 

Els procediments aplicats per a minimitzar aquests riscos han estat els següents: 

 

 Obtenció i conciliació de la confirmació de les transferències corrents autoritzades i 

atorgades a l’Associació durant l’exercici 2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona 

i dels saldos pendents de cobrament a 31 de desembre de 2020. 
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 Verificació de la correcta aplicació de les transferències rebudes a la finalitat per la 

qual han estat concedides. 

 

 Revisió que la informació inclosa en la memòria abreujada relativa als ingressos per 

transferències i dels costos suportats directament per l’Ajuntament de Barcelona 

s’adequa a la requerida pel pla comptable que constitueix el seu marc normatiu 

d’aplicació.  

IV. Altres qüestions participació d’auditors privats 

 
En l’execució dels treballs d’auditoria, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració 

d’UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, en virtut de l’acord de la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona de 26 de novembre de 2020 per a la realització de l’auditoria dels 

comptes anuals dels consorcis, fundacions i associacions del grup municipal. Els treballs 

s’han efectuat sota la direcció i supervisió de la Intervenció General. 

 

La Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat el present informe sobre la 

base del treball realitzat  per la societat d’auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. 

V. Responsabilitat del Comitè Executiu de la Associació en relació amb els comptes 

anuals abreujats 

 
El Comitè Executiu de la Associació és responsable de formular els comptes anuals 

abreujats adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i dels resultats de la Associació, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 

financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per 

permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, a causa de frau o 

error. 

 
En la preparació dels comptes anuals, el Comitè Executiu és responsable de la valoració de 

la capacitat de l’entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons 

correspongui, les qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi 

comptable d’entitat en funcionament, excepte si l’Ajuntament tingués la intenció de liquidar-la 

o de cessar les seves operacions, o bé no existeix cap altra alternativa realista. 
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VI. Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

 
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats 

en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un 

informe d’auditoria que conté la nostra opinió. 

 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria 

realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 

per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. 

Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment 

o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen  en les decisions 

econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici 

professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 

També: 

 
 Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals abreujats, 

a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a 

aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una 

base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de 

frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el 

frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions 

intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 

 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 

dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, 

i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de la 

Associació. 

 Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de 

les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Comitè Executiu. 

 Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Comitè Executiu, del principi 

comptable d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, 
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concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb 

condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Associació 

per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa 

material, es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la 

corresponent informació revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes 

revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 

conclusions es basen en l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data del nostre 

informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la 

Associació deixi de ser una entitat en funcionament. 

 Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats, 

inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les 

transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge 

fidel. 

 

Ens comuniquem amb el Comitè Executiu de la Associació en relació amb, entre d’altres 

qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes 

significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que 

identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 

 
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Comitè Executiu, determinem 

les que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals abreujats del 

període actual i que són, en conseqüència, les qüestions claus de l’auditoria. 

VII. Informe sobre d’altres requeriments legals i reglamentaris 

 
Amb l’abast previst en la nostra auditoria de comptes abreujats, hem revisat determinats 

aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades en l’exercici 

2020. Aquestes comprovacions s’han efectuat aplicant procediments d’auditoria consistents 

en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i substantius 

previstos en la planificació del treball d’auditoria.  
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Hem assolit evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments 

aplicats, s’ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en quant a la 

incidència d’aquesta en la informació financera. 

 

Barcelona abril de 2021 

 

La interventora delegada 

 

Goretti Ibarrondo 

Supervisat i aprovat per 

L’Interventor General 

 

Antonio Muñoz Juncosa 
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BALANÇOS ABREUJATS EXERCICIS 2020 i 2019 
(en euros) 
 
 

ACTIU 
NOTES DE 

LA 
MEMÒRIA 

EXERCICI 
2020 

EXERCICI 
2019 

A) ACTIVO CORRIENTE   1.460.242,06 1.342.560,42 

II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia 5 55.985,50 144.615,50 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar   0,00 25,80 

VII. Efectiu i altres actius líquids   1.404.256,56 1.197.919,12 

TOTAL ACTIU (A)   1.460.242,06 1.342.560,42 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 
NOTES DE 

LA 
MEMÒRIA 

EXERCICI 
2020 

EXERCICI 
2019 

A) PATRIMONI NET   1.451.484,85 1.328.371,33 

A-1) Fons propis 7 1.451.484,85 1.328.371,33 

III. Excedents d'exercicis anteriors   1.328.371,33 1.227.670,53 

IV. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   123.113,52 100.700,80 

c) PASSIU CORRENT   8.757,21 14.189,09 
V. Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 

  8.757,21 14.189,09 

1. Proveïdors 6 2.667,07 9.852,36 

2. Altres creditors (impostos corrents i altres 
deutes amb les Administracions Públiques) 

  6.090,14 4.336,73 

TOTAL PATRIMONI NET Y PASSIU (A+C)   1.460.242,06 1.342.560,42 
 
 
Les notes 1 a 15 de la memòria abreujada formen part integrant del balanç 
abreujat a 31 de desembre de 2020 i 2019 
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COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS EXERCICIS 2020 i 2019 
(en euros) 
 
 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 
NOTES DE 

LA 
MEMÒRIA 

EXERCICI 
2020 

EXERCICI 
2019 

A) Excedent de l'Exercici       

1. Ingressos de l'activitat pròpia   309.504,00 309.600,90 

    a) Quotes d'associats i afiliats   206.304,00 206.400,90 

    b) Subvencions, donacions i llegats 8 103.200,00 103.200,00 

7. Despeses de personal 11.3 -46.791,01 -46.107,02 

8. Altres despeses de l'activitat   -139.110,70 -164.669,68 

a) Serveis exteriors 11.2, 11.4 -119.082,70 -159.279,68 

a1) Serveis bancaris   -3.518,10 -997,65 

a2) Altres serveis   -115.564,60 -158.282,03 

b) Pèrdues, deteriorament i variació de 
provisions per operacions de les activitats 

11.5 -20.028,00 -5.390,00 

12. Altres resultats 11.6, 10 0,10 2.280,06 

A.1) EXEDENT DE L'ACTIVITAT (1+7+8+12)   123.602,39 101.104,26 

16. Diferències de canvi 4.2 -488,87 -403,46 

A.2) EXCEDENT OPERACIONS FINANCERES (16)   -488,87 -403,46 

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)   123.113,52 100.700,80 

18. Impostos sobre beneficis   0,00 0,00 

I) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3+18)   123.113,52 100.700,80 

 
 
Les notes 1 a 15 de la memòria abreujada formen part integrant del compte 
de resultats abreujat a 31 de desembre de 2020 i 2019 
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1. ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ 
 
La denominació de l'entitat és Asociación Internacional de Ciudades 
Educadores (AICE). La denominació en català és Asociació Internacional de 
Ciutats Educadores , en anglès International Association of Educating Cities i en 
francès Association Internationale des Villes Educatrices. 
 
L'AICE 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. 135237, (i inscrita en el registre 
d’associacions estatals de la Generalitat de Catalunya amb el numero 15816 
com a entitat dedicada a l’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 2020 s’ha treballat en: 
 
 L'extensió de l'AICE a noves ciutats, aconseguint que 19 noves ciutats de 5 

països s'adhereixin. 
 
 Preparació de l’Assemblea General i 2 reunions del Comitè Executiu i totes 

les qüestions estatutàries que se’n deriven. 
 
 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 la Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats 

Educadores (RECE) i a reunions virtuals amb les diverses xarxes territorials: 
xarxa Brasilera, xarxa Argentina,, xarxa Portuguesa, grup de treball de 
ciutats de l’Europa del Nord i Xarxa Àsia-Pacífic. 

 
 Proporcionar assessorament i suport als nous equips municipals resultants 

dels processos electorals. Actualització periòdica de les bases de dades 
de contactes. (S’han celebrat eleccions municipals a Brasil i a França) 

 
 Coordinació del procés d’actualització de la Carta de Ciutats 

Educadores. Invitació al conjunt de membres, reunions de la comissió de 
redacció, integració de les propostes, elaboració d’esborranys preliminars 
i organització de la jornada de presentació. 

 
 Anàlisis de les candidatures a la tercera edició del Premi Ciutats 

Educadores a bones pràctiques de "Democratització de la Cultura”, 
reunions amb el jurat, comunicació amb les ciutats participants, finalistes y 
guanyadores.  

 
 Reunions preparatòries del XVI Congrés Internacional de Ciutats 

Educadores a Katowice (Polònia), el qual finalment va ser cancel·lat a 
l’abril.  

 
 Elaboració del plec de condicions, convocatòria, anàlisi de les 

candidatures i selecció de la seu de la ciutat organitzadora del Congrés 
Internacional de 2022. 
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 Revisió, maquetació i publicació del Monogràfic: “Ciutat, Cultura i 
Educació” en anglès, castellà, català, francès i portuguès i organització 
de diverses reunions de presentació. 

 
 Elaboració i publicació dels butlletins nº 30 y 31 en anglès, castellà, català, 

francès i portuguès. 
 
 Elaboració d’un vídeo de presentació de la Guia Metodològica: “De la 

lectura de a Carta a la consolidació d’una Ciutat Educadora i versions en 
anglès, castellà, català, francès i portuguès. 

 
 Convocatòria del Dia Internacional de La Ciutat Educadora el dia 30 de 

novembre. Cerca d'adhesions i suport d'organitzacions i experts i 
organització d'activitats a més de 180 ciutats de 12 països. Disseny d'una 
guia d'activitats, imatge pròpia de la celebració i altres elements 
comunicatius. (Cartell, vídeo clip de 30 aprenentatges, comunicació  a 
xarxes, etc. 

 
 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 continuat publicant "l'Experiència 
destacada". S’ha fet una revisió del contingut. 

 
 Organització de sessions de formació on-line a través de cafès virtuals i 

d’altres modalitats on-line. 
 
 Participació en un estudi sobre la participació de la Infància i de 

l’Adolescència a les ciutats, elaborat conjuntament amb la Universitat de 
Barcelona, la UNED, la Universitat de Sevilla i la Universitat de A Coruña. 
 

 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.  
 

 Oferta de seminaris de formació on-line a la plataforma de formació 
virtual d’América Llatina. 
 

 L'atenció a delegacions de ciutats, experts i estudiants interessats en l'AICE 
i les seves activitats. 

 

 Actualització permanent de notícies i incorporació de millores al portal de 
l’AICE (www.edcities.org) 

 
L’activitat de l’Associació no té un impacte diferencial entre dones i homes. 
 
Els comptes anuals abreujats han estat formulats amb euros amb decimals. La 
moneda funcional de l’Associació és l’euro. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS 
 
2.1.- Imatge fidel 
 
Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2020 s'han preparat a partir dels 
registres comptables de l'Associació i es presenten d'acord amb la legislació en 
matèria de fundacions i associacions. 
 
En matèria comptable, l’Associació es regeix pel Real Decret 1491/2011, 
d’octubre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat d’entitats sense fins 
lucratius, 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 la norma 3 d’elaboració dels comptes anuals de 
l’esmentat Pla Comptable d’entitats sense fins lucratius, l’Associació té la 
facultat per formular comptes anuals abreujats, en complir-se, a 31 de 
desembre de 2020 i de 2019, dos de les següents condicions: 
 
 El total de les partides de l’actiu no supera la xifra de 4 milions d’euros. 
 
 L’import del volum anual d’ingressos ordinaris no supera la xifra 8 milions 

d’euros 
 
 El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no és superior a 

50. 
 
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. 
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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 abreujats dels exercicis 2020 i 2019 s’han formulat d’acord 
amb l’estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat d’entitats sense 
fins lucratius, 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. 
 Subministraments. 
 Serveis informàtics. 

 
L’Associació utilitza les instal·lacions propietat de l’Ajuntament ubicades al 
carrer Avinyó núm. 15,  de Barcelona. 
 
Pel que fa el personal de l’Ajuntament que treballa a l’Associació (5 persones) 
els costos assumits per l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb la informació 
rebuda pel propi Ajuntament són de: 279.845,57 euros (275.913,20 euros a 
l’exercici 2019). Respecte la resta de costos a la data de formulació dels 
presents comptes anuals abreujats no s’ha pogut obtenir la seva valoració. 
 
El registre comptable dels mateixos implicaria alhora el reconeixement d’un 
ingrés per subvenció i per tant no modificaria les principals masses patrimonials, 
motiu pel qual l’Associació no els ha registrat en els comptes anuals abreujats. 
 
 
3. APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI. 
 
El Comitè Executiu formula la següent proposta d'aplicació dels excedents de 
l'exercici de 2020, a l'Assemblea General ordinària: 
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Proposta aplicació excedents 2020 2019 

Base de repartiment:     

Excedent de l'exercici 123.113,52 100.700,80 

TOTAL 123.113,52 100.700,80 

Aplicació:     

A Excedents d'exercicis anteriors 123.113,52 100.700,80 

TOTAL 123.113,52 100.700,80 
 
 
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". 
 
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. 
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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. 
 
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 2020 s'han comptabilitzat -488,87 euros de diferències 
negatives (430,46 euros en 2019).  
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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. 
 
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, que 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. 
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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: 
 

Actius financers a curt termini  
 Classes 

Crèdits derivats i altres 
 Categoria 
  2020 2019 

Actius financers a cost amortitzat 55.985,50 144.615,50 

TOTAL 55.985,50 144.615,50 
 
 
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: 
 
  2020 2019 

Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia 88.717,00 214.506,22 

Deteriorament de crèdits per op. Comercials -32.731,50 -69.890,72 

Total 55.985,50 144.615,50 
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El moviment de la provisió per deteriorament de crèdits ha estat el següent: 
 
  2020 2019 
Saldo Inicial 69.890,72 78.277,22 

Retrocessió provisió per cobraments (Nota 11.5) -5.915,00 -9.166,50 

Retrocessió provisió per baixes -57.187,22 -13.776,50 

Dotació provisió (Nota 11.5) 25.943,00 14.556,50 

Saldo final 32.731,50 69.890,72 
 
 
El moviment registrat als exercicis 2020 i 2019 de l’epígraf usuaris, patrocinadors 
i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar ha estat el següent: 
 
Moviment exercici 2020 1.1.20 Augments Disminucions  31.12.20 

Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia 144.615,50 377.173,82 -465.803,82 55.985,50 

     

Moviment exercici 2019 1.1.19 Augments Disminucions  31.12.19 

Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia 135.283,00 340.330,03 -330.997,53 144.615,50 

 
6. PASSIUS FINANCERS 
 
El valor en llibres de cada una de les categories de passius financers es 
desglossa en el següent quadre: 
 

Passius financers a curt termini  
 Classes 

Derivats i Altres 
 Categoria 
  2020 2019 

Dèbits i altres partides a pagar 2.667,07 9.852,36 

TOTAL 2.667,07 9.852,36 
 
Els deutes de l'Associació estan compostos íntegrament per partides 
englobades a la partida "Creditors varis"  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 respecte a la data d’aprovació en 
l’exercici 2020 és de 10,09 dies (15,83 dies a l’exercici 2019). 
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7. FONS PROPIS 
 
No hi ha aportacions al fon social o dotació fundacional en l’exercici 2020 i 
2019. 
 
No existeixen desemborsaments pendents, ni aportacions no dineràries, ni 
aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors en l’exercici 
2020 i 2019. 
 
No existeix cap circumstància que restringeixi la disponibilitat de les reserves o 
de la partida de romanent en l’exercici 2020 i 2019. 
 
8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  
 
Durant exercici 2020 l'Associació ha rebut una subvenció d'explotació, que es 
detalla a continuació: 
 
- L’Ajuntament de Barcelona per import de 103.200,00 euros (mateix import en 
l’exercici 2019). 
 
Aquesta subvenció s'ha concedit amb càrrec al pressupost de l'any 2020 
d'aquesta Entitat, 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. 
 
La finalitat de la subvenció és donar impuls i suport a la gestió de la Secretaria 
de l’Associació.  
 
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 resultat de l’exercici o Base imposable fiscal 
 
La conciliació entre l'Import Net d'Ingressos i Despeses de l'exercici 2020 i 2019, 
amb la Base Imposable de l' Impost sobre Beneficis, és la següent: 
 
 
 
 
 

12_PDFsam_AICE 2020 - Memorandum Conclusions Final 23



Memòria Abreujada de l’exercici 2020   

12 

 

CONCILIACIÓ 2020  IMPORT AUGMENTS      DISMINUCIONS 
Resultat comptable 123.113,52     

Impost sobre societats             -     

Diferències permanents  -123.113,52 186.390,48 -309.504,00 

Base imposable (resultat fiscal) 0,00     

    

    

CONCILIACIÓ 2019  IMPORT AUGMENTS      DISMINUCIONS 
Resultat comptable 100.700,80     

Impost sobre societats             -     

Diferències permanents  -100.700,80 220.373,66 -321.074,46 

Base imposable (resultat fiscal) 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 
 
No hi ha hagut moviments en aquest capítol. 
 
11. INGRESSOS i DESPESES 
 
11.1.- Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 
 
Als exercicis 2020 i 2019 no s’han acreditat despeses d’aquest tipus.  
 
11.2.- Ajuts concedits i altres despeses 
 
Als exercicis 2020 i 2019 no s’han atorgat ajuts. 
 
11.3.- Sous i Salaris i càrregues socials 
 
Aquesta partida inclou les següents despeses: 
 
Despeses personal 2020 2019 

Sous i Salaris 35.473,06 34.566,30 

Seguretat Social empresa 11.317,95 11.540,72 

Total 46.791,01 46.107,02 
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11.4.- Serveis exteriors 
 
El desglossament de la partida del Compte de Resultats, "Serveis exteriors" és el 
següent: 
 
Serveis exteriors 2020 2019 

Serveis bancaris 3.518,10 997,65 

Altres serveis 115.564,60 158.282,03 

Total 119.082,70 159.279,68 
 
Nota: Dins d'aquestes partides s'inclouen les despeses incorregudes per suports 
a Xarxes Territorials corresponents a l'exercici 2020 i 2019. 

 
11.6.- Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats 
 
En aquest epígraf s’inclou (Nota 5): 
 
Dotacions, pèrdues i variacions 2020 2019 

Dotació provisió 25.943,00 14.556,50 

Retrocessió previsió per cobraments -5.915,00 -9.166,50 

Pèrdua per clients no deteriorats 0,00 0,00 

Total 20.028,00 5.390,00 
 
11.7.- Altres resultats 
 
Durant l’any 2020, inclou els interessos a favor de 0,10€  obtinguts pel retard en 
la devolució de l’Impost de Societats. 
 
Els ingressos de l’exercici 2019 s’inclou la desprovisió de la sol·licitud de 
reintegrament d’una subvenció de la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
per import de 2.280,06 euros que es va dotar al 2017, ja que l’Agència va 
desistir del seu recurs per prescripció del termini de l’actuació de revisió. 
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12. ACTIVITAT DE L’ENTITAT. APLICACIÓ DE ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS 
PROPIS. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ. 
 
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. 
 
A continuació es presenta el detall del grau de compliment del destí de les 
rentes i ingressos: 
 
Exercici

Resultat 
comptable

Base de 
Calcul

Renta a 
destinar (70%)

Recursos destinats 
(despesa + inversió)

n-4 n-3 n-2 n-1 n
Import 

pendent

2016 95.284,63 319.244,21 223.470,95 223.959,58 223.470,95 0,00

2017 83.334,28 288.821,50 202.175,05 205.487,22 202.175,05 0,00

2018 120.139,43 315.234,38 220.664,07 195.094,95 195.094,95 25.569,12

2019 100.700,80 311.880,96 218.316,67 211.180,16 211.180,16 7.136,51

2020 123.113,52 309.504,10 216.652,87 186.390,58 186.390,58 30.262,29

Total 522.572,66 1.544.685,15 1.081.279,61 1.022.112,49 223.470,95 202.175,05 195.094,95 211.180,16 186.390,58 62.967,92  
 
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 103.200 
euros (també 103.200 euros a l’any 2019).  
 
- Ajuntament de Barcelona: Treballs realitzats d'impremta per un valor de 
1.219,95 euros IVA inclòs (3.433,62 euros al exercici 2019). Aquest  import es van 
pagar durant l’exercici 2020. 
 
- Ajuntament de Barcelona:  Repercussió de despeses d’Auditoria per un valor 
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de 2.904,00 euros IVA inclòs (2.904,00 euros també es van repercutir al exercici 
2019). Aquest  import es va pagar durant l’exercici 2020. 
 
Durant l’exercici 2020 i 2019, 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 2020 i 2019, ni els membres de l’òrgan de govern ni el personal 
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. ALTRE INFORMACIÓ 
 
15.1 Plantilla Mitjana 
 
El nombre mitjà de persones ocupades el 2020 i 2019 per l’Associació es detalla 
tot seguit, distribuït per categories professionals i desglossat per sexes: 
 

Exercici 2020: 
   

Categories professionals Homes Dones Total 

 Tècnics 0 1 1 

Total 0 1 1 

    
Exercici 2019: 

   

Categories professionals Homes Dones Total 

 Tècnics 0 1 1 

Total 0 1 1 
 
15.2 Canvis en la composició de l’ òrgan de govern 
 
Pel que fa al Comitè Executiu: 
 
L’any 2020 es va incorporar la ciutat d’Andong (Rep. de Corea) com a 
membre associat atès que acollirà el XVI Congrés Internacional, l’any 2022. Així 
mateix es va registrar la baixa de Cascais (Portugal) com a membre associat. 
 
L’any 2019 no  es van produir canvis en la composició de l’ òrgan de govern. 
 
15.3 Autoritzacions del Comitè Executiu 
 
Durant l’exercici 2020 i 2019 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.  
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15.4 Honoraris dels auditors 
 
Les despeses d’auditoria derivades dels honoraris meritats durant l’ exercici  
2020 i 2019 han estat repercutides per l’Ajuntament de Barcelona a 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.  
 
15.5 Fets Posteriors 
 
Entre el 31 de desembre de 2020 i la data de formulació dels comptes anuals 
no han esdevingut fets posteriors dels que hagi d’informar-se a la memòria. 
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Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 que figuren en les pàgines 
anteriors, han estat formulats pels membres del Comitè Executiu en sessió 
celebrada el 25 de febrer de 2021. 
. 
 
Vist-i-plau 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

La Presidenta Delegada de 
l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores 
 

Sra. Maria Truñó Salvadó 

 La Secretaria de l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores 
 

 
Sra. Marina Canals Ramoneda 

 

Marina Canals 

Ramoneda - 

DNI 35080333C 

(AUT)

Firmado digitalmente por Marina Canals 

Ramoneda - DNI 35080333C (AUT) 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

o=Ajuntament de Barcelona, 

2.5.4.97=VATES-P0801900B, ou=Treballador 

públic de nivell alt d'autenticació, sn=Canals 

Ramoneda - DNI 35080333C, 

givenName=Marina, 

serialNumber=IDCES-35080333C, cn=Marina 

Canals Ramoneda - DNI 35080333C (AUT) 

Fecha: 2021.03.03 10:10:01 +01'00'

Maria Truño 

Salvado - DNI 

38150190K (AUT) 

2021.03.08 

10:57:50 +01'00'
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ANNEX 2 - Certificat de la Secretària de l’Entitat de l’aprovació dels comptes de 
l’Entitat. 
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Sra. Marina Canals Ramoneda, Secretària de l’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS 

EDUCADORES, 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que a la reunió del Comitè Executiu del proppassat dia 25 de febrer de 2021 es van 

formulat els comptes anuals simplificats de l’exercici 2020, els qual es presentaran per a 

la seva aprovació a l’Assemblea General que se celebrarà el proper 25 de març 

 

 

I, per a que consti, signo aquest certificat a Barcelona, 1 de març de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Canals Ramoneda 

Secretària General 

 

 

 

Marina Canals 

Ramoneda - 

DNI 35080333C 

(AUT)

Firmado digitalmente por Marina Canals 

Ramoneda - DNI 35080333C (AUT) 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

o=Ajuntament de Barcelona, 

2.5.4.97=VATES-P0801900B, 

ou=Treballador públic de nivell alt 

d'autenticació, sn=Canals Ramoneda - 

DNI 35080333C, givenName=Marina, 

serialNumber=IDCES-35080333C, 

cn=Marina Canals Ramoneda - DNI 

35080333C (AUT) 

Fecha: 2021.03.01 16:18:20 +01'00'
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