Memòria 2021 “Xarxa de municipis per l’economia
social i solidària”

1. Activitat de l’entitat
1.

2.

La finalitat de l’Associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària per mitjà
de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta en
polítiques entre els seus membres.
Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’Associació durà a terme les activitats següents:
a. Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i solidària i
enfocaments de desenvolupament local
b. Ajudar els ajuntament a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i solidària.
c.Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits relacionats,
dutes a terme per administracions supramunicipals
d. Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i internacional de
l’economia social i solidària
e. Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats
f. Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis
g. Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i solidària
h. Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.)
i. Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els ajuntament i
consells comarcals membres de l’Associació
j. Comunicar i fer visible l’associació i les seves accions
k. Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària

Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment, l’Assemblea
General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a fi d’assolir la seva
finalitat. En que exclòs tot ànim de lucre.
RESUM ACTIVITATS ANY 2021 XMESS:
Detall de les activitats dutes a terme per temàtiques:
Assessoraments, mentories i acollida de membres
Realització de 18 sessions d’assessorament/mentoria amb la participació de 17 membres (més del doble
que l’any 2020):
• Algerri (Cooperativisme d’habitatge).
• Artés i Navàs (Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, XASACC).
• Bellpuig, Navàs, Santa Coloma de Gramenet, Tàrrega, Terrassa, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú (Monedes locals i socials).
• Cardedeu (incorporació de l’ESS a l’empresa municipal).
• Cervera (Cooperatives de cures).
• Mataró i Terrassa (Pla Estratègic de l’ESS).
• Montornès del Vallès (incorporació de l’ESS al Pla d’Actuació Municipal).
• Reus i Tàrrega (Contractació i Compra Pública Responsable).
• Sabadell, Mataró i Reus (Fons de crèdit de l’ESS).
• Salt (incorporació de l’ESS a les subvencions municipals).
• Ulldecona (Cohabitatge sènior).
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Elaboració d’1 producte d’utilitat: Disseny d'un model de cooperatives d'habitatge per a municipis petits
(el qual s’inclourà a la Guia de Cooperativisme d’habitatge per administracions públiques).
Realització de 12 reunions d’acollida i identificació de necessitats: Amposta, Cervera, Consell Comarcal
del Gironès, Granollers, Lleida, Maçanet de la Selva, Moià, Reus, Tarragona, Tàrrega, Torelló i Vic.
Jornades i activitats
•

•
•
•
•

Realització de les Jornades virtuals “QUÈs i COMs en l’impuls de la Contractació i Compra
Pública Responsable i l’Economia Social i Solidària” en col·laboració amb el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.
Realització d’una activitat dirigida a Administracions Locals en el marc de a la FESC.
Trobada de càrrecs electes a Cabrils, on es va realitzar una reflexió estratègica sobre el model
de futur de la xarxa i es van concretar accions del Pla de treball 2022.
Elaboració d’una proposta d’enfocament i dinàmiques per realitzar una Trobada Plenària de
Grups de treball l’any 2022.
Enregistrament i difusió de vídeos i podcast amb bones pràctiques en Contractació i Compra
Pública Responsable

Grups de treball, Comissions i Assemblees
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Grup de Treball “Fons de crèdit” (Arenys de Munt, Barcelona, Cabrils, Mataró, Montornès del
Vallès, el Prat de Llobregat i Sabadell): difusió del document “Elements clau per crear un Fons
de crèdit de l’ESS municipal”.
Grup de Treball “Monedes locals i socials” (Navàs, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet,
Tàrrega, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú): 1 reunió i documentació
compartida.
Grup de Treball “Contractació i Compra Pública Responsable” (Barcelona, Cabrils, Manlleu,
Ripollet, Santa Margarida i els Monjos, Tàrrega, Terrassa i Vilanova i la Geltrú): 7 reunions,
relació amb CSITAL i campanya de bones pràctiques de Contractació i Compra Pública
Responsable.
Grup de Treball “Cooperativisme d’habitatge” (Arenys de Munt, Bellpuig, Girona, Navàs i
Ulldecona): 1 reunió i inici de l’elaboració d’una Guia de per Administracions Públiques en
col·laboració amb la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya.
Grup de Treball “Agroecologia” (Artés, Cardedeu, Navàs, Ripollet, Terrassa, Ulldecona i Vic): 3
reunions i participació al Fòrum Global del Pacte de Milà.
Grup de Treball “Cooperatives de cures” (Arbúcies, Bellpuig, Cervera, Mediona, Reus i
Ulldecona): 2 reunions i preparació d’una activitat en col·laboració amb la Comissió
d'Economies feministes de la XES.
Realització de 5 Comissions executives.
Realització de 10 Comissions tècniques.
Realització de reunions tècniques específiques segons necessitats.
Realització de l’Assemblea ordinària virtual d’abril incorporant un espai d’intercanvi
d’experiències (Vehicle d’inversió per l’economia social i cooperativa i La Zona, el mercat digital
de l’Economia Social i Solidària).
Realització de l’Assemblea ordinària híbrida del novembre on es va aprovar, entre d’altres, el
Pla de treball 2022, les quotes de l’any 2022 per Ajuntaments i Consells Comarcals i el
pressupost de 2022.

Comunicació
•
•
•
•

Actualització de la pàgina web amb nous continguts i seccions i incorporant l’apartat de
transparència.
Publicació d’1 butlletí i de 15 notícies.
Publicació d’una mitjana de 5 tuits/setmana
Creació i dinamització del canal de Telegram i del canal de Youtube.
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•
•

Difusió de les activitats organitzades pels municipis membres de la xarxa.
Increment de +31 persones subscrites a la newsletter (+16% respecte desembre de 2021) i +266
persones seguidores a twitter (+31% respecte desembre de 2021).

Relacions amb l’ecosistema i altres actuacions
•
•
•
•
•
•

Presentació de la xarxa a més de 20 jornades i espais de gran part del territori.
Difusió del procés participatiu sobre el Pacte per una Economia per la Vida.
Difusió dels projectes presentats des de l’ESS als Fons NGEU.
Realització d’aportacions sobre la Llei d’ESS.
Enviament d’informació sobre el Programa “Comunitats urbanes”.
Exploració d’oportunitats amb la Diputació de Barcelona, l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB i els Ateneus Cooperatius d’Alt Pirineu i Aran i del Baix Llobregat.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
1.

Imatge fidel:

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la entitat i es presenten d’acord
amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes al Pla general de comptabilitat, amb
objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.
S’han seguit, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla general de comptabilitat
vigent en el moment de la formulació d’aquests comptes.
2.

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

3.

Comparació de la informació:

Els comptes anuals de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021, s’han preparat a partir dels
registres comptables de l’entitat i es presenten d’acord amb el DECRET 1491/2011, pel qual s'aprova el
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya i DECRET 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
1491/2011, de 23 de desembre de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera, dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu
que s’han produït en l’entitat durant l’exercici.
D’aquesta manera es garanteix la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del precedent.
4.

Agrupació de partides:

No ni ha partides objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat de canvis en el
patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu.
5.

Elements recollits en diverses partides:

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació.
6.

Canvis en criteris comptables:

No s’han efectuat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l’adaptació de la comptabilitat al
nou Pla general comptable.
Tampoc hi ha ajustaments per canvis en criteris comptables a l’any 2021.
7.

Correcció d’errors:
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No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes. Els
fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos a les estimacions a
tancament de l’exercici, han estat esmentats en els apartats corresponents.

3. Aplicació de resultats
No procedeix la distribució de l’excedent negatiu.
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
5.776,00
Import

5.776,00
5.776,00

L’associació es va crear a mitjans del 2017. Paulatinament s'ha anat dotant de fons propis, un cop es va
obtenir NIF definitiu i compte bancari. Durant els primers anys d’existència de l’associació s'ha anat
construint un fons essent sempre el seu destí restringit el finançament dels projectes i les acciones que
componen el fi social de l’entitat. Per aquest motiu els resultats positius d’exercicis anteriors, incloent el
de 2021, donaran cobertura futura a les despeses que s’executaran durant el 2022, per la qual cosa cal
mirar el resultat global de l’entitat des de la seva fundació, ja que ara mateix la seva font d’ingressos
única són les quotes anuals del membres associats a l’Associació XMESS i de les possibles noves
incorporacions de nous membres socis.

4. Normes de registre i valoració
Les normes comptables d’aplicació a l’Associació son les següents:
•
•

Reial Decret 1514/2007, que aprova el Pla General de Comptabilitat
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i
Associacions.

Els comptes anuals es preparen aplicant el Pla General de Comptabilitat de fundacions i associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel referent decret.
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
1.

Immobilitzat intangible

Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren al cost o preu d’adquisició. Amb posterioritat al seu
reconeixement inicial, els elements es valoren pel seu cost menys l’amortització acumulada i, en el seu
cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.
S’aplica una amortització lineal basant-se en la vida útil estimada dels respectius béns, d’acord amb els
percentatges següents:
Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques

-- %
33 %
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2.

Béns integrants del patrimoni cultural

L’entitat no disposa de béns integrats al patrimoni cultural.
3.

Immobilitzat material

L’ immobilitzat material, d’haver-hi, es valora al cost d’adquisició o producció, que inclou les despeses
addicionals que es produeixen fins la posada en funcionament del bé; no s’inclouen les despeses
financeres. Els impostos indirectes que graven els elements de l’Immobilitzat material s’inclouen en el
preu d’adquisició si no son recuperables directament de la Hisenda Pública. Amb posterioritat es valora
pel cost d’adquisició menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives
per deteriorament reconegudes.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil, es registren com
a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, modernització, millores o allargament de la vida útil dels
béns, es comptabilitzen com a més cost dels corresponents béns sempre que sigui possible estimar el
valor comptable dels elements que es donin de baixa al haver estat substituïts per un altre.
4.

Arrendaments

L’entitat no disposa d’arrendaments.
5.

Permutes

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
6.

Actius financers i passius financers;

Actius financers:
Les diferents categories d’actius financers són les següents:
a)

Préstecs i partides a cobrar

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació de serveis
per operacions de tràfic de l’entitat. També s’han inclòs aquells actius financers que no s’han originat en
les operacions de tràfic de l’entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns
cobraments de quantia determinada o determinable.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.
b)

Inversions mantingudes fins el seu venciment

L’Associació no disposa de cap cartera de valors.
c)

Actius financers mantinguts per a negociar.

No existeixen actius financers adquirits amb el propòsit de vendre’ls en el curt termini, o que formin
part d’una cartera d’instruments financers identificada i gestionada conjuntament.
d)

Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.

No existeixen inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.
e)
Actius financers disponibles per a la venda
En aquesta categoria s’han inclòs els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d’altres
entitats o empreses.
Aquestes participacions s’han valorat inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en
contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els
costos de transacció directament atribuïbles, formant part de la valoració inicial l’import dels drets
preferents de subscripció i similars que, si s’escau, s’hagin adquirit.
f)

Baixa d’actius financers
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Durant l’exercici i en el curs de les nostres activitats, s’han donat de baixa actius financers per
cobrament de deutors i usuaris.
g)

Actius financers híbrids

No hi ha actius financers híbrids que s’hagin valorat de forma separada.
h)

Contractes de garanties financeres

L’entitat no te contractes que exigeixen que l’emissor efectuï pagaments específics per reemborsar al
tenidor per la pèrdua en la que incorre quan un deutor específic incompleixi la obligació de pagament
d’un instrument de deute.

Passius financers
a)

Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis
per activitats de l’Entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen en les activitats.
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus
d’interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el
pagament de les quals s’espera que sigui en el curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.
Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos
directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el
mètode de el interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de el instrument en la mesura que no es
liquiden en el període que es reporten.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
b)

Passius financers mantinguts per a negociar

No existeixen passius financers que s’emetin principalment amb el propòsit de tornar-los a adquirir en el
curt termini, que formin part d’una cartera d’instrument financer i gestionat conjuntament o sigui un
instrument financer que no sigui un contracte de garantia financera, ni estigui designat com instrument
financer.
c)

Baixes de passius financers

Durant l’exercici i en el curs de les nostres activitats, s’han donat de baixa passius financers per
pagaments a proveïdors i creditors.
d)

Passius financers híbrids

No hi ha passius financers híbrids que s’hagin valorat de forma separada.
e)

Passius financers compostos

No hi ha instruments financers que continguin simultàniament un element de passiu i un altre de
patrimoni, que calgui classificar cada part de l’instrument per separat.
f)

Instruments de Patrimoni propi

L’entitat no ha realitzat cap transacció amb els seus propis instruments de patrimoni.

7.

Existències

L’entitat no disposa d’existències.
8.

Impostos sobre beneficis

6

L’ Entitat està sotmesa a l'exempció parcial de l'article 9.3 de la llei sobre l'impost de societats pels
resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat
específica així com pels increments patrimonials derivats tant d’adquisicions com de transmissions a
títol lucratiu, sempre que unes i altres s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat
específica i mentre compleixi amb la resta de requisits previstos a la Llei
Els resultats obtinguts en l’exercici d’una explotació econòmica restaran gravats al tipus de 25 % i es
calcula considerant les diferències existents entre el resultat comptable i el fiscal (base imposable de
l’Impost) i diferenciant-ne en aquestes, el caràcter de permanents o de “temporànies” a efectes de
determinar l’ Impost sobre Societats meritat en l’exercici.
9.

Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el principi de la meritació, quan es produeix
el corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència de la data del seu
cobrament o pagament.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de
la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el
marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen en funció del grau de realització quan el resultat de
la transacció es pot estimar amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten tenint en compte un criteri financer temporal, en funció de
principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable.
10. Subvencions, donacions i llegats
L’entitat no disposa de subvencions
11. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
L’entitat no disposa de transaccions entre parts vinculades.

5. Immobilitzat material i intangible
a)

Els moviments de l’immobilitzat intangible durant aquest exercici han estat els següents:
Immobilitzat intangible
Web
Totals

Romanent Inicial
4.356,00
4.356,00

Entrades
0
0

Sortides
0
0

Romanent final
4.356,00
4.356,00

Amortitzacions realitzades a l’immobilitzat material durant aquest exercici:
Amortització de l’Immobilitzat
material
Web
Totals

Romanent
Inicial
3.111,81
3.111,81

Deure
0,00
0,00

Haver
776,33
776,33

Romanent
final
3.888,14
3.888,14

b) Els moviments de l’immobilitzat material durant l’exercici han estat els següents:
L’entitat no té aquest tipus d’immobilitzat.

6. Inversions immobiliàries
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L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries.

7. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
L’entitat no disposa de arrendament i altres operacions de naturalesa similar.

8. Actius financers
a)

Crèdits i partides a cobrar
Actius financers:
Són les entitats subscrites a l'associació. S'han valorat a raó del pressupost de l'entitat i les quotes
que estableix l'assemblea per poder entrar a formar part de l'associació seguint els criteris
d'admissió.
Els deutors de l’entitat a 31 de desembre de 2021 són:
Usuaris i altres deutors
AJUNTAMENT ARTÉS
AJUNTAMENT BADALONA

Saldo Final
300,00
1.775,00

AJUNTAMENT CABRILS

375,00

AJUNTAMENT CASTELLAR DEL VALLÈS

825,00

AJUNTAMENT CELRÀ

275,00

AJUNTAMENT COLLBATÓ

250,00

AJUNTAMENT MIERES

25,00

AJUNTAMENT PALAU-SOLITA I PLEGAMANS

650,00

AJUNTAMENT CALLÚS

125,00

AJUNTAMENT PRATS DE LLUÇANÈS

150,00

AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

450,00

AJUNTAMENT ALGERRI

25,00

AJUNTAMENT TARREGA

650,00

AJUNTAMENT CERVERA

475,00

AJUNTAMENT MAÇANET SELVA

375,00
6.725,00

Durant l’exercici s’han registrat a pèrdues per crèdits incobrables, les quotes dels exercici 2020
corresponents a l’Ajuntament de Badalona, L’Ajuntament de Collbató, l’Ajuntament de Castellar del
Vallès i l’Ajuntament de Callús, donada la impossibilitat de cobrament al·legant que s’ha contactat en
diverses ocasions amb els Ajuntaments esmentats i de moment no s’ha obtingut cap cobrament de
les quotes. Per tot això es decideix passar els imports a crèdits incobrables un total de 2.950,00
euros i en el cas que finalment es rebés la quota en el futur, es regularitzaria en l’exercici pertinent.
També durant el 2020 s’ha cobrat la quota de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt corresponent a
l’exercici 2019 i que es s’havia registrat a pèrdues per crèdits incobrables en el 2020. En el 2021 s’ha
revertit la pèrdua originant un ingrés de 450,00 euros.
Passius financers:
Són tots els deutes a 31 de desembre amb tercers per l'adquisició de serveis necessaris per dur a
terme l'objecte social de l'entitat.
S'han valorat a preu de mercat segons factura. Cap d’aquest crèdits té un venciment superior a un
any.
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9. Fons propis
La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’exercici ha estat el següent:
Descripció

31.12.2019

Entrades

Sortides

31.12.2020

Fons dotacional
Excedents d’exercicis anteriors

13.438,49

3.997,11

3.997,11

-2.437,00

3.997,11

-2.437,00

Esmenes d’exercicis anteriors

-2.437,00

5.776,00

-2.437,00

5.776,00

Total

14.998,60

7.336,11

1.560,11

20.774,60

Excedent exercici

17.435,60

A la partida d’esmenes d’exercicis anteriors, s’han registrat els següents moviments:
• Reconeixement del deute corresponent a l’Ajuntament de Collbató de l’exercici 2017 per
import de 225,00 €.
• Cost de l’auditoria corresponent a l’exercici 2018 que no es va preveure al 31 de desembre del
2018, per import de 2.662,00 €.
L’Entitat dota el superàvit que en el seu cas pugui obtenir, essent sempre el seu destí restringit al
finançament dels projectes i les acciones que componen el fi social de la Institució. Per aquest motiu els
resultats positius d’exercicis anteriors, incloent el de 2021, donaran cobertura futura a les despeses que
s’executaran durant el 2022, per la qual cosa cal mirar el resultat global de l’entitat des de la seva
fundació, ja que ara mateix la seva font d’ingressos única són les quotes anuals del membres associats a
l’Associació XMESS i de les possibles noves incorporacions de nous membres socis.
10. Subvencions, donacions i llegats
L’entitat no disposa de subvencions, donacions i llegats.

11. Situació fiscal
12.1. Impostos sobre beneficis
L’entitat es considera parcialment exempta segons l’article 9.3 de la Llei de l’impost de societats. Totes
les seves rendes son exemptes per tant, no haurà de presentar l’impost de societats en aquest exercici.
Pel que fa a l’exercici 2021, els ingressos de l'entitat són 42.050,00 € dels quals el 100% són rendes
exemptes. Per tant, l'any 2021, l'entitat no estarà sotmesa a la realització d'aquest model tributari.
12.2. Altres tributs
L'entitat està donada de baixa de l'obligació de presentar l'impost sobre el valor afegit pel fet que el
100% dels ingressos de l'entitat provenen de quotes de socis exemptes d'iva. Per tant, l'entitat no podrà
deduir-se l'iva suportat en les adquisicions de serveis.

12. Ingressos i despeses
Els ingressos s'han valorat per les ràtios marcades per l'assemblea general, la qual fixa els criteris
demogràfics de cada deutor per determinar l'import de la seva quota.
Les despeses s'han valorat a preu de mercat segons factura. No s'aplica la comptabilització de cap
provisió ni deteriorament. No hi ha operacions amb moneda estrangera.
Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Ingressos de l’activitat pròpia”
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Ingressos
Quotes d’associats
Total

2021
42.050,00
42.050,00

2020
36.525,00
36.525,00

Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Altres despeses d’explotació” són els
següents:
Altres despeses d’explotació (euros)
Serveis professionals independents
Assegurances
Serveis Bancaris i similars
Publicitat i propaganda
Altres serveis
Altres tributs
Pèrdues per Crèdits incobrables
Total

2021
6.952,52
594,57
83,00
19,23
627,00

2020
6.236,34
549,32
49,00
233,29
39,00

2.950,00
10.776,32

2.225,00
9.331,95

Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Amortitzacions del immobilitzat”
Amortitzacions Immobilitzat
Amortització Immobilitzat Intangible
Total

2021
776,33
776,33

2020
1.437,47
1.437,47

13. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
La totalitat d’ingressos per part de l’Associació ha sigut de 42.050,00 euros, sent el 100% destinats a
complir les finalitats pròpies.
Distribució d’ingressos:
Ingressos 2021

Import en Euros

Tant per cent

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

42.050,00

100,00 %

Total ingressos

42.050,00

100,00 %

Distribució de les despeses:
Despeses

Import

Funcionament

35.497,67

97,86 %

776,33

2,14 %

Amortització
Total Despeses

36.274,00

Tant per cent

100,00 %

En aquest any 2021 caldria esmentar que factors extraordinaris han determinat en bona part l’actuació
de l’Associació. Degut al context de pandèmia i per tant un context d’incertesa continu, durant bona
part de l’execució de l’exercici, es va haver de reprogramar contínuament i reestructurar les activitats
aprovades en el Pla d’accions aprovat a 2021 en l’Assemblea de data 27 de novembre de 2020 realitzada
virtualment. Aquests fets, han anat modificant el pressupost inicialment aprovat pel que fa a les seves
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despeses i ingressos finals, i per tant, és el reflex dels estats financers de l’entitat, deixant aquest petit
excedent per aplicar en futurs exercicis.
14. Operacions amb parts vinculades
L’entitat no efectua operacions amb parts vinculades.
15. Altra informació
1. L'associació no disposa de personal contractat al seu càrrec. Tot prové per contractació externa.
2. Canvis dels components de l’òrgan de govern: composició de la Comissió Executiva durant
l’exercici 2021:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Presidència: Ajuntament de Barcelona (Álvaro Porro González, Comissionat
d’Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària)
Vice-presidència: Ajuntament de Santa Margarita i Els Monjos (Imma Ferret Raventós,
Alcaldessa)
Secretaria: Ajuntament de Manlleu (Eudald Sellarès i València, Regidor de promoció
Econòmica i Joventut)
Vocalies:
Ajuntament de Cardedeu (Ramon Arribas i Quintana, Regidor Desenvolupament Local)
Ajuntament de Mataró (Sergi Morales Diaz, 2n. Tinent Alcalde i Regidor d’Ocupació i
Empresa. Emprenedoria, Indústria i Economia Social)
Ajuntament de Sabadell (Montserrat González Ruiz, Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu)
Ajuntament de de Salt (Toni Vidal i Sastre, Tercer tinent d'Alcalde, Regidor de
Seguretat Ciutadana, Foment de l'Ocupació i Serveis Econòmics)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Esteve Serrano Ortín, Primer tinent
d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat)
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Enric Garriga Ubia, Regidor de Cooperació,
Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i solidària)

3. Informació medi ambiental i drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
No existeix cap partida que s’hagi d’incloure en un document annex d’informació medi ambiental previst
a l’Ordre del Ministeri de Justícia del 8 d’Octubre del 2001.
L’entitat no té assignada quantitat alguna en relació al Pla Nacional d’assignació de drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle. En conseqüència, no existeix cap partida al balanç que reflecteixi cap
moviment durant l’exercici per aquest concepte. Així mateix, no s’ha comptabilitzat cap despesa
derivada de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, pel que no s’ha adoptat cap provisió a aquests
efectes.
L’entitat no ha realitzat cap contracte de futur relatiu a drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Tampoc ha rebut cap subvenció per tals drets, ni té cap contingència relacionada amb sancions o
mesures de caràcter provisional en els termes previstos a la Llei 1/2005.
4. Altres
No existeix cap acord de l’entitat que no figuri en balanç i sobre els quals no s’hagi incorporat informació
en altra nota de la memòria.
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5. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional
tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
En compliment del que estableix la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, en el pagament a
proveïdors, desenvolupat per l’ICAC, s’informa de les operacions comercials, el termini màxim legal de
pagament és, en cada cas el que correspon en funció de la naturalesa del bé o servei rebut per
l’empresa d’acord amb el que disposa la Llei 3/ 2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i modificat per la Llei 15/2010, de 5
de juliol.

16. Informació segmentada
L’entitat no disposa de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves
activitats ordinàries, per categories d’activitats i projectes.

A Barcelona, el 2 de febrer de 2022 queden formulats els Comptes Anuals de l’Associació Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Secretari

President

Eudald Sellarès i València
Ajuntament de Manlleu

Álvaro Porro González
Ajuntament de Barcelona

Eudald Sellarès
València - DNI
33957800W
(TCAT)
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