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XARXA DE CONSUM SOLIDARI

BALANCÇ DE SITUACIÓ SIMPLIFICAT A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIU PASSIU

NOTA 2017 2016 NOTA 2017 2016

A) ACTIU NO CORRENT 300,14 612,14 A) PATRIMONI NET 5.433,42 17.267,42

I. INMOBILITZAT INTANGIBLE 5 0,00 0,00 A-1) FONS PROPIS 10 (61.866,49)           (70.227,27)            

II. INMOBILITZAT MATERIAL 6 300,14 612,14 III. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS (70.227,27)           (81.412,76)            

V. EXCEDENT DE L'EXERCICI 3 8.360,78 11.185,49             

A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I ALTRES

AJUSTAMENTS 67.299,91 87.494,69             

1. Subvencions oficials de capital 11 67.299,91 87.494,69             

D) PASSIU NO CORRENT 31.022,93 50.730,05

II. DEUTES A LLARG TERMINI 31.022,93 50.730,05

2. Altres deutes a llarg termini 8 31.022,93 50.730,05

B) ACTIU CORRENT 897.203,93 428.006,95 C) PASSIU NO CORRENT 860.047,72 360.621,62

I. EXISTÈNCIES 59.086,85 51.951,30 II. Deutes a curt termini 253.294,84 71.452,99

II. USUARIS, PATROCINADORS I  DEUTORS DE LES ACTIVITATS I 547.127,37 265.861,81 2. Altres deutes a curt termini 8 253.294,84 71.452,99

ALTRES COMPTES A COBRAR

1. Usuaris i deudors per vendes y prestació de serveis 7 51.370,73 44.369,70 IV. CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR 606.752,88 289.168,63

6. Actius per impost corrent y altres crèdits amb les Administracions Públiques 12 495.756,64 221.492,11

1. Proveïdors 8 63.924,88 83.817,23

VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 7 290.989,71 110.193,84 2. Altres creditors 8 534.009,63 197.417,48

4 Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 12 8.818,37 7.933,92

5. A compte d'usuaris 8

TOTAL ACTIU 897.504,07 428.619,09 TOTAL PASSIU 896.504,07 428.619,09

Las notas de la Memoria adjunta son parte integrante de las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2017
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'Les notes de la Memòria adjunta són part integrant dels Comptes Anuals a 31 de desembre de 2017 

XARXA DE CONSUM SOLIDARI

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017

(Deure) / Haber (Deure) / Haber

Nota 2017 2016

1. Ingressos per les activitats 388.187,97 516.025,26

a) Vendes i prestacions de serveis 13 212.412,49 262.821,67

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 11.639,51 8.404,50

d) Subvencions, donacions i altres ingressos 11 171.664,91 244.799,09

h) Reintegrament de subvencions -7.528,94 0,00

5. Aprovisionaments 13 (109.180,23)       (164.091,87)       

7. Despeses de personal 13 (124.712,88)       (139.772,69)       

8. Altres despeses d'explotació (136.216,99)       (199.736,27)       

a) Serveis exteriors (133.315,60)       (193.335,73)       

     a.2) Arrendaments y cànons (11.228,30)         (10.144,11)         

     a.3) Reparacions y conservació -                           

     a.4) Serveis professionals independientes (21.504,41)         (30.512,11)         

     a.5) Transports (31.631,57)         (46.565,77)         

     a.6) Primes d'assegurances (1.517,79)           (2.515,42)           

     a.7) Serveis bancaris (3.168,20)           (2.354,49)           

     a.8) Publicitat, propaganda y relacions públicas (11.134,92)         (24.136,48)         

     a.9) Subministraments (3.919,49)           (3.830,94)           

     a.10) Altres serveis (49.210,92)         (73.276,41)         

b) Tributs (1.507,80)           (2.729,61)           

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions

de les activitats -                           -                           

d) Altres despeses de gestió corrent (1.393,59)           (3.670,93)           

9. Amortització d'inmobilitzat 5/6 (312,00)               (276,81)               

11. Altres Resultats 64,92 2.145,95             

12.Deteriorament i resultat per alineacions de l´immobilitzat 0,00 0,00

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 17.830,79          14.293,57          

14. Ingressos financers 0,00 822,39                

15. Despeses financers (8.361,72)           (3.868,23)           

17. Diferències de canvi (1.108,29)           (62,24)                 

II) RESULTAT FINANCER (9.470,01)           (3.108,08)           

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 8.360,78             11.185,49          

19. Impost sobre beneficis 0,00

IV) RESULTADO DE L'EXERCICI 8.360,78             11.185,49          



XARXA DE CONSUM SOLIDARI 

MEMORIA. Exercici 2017 
 

3 
 

'Les notes de la Memòria adjunta són part integrant dels Comptes Anuals a 31 de desembre de 2017” 

XARXA DE CONSUM SOLIDARI

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT AL EXERCICI TERMINAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Fondo Excedents Excedents Excedent Aportacions Subvencions,

exercicis pendents de de l'exercici per a donacions i

anteriors destinar compensar llegats rebuts

a les finalitats perdues

estatutaries TOTAL

Total

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 0,00 -137.443,85 0,00 56.031,09 0,00 91.920,90 10.508,14

    I. Ajustos per canvis de criteri 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    II. Ajustos per errors 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICII DE L'ANY 2016 0,00 -137.443,85 0,00 56.031,09 0,00 91.920,90 10.508,14

    I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 11.185,49 0,00 0,00 11.185,49

    II. Total ingressos y  despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.426,21 -4.426,21

   III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 56.031,09 0,00 -56.031,09 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 0,00 -81.412,76 0,00 11.185,49 0,00 87.494,69 17.267,42

    I. Ajustos per canvi de criteri 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    II. Ajustos per errors 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 0,00 -81.412,76 0,00 11.185,49 0,00 87.494,69 17.267,42

    I. Excedente de l'Exercici 0,00 0,00 0,00 8.360,78 0,00 0,00 8.360,78

    II. Total ingressos y despeses reconegutdes en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.194,78 -20.194,78

   III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 11.185,49 0,00 -11.185,49 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 0,00 -70.227,27 0,00 8.360,78 0,00 67.299,91 5.433,42
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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
A. CONSTITUCIÓ GENERAL 
  
L’Entitat Xarxa de consum solidari va ser constituïda el 18 de juny de 1998 i va ser inscrita en el 
Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aquell 
mateix any. 
 
 
B. ACTIVITAT, DURADA I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
L’Entitat és una Associació privada sense afany de lucre, que tindrà per finalitat: 

- La promoció i la realització d’activitats culturals a favor del Comerç Just. 
- La promoció de la comunicació entre entitats cíviques de caràcter solidari en general. 
- La promoció d’iniciatives que puguin contribuir a la dinamització de l’Estat espanyol de les 

idees de consum responsable i solidari, i de respecte al medi ambient i als drets humans, 
incloent la gestió d’establiments de restauració creats per a la promoció del comerç just i el 
consum responsable. 

- La realització d’estudis i investigacions en l’àmbit del consum responsable i el Comerç Just. 
- La cooperació internacional amb països del sud i contraparts que compleixin els criteris de 

comerç just i/o desenvolupament sostenible. 
- La formació a tècnics i especialistes de cooperació internacional en l’àmbit del consum 

responsable i Comerç Just. 
- La formació i foment del voluntariat al voltant del consum responsable i el Comerç Just. 
- La prestació i realització d’assessoraments, avaluacions, serveis i informes en l’àmbit de la 

cooperació al desenvolupament per encàrrec de tercers. 
- La potenciació de la pràctica del consum ecològic i del comerç directe entre els camperols/es 

i consumidors/es (circuits de proximitat) a l’Estat espanyol. 
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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 (continuació) 

 
IMPORTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE COMERÇ JUST 
 
Des de la seva fundació el llunyà 1996, la comercialització de productes de comerç just forma part 
essencial de la feina de la Xarxa de Consum Solidari. Dintre de la nostra idea de comerç just, és a dir 
la d’un procés integral que vegi el petit productor camperol -del sud del món i d’aquí- protagonista i 
responsable de les decisions sobre què produir i com, la comercialització és una peça molt important, 
que ha de tenir en compte una sèrie de factors determinants que ens caracteritzen com a 
organització. Entre d’altres, la màxima transparència en tota la cadena comercial i l’enfortiment d’una 
xarxa de punts de venda, cooperatives i grups de consum lligats al territori i a una experiència 
d’activisme en el consum crític. 
Mantenir aquests criteris comercials “contracorrents” (fins i tot en l’entorn del mateix Comerç Just) 
ens ha costat molt, especialment en temps de crisi econòmica com aquests. Tot i així, les dificultats 
econòmiques afecten a totes les organitzacions de Comerç Just, incloses aquelles que varen orientar 
la seva política comercial cap a les grans distribuïdores, creient haver trobat la fórmula màgica del 
creixement econòmic i comercial. En el nostre cas, acostumats a lluitar contra les mil dificultats d’un 
projecte comercial més modest però obstinat, la clau d’aquests darrers anys ha estat la paraula 
“resistència”. I en això hem estat en el 2017, podent treure un balanç del curs, en aquest sentit, 
absolutament positiu. 
Hem mantingut i enfortit totes les àrees comercials tradicionals, destacant els productes alimentaris 
com el cafè, la panela, la xocolata i les galetes. Des de fa anys, aquests són els productes més 
coneguts i apreciats de la Xarxa de Consum Solidari y, consegüentment, els que més es 
distribueixen. En aquests sentit, seguim amb els acords comercials amb les cooperatives productores 
de Equador, Cuba, República Dominicana i Colòmbia. Es mantenen les vendes de productes de la 
llar i cosmètics produïts i distribuïts per LiberoMondo, la cooperativa/productora italiana de Comerç 
Just amb la qual treballem des de fa molts anys i que els nostres clients coneixen bé. En aquest 
sentit, ens enorgulleix afirmar que hem aconseguit mantenir, al llarg de tot aquest temps, bones 
relacions comercials amb petits productors d’aquí, compromesos amb un treball solidari i d’altíssima 
qualitat: Xocolata Solé, Platoner. Finalment, encara que sigui un sector minoritari, es mantenen les 
vendes de productes d’artesania. 
Val la pena esmentar el començament d’un projecte de col·laboració amb la cooperativa de dones de 
Mali Cooprokaze- Lou, que elabora mantega de karité d’alta qualitat, matèria primera natural molt 
apreciada en la cosmètica i base de molts productes. El projecte, que estudia la possibilitat d’introduir 
i comercialitzar aquest producte en les xarxes europees de Comerç Just, es realitza en col·laboració 
amb Món-3. Hem importat algunes mostres de mantega de karité i les hem enviats a importadores, 
distribuïdores, associacions i botigues de comerç just d’arreu d’Europa per que puguin conèixer i 
avaluar la qualitat del producte. 
I, com és ja tradició, esmentar la participació de la Xarxa de Consum Solidari a la feria del Dia de la 
Terra, que va tenir lloc els dies 29 i 30 d’abril al Parc de la Ciutadella de Barcelona. 
 

GRUPS DE CONSUM 

 
Els Grups de Consum de la Xarxa Consum Solidari som grups organitzats de persones crítiques amb 
l'actual model de comerç i consum que, formant part d'un moviment social transformator global, 
treballem en l’àmbit local per difondre i fer possible la pràctica quotidiana d'un consum més conscient, 
just i sostenible. 
Exceptuant el de Ciutat Vella (el més antic i ubicat a la nostra botiga de comerç just), els nostres 
grups són fruit de la col·laboració entre la XCS i petites botigues o altres organitzacions de barri. 
Durant aquest any el grup de Sants ha canviat el seu local a la botiga El Racó de l'Isaac. 
A part, continuen com sempre, en funcionament, els grups que ja teníem a: 

• Ciutat Vella (a la botiga de comerç just XCS) 
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• L’Esquerra de l'Eixample (a l'Espai Associatiu Lola Anglada de l'antiga biblioteca dels jardins 

Montserrat  

• Sant Antoni (a l’espai veïnal Calàbria66) 

• Collblanc (L’Hospitalet - amb la botiga Nutridiet) 

La nostra idea de grups actius en el barri s'ha plasmat en activitats dirigides a grans i petits per 
informar que hi ha una altra manera de produir i consumir més social i respectuosa amb el medi 
ambient. Actes i celebracions festives com la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample, la Festa Major 
de Ciutat Vella, la Fira de la Terra són només alguns exemples. 
Cal destacar també el Mercat de Pagès que s’ha continuat fent a L’Esquerra de l’Eixample (Espai 
Germanetes, Fort Pienc (Pl. André Malraux) i Sants, amb la novetat que tots els Mercats van passar 
a ser quinzenals. Al barri de vam inaugurar una plaça nova (Bonet i Muixí) i, un cop al mes, seguíem 
fent Mercat a la Plaça de Cal Muns. 
En aquests mercats s'han ofert productes de comerç just i productes ecològics i de temporada de la 
mà de petits productors locals, de manera que es pogués establir un tracte directe amb el 
consumidor i transmetre tota la informació que hi ha darrere dels aliments que consumim. 
 

Mercats de Pagès 
 
Des de setembre de 2013 es realitzen els Mercats de Pagès a Barcelona. Estan coordinades per la 
Xarxa de Consum Solidari, amb la participació de l'Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya, 
Mescladís, Slow Food i L'Ortiga. En ella participen productors locals (de la província de Barcelona) i 
es presenten productes de comerç just. Paral·lelament als Mercats s'organitzen activitats i tallers 
sobre temes relacionats amb l'alimentació i el consum crític. 
 
Inicialment es tractava només d'una Fira-Mercat de productors i productores locals i productes de 
comerç just produïts i comercialitzats sota els principis de la sobirania alimentària que se celebrava 
cada tercer dissabte de mes a la Plaça Sant Agustí Vell (Ciutat Vella). Poc temps després aquest 
Mercat mensual es va començar a realitzar també en l'Esquerra de l'Eixample (Espai Germanetes), 
en aquest cas en coordinació amb entitats de barri com l’AAVV de l’Esquerra de l’Eixample, Recreant 
Cruïlles i ASSEE, i l’any 2016 es va iniciar un tercer, a la Dreta de l'Eixample, en l’espai del Fort 
Pienc. A causa de l'èxit dels Mercats, aquest any han passat de ser mensuals a quinzenals. 
 
Els Mercats volen permetre a la població barcelonina adquirir i consumir productes alimentaris 
ecològics, però també amb valor social, i donar a conèixer els principis de la sobirania alimentària 
com a principi per canviar lògiques de consum cap a hàbits més sostenibles. 
 
Els Mercats i les accions que en elles es realitzen han rebut el suport de l'Ajuntament de Barcelona i 
de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
 

BOLIVIA – projectes en execució al 2017 
 
Suport a la participació de les organitzacions socials d'Equador i Bolívia en l'elaboració de 
polítiques a favor de la sobirania alimentària durant els seus processos post-constituents 
Socis locals: FOBOMADE i Fundació Terranueva 
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
El monopoli neoliberal que caracteritzava la gairebé totalitat de les polítiques econòmiques 
llatinoamericanes en la dècada dels '90 s'està trencant. Països com Veneçuela, Equador o Bolívia 
han viscut canvis governamentals que, amb les seves contradiccions i limitacions, semblen voler  
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apostar per nous models econòmics de caràcter proteccionista i més socials. L'àmbit agrari és un 
dels sectors més destacats en aquest canvi de paradigma. El concepte de “Sobirania Alimentària”, 
que fins llavors només era una proposta de la societat civil, apareix i es defineix com el model agrari 
a seguir en les noves constitucions que s'han promulgat en alguns d'aquests països. En aquest 
context, el projecte vol generar insums per a les organitzacions i moviments socials indígenes i 
camperols que els permetin millorar la seva eficàcia a l'hora de proposar canvis legislatius en el 
període post-constituent iniciat a Equador i Bolívia, com la realització de diagnòstics sobre temes 
concrets o facilitant la discussió entre organitzacions i moviments socials de tots dos països. 
 
 
Participació de les famílies rurals vulnerables en el desenvolupament local a través 
d’estratègies de sobirania alimentària (Potosí-Bolívia)  
Soci local: IPTK 
Finançadors: Ajuntament de Xixón 
 
A la fi de 2012 es va iniciar aquesta acció que busca continuar algunes de les accions d'un projecte 
més ampli executat entre 2009 i 2012. Concretament la intervenció vol consolidar la capacitat de les 
organitzacions econòmiques camperoles en la transformació i comercialització als mercats locals de 
la seva producció. Concretament la intervenció, que es continuarà recolzant al llarg de l’any 2018, vol 
consolidar la capacitat de les organitzacions econòmiques camperoles en la transformació i 
comercialització als mercats locals de la seva producció. 
 
 
Enfortiment de l'agricultura camperola i indígena amb perspectiva de gènere i sobirania 
alimentària (Vila Vila, Cochabamba, Bolívia) 
Soci local: Aynisuyu 
Finançadors: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Agència Asturiana de Cooperació al 
Desenvolupament 
 
El projecte que s’està executant des de l’any 2016, i es consolidarà al llarg de tot l’any 2018, intervé a 
6 comunitats camperoles andines de població kitxwa que pateixen alts nivells d'inseguretat 
alimentària. El projecte espera contribuir en la millora de les condicions objectives perquè aquestes 
famílies desenvolupin capacitats productives, incrementin coneixements, enforteixin sistemes 
productius familiars i comunals, millorin i diversifiquin el seu sistema alimentari, iniciïn processos de 
transformació amb els excedents productius, s'incorporin i accedeixin al mercat local, i enforteixin les 
seves condicions i capacitats de lideratge i incidència política. Les propostes de millora de les 
condicions agràries es basen en principis agroecològics, dins de la línia de la sobirania alimentària, 
sense generar dependències d’insums i tecnologia forana. Participaran famílies camperoles i 
indígenes com a receptores directes del projecte. Amb l'aplicació de l'estratègia de  Passada de 
Cadena s'arribarà a altres famílies receptores indirectes del projecte. 
 

EQUADOR – projectes en execució al 2017 

 
Enfortiment dels i de les actors socials urbans de Quito per a la construcció d'agendes 
d'incidència en les polítiques municipals 
Soci local: Fundació Terranueva 
Finançador: Ajuntament de Barcelona 
 
El projecte vol enfortir les capacitats propositives d'actors socials d'àmbit barrial de Quito, amb 
l’objectiu de que generin espais d'incidència i concertació en les polítiques públiques municipals. 
Concretament es va preveure elaborar Agendes d'incidència en temes d'interès social: regularització  
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dels barris, i gestió de la plusvàlua del sòl i de l'habitatge. Cal destacar que el projecte es relaciona 
amb les polítiques públiques d'àmbit estatal: concretament ha de contribuir a l'assoliment dels 
Objectius 2 i 3 del Pla Nacional del Bon Viure.  
 
Enfortiment de l'economia popular i Solidària en el Districte Metropolità de Quito 
Soci local: Fundació Terranueva 
Finançador: Ajuntament de Barcelona 
 
El projecte busca enfortir les capacitats tècniques, comercials i soci-organitzatives de xarxes 
d'Economia Popular i Solidària (EPS) de Quito, per millorar els seus esforços d'autogestió i per incidir 
en el disseny i execució de les polítiques públiques que els afecten, aprofitant els marcs legals i 
institucionals favorables a l'EPS vigents a Equador. Per a això es preveu accions de formació i 
capacitació a representants de les organitzacions que componen les xarxes d'EPS amb les que es 
treballarà, l'elaboració d'un diagnòstic participatiu sobre la situació de l'EPS a la ciutat, la realització 
de fires d'intercanvi de productes i serveis, així com accions d'incidència davant institucions 
municipals. 
 
Hi participaran directament 4 xarxes d'EPS que agrupen més de 30 associacions i prop de 500 socis i 
sòcies. A més, en tant s'assoleixi la incidència en algunes polítiques i programes, especialment en el 
camp de les compres públiques en aquest sector, es beneficiarà més de dos mil associacions d'EPS 
de la ciutat. 
 
Aquesta proposta dóna continuïtat al treball en col·laboració que la Fundació Terranueva i la Xarxa 
de Consum Solidari mantenen des de fa anys i que ha permès consolidar enfocaments compartits 
sobre desenvolupament local participatiu, Economia Popular i Solidària i enfortir actories socials 
locals, amb enfocament de defensa del Dret a la participació ciutadana. 
 
Suport a la participació de les organitzacions socials d'Equador i Bolívia en l'elaboració de 
polítiques a favor de la sobirania alimentària durant els seus processos post-constituents 
Socis locals: FOBOMADE i Fundació Terranueva 
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
El monopoli neoliberal que caracteritzava la gairebé totalitat de les polítiques econòmiques 
llatinoamericanes en la dècada dels '90 s'està trencant. Països com Veneçuela, Equador o Bolívia 
han viscut canvis governamentals que, amb les seves contradiccions i limitacions, semblen voler 
apostar per nous models econòmics de caràcter proteccionista i més socials. L'àmbit agrari és un 
dels sectors més destacats en aquest canvi de paradigma. El concepte de “Sobirania Alimentària”, 
que fins llavors només era una proposta de la societat civil, apareix i es defineix com el model agrari 
a seguir en les noves constitucions que s'han promulgat en alguns d'aquests països.  
 
En aquest context, el projecte vol generar insums per a les organitzacions i moviments socials 
indígenes i camperols que els permetin millorar la seva eficàcia a l'hora de proposar canvis legislatius 
en el període post-constituent iniciat a Equador i Bolívia, com la realització de diagnòstics sobre 
temes concrets o facilitant la discussió entre organitzacions i moviments socials de tots dos països. 
 
 
 
Enfortiment del model de desenvolupament ecològic local a través de la posada en valor del 
patrimoni agrobiodivers i productiu del cantó Cotacachi (Província d’Imbabura). 
Socis locals: Unió d'Organitzacions Camperoles i Indídenas de Cotacachi/UNORCAC i 
Ajuntament de Cotacachi 
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Finançador: Diputació de Barcelona 
 
Les comunitats del cantó de Cotacachi són dipositàries d'una gran riquesa en agrobiodiversitat i 
coneixements tradicionals producte d'una herència mil·lenària que ha estat, és i serà el sustento de 
vida i identitat. Les comunitats han presentat un manifest perquè es declari cantó patrimoni cultural 
de agrobiodiversitat.  
 
El municipi de Cotacachi té les competències per a aquest tipus de declaratòries i, amb el projecte es 
recolzarà al municipi per dur a terme la declaratòria amb l'elaboració i aprovació de l'ordenança i del 
pla de salvaguardes. Es contribuirà a conservar i posar en valor aquests actius patrimonials com a 
estratègia per defensar els drets col·lectius en l'àmbit econòmic, social i cultural de les comunitats del 
cantó de Cotacachi.   
 
 
Teixint camins: Una construcció col·lectiva per una cultura de pau amb enfocament de gènere 
i interculturalitat en el Cantó Cotacachi. 
Soci local: Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi 
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
El projecte va dirigit a la promoció dels drets de les dones a una vida lliure de violències, 
concretament a les dones de l'àmbit rural i urbà de les quatre zones del cantó Cotacachi, Urbana, 
Andina, Intag-Manduriacos i Golondrinas. 
 
La contrapart del projecte és l'Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi, sistema de participació 
cantonal que aglutina, entre altres, les organitzacions de dones i joves del cantó i que, a més, treballa 
per a l'enfortiment de capacitats tècniques, organitzatives i d'incidència de les organitzacions que 
formen part (coordinadora de dones, joves, federació de barris i comitès intersectorials). 
 
La identificació i formulació del projecte s'ha realitzat sota la premissa que la violència física o 
psicològica exercida sobre les dones limiten la seva autonomia i participació política, i les encadenen 
a un cercle viciós d'injustícia i de vulneració del dret que tenen a una vida lliure de violència. 
 
El projecte té com a objectius contribuir a l'enfortiment de les organitzacions de dones en la seva 
agenda política per a la prevenció, atenció i desenvolupament d'accions que promoguin l'eliminació 
de la violència de gènere en el Cantó Cotacachi, reflectida en el seu objectiu específic a través 
d'enfortir la incidència de les organitzacions de dones per a la transformació de les relacions de 
desigualtat, discriminació i violència de gènere a partir de l'apoderament i lideratge propositiu de i des 
de les dones indígenes, afrodescendents i mestisses. 
 
S'abordarà a través de l'activa participació de les coordinadores de Dones Intag - Manduriacos, 
Coordinadora de Dones Urbanes, Comitè Central de Dones UNORCAC, Dones dels Barris Urbans i 
Dones de Golondrinas, generant participació i veedoria social que donin lloc a una cultura de pau i la 
seva promoció en l'exercici i restitució de drets humans de les dones diverses del cantó Cotacachi, a 
través d'aprofundir l'articulació, coordinació i vinculacions entre actors (govern local, sistema de 
justícia i organitzacions de dones i joves), tenint en compte les seves necessitats particulars i d'acord 
a la seva pertinença cultural. 
 

MALI – projectes en execució al 2017 
 
Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo (Sikasso, Mali) 
Soci local: ACOD 
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Finançador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
 
El projecte, que es realitza en consorci amb la Fundació Món3 i amb el suport de la AECID, té 24 
mesos de durada pretén millorar els preus i les vendes de productes locals procedents de 
l'agricultura familiar sostenible a través de la millora de l'accés a mercats a preus justs. Per a això el 
projecte contempla el  desenvolupament d'activitats que afegeixen valor en la parteix comercialització 
de la cadena i augmenten la competitivitat de diversos productes locals camperols (anacard, karité i 
uns altres). El projecte es focalitza en el cercle de Kadiolo de la Regió de Sikasso.  
 
El projecte pretén disminuir les deficiències amb les quals es troben els productors locals a l'hora 
d'obtenir valor afegit de les seves produccions, ja sigui per problemes de formació, organització, 
accés a recursos, promoció dels productes, infraestructures de magatzematge, condicionat o 
transformació, canals de comercialització. Alhora, es preveuen accions per conscienciar als 
consumidors de la importància del consum de productes locals i per això s'han previst una sèrie de 
campanyes en aquest sentit i es promou el comerç internacional de caràcter just i ecològic, d'acord 
amb les prioritats de la Cooperació Espanyola i del Govern de Mali. 
 

SENEGAL – projectes en execució al 2017 
 
 
Apoderament de les dones de la regió de Kolda, Senegal, per avançar en la consolidació de la 
defensa, garantia i exercici dels seus drets humans. 
Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda  
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
El programa va adreçat a contribuir a l’apoderament de les dones de la regió de Kolda per avançar 
en la consolidació de la defensa, garantia i exercici dels seus drets polítics, econòmics, socials, 
culturals i a una vida lliure de violència, per permetre una major presència i representativitat activa de 
les dones de la Regió de Kolda, Senegal, en totes les instàncies públiques i de presa de decisions 
per fer-se sentir, però també, per integrar-se en les diverses estratègies, d’iniciativa pública o civil, 
que permetin la transformació de les relacions de gènere cap a una equitat de drets humans  
independent del sexe i, particularment, cap a una eradicació de les violències masclistes físiques, 
sexuals i psicològiques.  
Es tracta de donar continuïtat al treball realitzat per la Xarxa de Consum Solidari (XCS) a la regió d 
ones prové de la seva vulnerabilitat econòmica, social, cultural i política i, per això es treballarà per e 
promoció dels drets de les dones, entenent que gran part de la violència exercida cap a les d a (OE) 
l’enfortiment del moviment associatiu i associacions civils de dones incidint en el dret de les dones a 
una vida lliure de violència de gènere i al dret a una vida activa econòmicament a través d’enfortir-les 
(R1) a nivell de gestió/organització, jurídic i d’objectius i, alhora, enxarxar-les per tal de portar a terme 
els processos d’exigibilitat de drets amb eficiència; (R2) a nivell d’informació/sensibilització sobre les 
VBG (matrimonis precoços/forçats, embarassos precoços, MGF, violències verbals), el contingut de 
les diferents convencions jurídiques ratificades per Senegal i sobre la pròpia legislació i, sobre les 
bones pràctiques tradicionals i, (R3) a nivell d’autonomia econòmica i financera que contribueixi a 
l’apoderament de les dones. 
La contrapart del projecte és l’Agència Regional de Kolda (ARD), punt focal, entre d’altres, de la 
política i estratègia de gènere de la regió i que a més treballa per l’enfortiment de capacitats 
tècniques de les col·lectivitats locals (comunes i departaments) i organitzacions de la societat civil. 
 
Enfortiment de les capacitats dels actors locals en la gestió de competències municipals 
transferides sobre medi ambient, recursos naturals i planificació territorial a les ciutats de 
Ziguinchor i de Bignona 
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Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor i Ajuntaments de Ziguinchor 
i Bignona. 
Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
El projecte es desenvolupa en dues àrees urbanes de la regió de Ziguinchor (Senegal), les ciutats de 
Ziguinchor i de Bignona. Pretén contribuir a l'enfortiment de la gestió municipal de la regió a través de 
la millora de la gestió dels Ajuntaments de Ziguinchor i Bignona, amb la participació de la societat 
civil, pel que fa a la gestió del medi ambient i recursos naturals i la gestió i propietat de la terra, 
competències que han estat transferides a les Col·lectivitats Locals (ajuntaments). Per aconseguir-
ho, se seguiran dos eixos estratègics basats en la premissa que per millorar la governabilitat local és 
imprescindible millorar la participació i el control de la ciutadania en els assumptes públics, alhora 
que es millora la gestió de l'administració pública local: (1) participació efectiva dels actors / actrius 
del projecte, garantida per la formació prevista en gobernança per al desenvolupament i incidència 
ciutadana a electes, serveis tècnics i membres de les organitzacions Comunitàries de Base-OCB i (2) 
capacitació a nivell institucional, electes i serveis tècnics, en gestió del medi ambient i recursos 
naturals i planificació territorial. El present projecte pretén, doncs, ampliar les capacitats institucionals 
i ciutadanes promovent la gobernança democràtica en dues ciutats, així com promoure el dret a la 
ciutat i la cohesió amb la societat civil, des d'un enfocament de drets, de prevenció de conflictes i 
d'equitat de gènere. 
 
Aquesta actuació quedar emmarcada dins dels Planes d'Inversió Comunals, Planes Anuals 
d'Inversió, Pla Regional de Desenvolupament i, els documents estratègics més importants de 
planificació urbana i de la política local, i compta amb el vistiplau i col·laboració de les autoritats 
locals- 
La contrapart encarregada d'executar el programa serà l'Agència Regional de Desenvolupament de 
Ziguinchor, una institució pública i descentralitzada de l'Estat senegalès la que ha participat 
activament tant en la identificació com en la formulació del projecto. 
 
 
Promoció de l'exercici dels drets econòmics i socials de les dones: el dret a l'accés a la terra 
de les dones de la regió de Kolda 
Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda, PELLITAL i Ajuntaments del 
Departament de Médina Yoro Foula i Ajuntaments del Departament de Kolda. 
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
El projecte va dirigit a la promoció dels drets de les dones, a l'accés a la propietat i l'explotació de la 
terra de les dones de l'àmbit rural de la regió de Kolda: Departament de Médina Yoro Foulah 
(municipis de MYF , Pota, Kéréwane, Ndorna, Bourouco, Koulinto i Bignarabé) i Departament de 
Kolda (municipis de Saré Bidji, Dioulacolon i Kolda). Es tracta de donar continuïtat al treball realitzat 
per la XCS a la regió de promoció dels drets de les dones, entenent que gran part de la violència 
exercida cap a les dones prové de la seva vulnerabilitat econòmica i de la vulneració del dret a 
accedir a la propietat i explotació de la terra en igualtat de condicions amb els homes. 
 
L'accés a la terra és un requisit bàsic per a l'agricultura, i el control de la mateixa és un sinònim de 
riquesa, estatus i poder en moltes regions. Enfortir l'accés de les dones a la terra i el control sobre 
ella és un mitjà important per millorar la seva posició en la família i en la comunitat. El projecte té com 
a objectiu contribuir a garantir el dret a l'accés a la propietat i l'explotació mitjançant el seu treball a la 
terra de les dones rurals de la regió de Kolda (Senegal). El projecte pretén incidir en la millora de les 
capacitats de les dones, titulars de drets del projecte, a través de la difusió del dret a l'accés a la 
terra, dret que se'ls està vulnerant, així com apoderant-se econòmicament per dotar-les d'autonomia i 
capacitat de participació, millorant les capacitats dels titulars d'obligacions i responsabilitats perquè  
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en cadascun dels àmbits que els corresponen, defensin i vetllin per garantir el dret a l'accés a la terra 
de les dones. 
 
 
Millora de la governabilitat local i la gestió municipal en el districte de Medina, ciutat de Dakar 
Soci local: Xarxa Siggil Jigéen i Ajuntament de Médina 
Finançador: Ajuntament de Barcelona 
 
El projecte es desenvolupa a l'àrea urbana del districte Médina, Dakar. Contribuirà a la governabilitat 
local i l'enfortiment de la gestió municipal amb participació de la societat civil i amb perspectiva de 
gènere a través de: la participació de les dones Conselleres Municipals de Médina en les instàncies 
de decisió; reforçar les estructures de gestió i capacitats d'electes i electes, d'agents tècnics/as de 
l'ajuntament de Médina i, l'articulació entre l'ajuntament i les organitzacions de base (OCB) per 
garantir la participació ciutadana en els assumptes públics. Es promourà el dret a la ciutat i la cohesió 
social des d'un enfocament de drets i d'equitat de gènere. El projecte s'emmarca dins del Pla de 
Desenvolupament Comunal de Dakar i els documents de política urbana, i compta amb la 
col·laboració i participació activa de les autoritats locals, ajuntament de Médina. La contrapart 
executora serà la xarxa Siggil Jigéen, que treballa pels drets de les dones i la seva representació en 
les instàncies i espais de presa de decisió. 
 
 
Projectes d’Educació Per al Desenvolupament 
 
Alguns dels projectes més destacats realitzats en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament 
durant 2017: 
 
Enfortint propostes a favor d'un Consum Crític a Barcelona en un context de crisi  
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària 
 
A Barcelona, els moviments per un consum crític tenen un espai en l'agenda de les organitzacions 
socials i àrees de cooperació de les institucions públiques. Aquest moviment ha anat creixent al llarg 
de més de dues dècades. No obstant això, la situació de crisi social i econòmica que vivim no només 
ha posat en risc la seva suposada consolidació, sinó que també li està obligant a repensar el discurs, 
a actualitzar els seus objectius i a analitzar noves línies d'intervenció. Per exemple, conceptes com el 
de pobresa alimentària tenen ara un paper més significatiu que el que tenia fa uns anys, i obliga a 
una reflexió de caràcter global i estructural quan abans es mirava com un problema dels denominats 
“països del sud” en el qual teníem una important responsabilitat, però les conseqüències del com ens 
eren alienes. Igual succeeix amb problemes com el malbaratament d'aliments, que ara s'enfoca de 
manera diferent a com es feia uns anys. En aquest context, aquests moviments es troben en la 
necessitat de trencar amb els esquemes de treball tradicionals, d'actualitzar la formació del seu 
personal i voluntariat, de dotar-se de nous instruments per a la seva labor d’EpD, i d'enfrontar els 
nous debats que ara sorgeixen. Per a això, el projecte considera com a eix central del treball el dret a 
una alimentació adequada. I que això passa pel respecte als drets dels i les productors/as, per la 
reclamació del rol que en això ha de jugar les institucions públiques, i per plantejar una resistència 
reflexionada i propositiva a propostes “d'emergència” de caràcter asistencialiste que sorgeixen en 
temps de crisi però que, lluny de empoderar a la ciutadania, la desactiva. 
 
El present programa (de dos anys) proposa una sèrie d'accions dirigides a enfrontar aquests 
problemes. En alguns casos, el projecte preveu continuar i consolidar espais ja existents de debat i 
anàlisi com per exemple les “Jornades de Consum Crític” (abans, “Jornades de comerç just i consum 
responsable”), de participació conjunta dels moviments a favor del comerç just i del consum  
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responsable com la Fira del Tast (que ara es fa mensualment i a dos punts de la ciutat: Ciutat Vella i 
Eixample), i de formació a professorat dels nivells d'ESO, Batxillerat i de Mòduls de Formació amb el 
curs “Comerç just i consum responsable a les escoles” que s'organitza amb la UOC. El projecte 
també considera necessari dotar al moviment de materials pel seu treball de EpD com per a la 
reflexió. 
 
 
Difonent i analitzant el Dret a l'Alimentació des d'una perspectiva de gènere 
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
L'alimentació, en els seus múltiples processos (producció, transformació, elaboració i consum) està 
travessada per biaixos que generen i/o són resultat de inequitat de gènere: consum diferenciat, 
divisió sexual del treball, diferent valoració social de les labors masculinitzades i feminitzades, preses 
de decisió sobre quines, com i quan es produeix i consumeix, elaboració i comercialització de 
productes específics per la dona que consolida arquetips, etc. I aquest tema és especialment 
important perquè afecta a dos Drets reconeguts: els de la Dona i el de l'Alimentació. 
 
El projecte ha enfortit aquesta doble perspectiva de Drets en diferents espais i agents amb 
responsabilitat en l'àmbit de l'alimentació i la educació en gènere: a) sector educatiu pre-universitari, 
amb accions de formació de docents de secundària, batxillerat i formació professional; b) sector 
universitari que treballa en alimentació, introduint aquests temes en la recerca i docència acadèmica; 
c) sector de la cooperació mitjançant accions de formació, d'anàlisi i debat; i d) generant materials per 
a la difusió/sensibilització. 
 
El projecte ha treballat en aquests àmbits des de la Sobirania Alimentària, paradigma que analitza 
l’alimentació des d’una perspectiva de Drets (la Xarxa forma part de Plataforma Rural, part de La Vía 
Campesina a l’Estat espanyol, així com de la Assemblea per la Sobirania Alimentària de Catalunya - 
ASAC). Això ha permès fugir de visions assitencialistes molt comuns a l’hora d’intervenir sobre 
deficiència alimentària tant al Sud com al Nord. 
 
El projecte ha comptat amb la col·laboració de diferents agents/entitats no ONGD, però que treballen 
en temes relacionats amb els Drets de la Dona i l'Alimentació: l’Observatori de l'Alimentació (ODELA) 
de la Universitat de Barcelona; la Marxa Mundial de les Dones; les oficines de cooperació de les 
Universitats (públiques) de Lleida, Girona, Rovira i Virgili (Tarragona) i Pompeu Fabra (Barcelona); i 
la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
 
Equitat de gènere per assolir la sobirania alimentaria 
Finançador: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
 
El paradigma de la Sobirania Alimentària, plantejat i desenvolupat per la plataforma internacional La 
Via Camperola, estableix l'equitat entre gèneres com un dels seus principis rectors. No obstant això, 
ens enfrontem amb dos problemes. 
D'una banda, que l'aplicació dels principis d'equitat de gènere que defensa la Sobirania Alimentària 
no sempre són fàcils d'aplicar, quan les estructures de poder masculinitzades estan consolidades i 
formen part del discurs hegemònic. D'altra banda, si bé s'ha estudiat en profunditat la iniquitat de 
gènere en l'àmbit de la producció, no hi ha tanta informació sobre la darrera fase del procés 
agroalimentari: el que afecta el i la consumidor / a. Qui compra què? Què biaixos s'estableixen en les 
prioritats en el consum domèstic? En aquest punt segueix predominant la consideració que la unitat 
domèstica és un ens homogeni, el que és una visió cega al gènere, ja que el consum és reflex i 
resultat de desigualtats. 
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Un tercer element a tenir en compte: el sector del Comerç Just està molt feminitzat, fenomen que no 
es reflecteix en el percentatge de dones que assumeixen càrrecs de responsabilitat. Si bé això és 
una constant en el sector associatiu, hi ha la necessitat de saber si les característiques del comerç 
just (la comercialització) genera biaixos específics per a establir polítiques de gènere adequades. 
Treballar amb perspectiva de gènere en el comerç just passa per enfrontar aquestes problemàtiques, 
que en la pràctica es reflecteixen en una escassa formació de tècnics/es, voluntaris / es i 
responsables, així com en la pràctica inexistència de materials per a la incidència social i la EpD. 
Amb aquest objectiu, el projecte ha contemplat la formació en aquest tema de tècnics/es, 
responsables i activistes del sector del Comerç Just i del Consum Responsable, i de la cooperació al 
desenvolupament, així com l'edició d'una exposició itinerant, a disposició d'entitats socials 
d'Azuqueca i altres poblacions veïnes, i material educatiu destinat a la població estudiantil, per a l'ús 
també d'aquestes entitats socials, i relacionat amb una exposició. 
 
 
L'agricultura urbana com a estratègia a favor del Dret a l'Alimentació des d'una perspectiva de 
gènere 
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 
La crisi a Europa i el creixement dels moviments a favor de la Sobirania Alimentària i ecologistes han 
fet que l'agricultura urbana s'hagi convertit en una activitat amb dues funcions a Amèrica Llatina i a 
Catalunya: permetre cobrir part de les seves necessitats a sectors urbans marginalitzats, i ser un 
àmbit reivindicatiu a favor d'un altre model de ciutat i/o Drets bàsics com el de l'alimentació. En 
tractar-se d'un fenomen en creixement als dos territoris, creiem que és un vehicle oportú per introduir 
en la societat catalana en temes com els processos polítics que viu la regió llatinoamericana, les 
noves polítiques agràries, o les noves lluitis camperoles i indígenes. 
 
Però ens trobem que l'anàlisi de l'agricultura urbana ha sofert certa ceguesa al gènere. Més enllà de 
si és majoritàriament executada per homes o dones, és necessari conèixer què implicacions té en la 
divisió del treball en l'àmbit domèstic, i el rol de la dona en les organitzacions socials que s'han 
conformat al voltant d'aquest fenomen: Quan l'agricultura urbana apareix com una nova activitat, com 
es redistribueix el treball productiu i reproductiu dins del grup domèstic? L'agricultura urbana, té una 
valoració social diferent dependent del sexe dels seus principals actors? Qui té la representació 
social de les organitzacions de productors agro-urbans? El paper de la dona i de l'home és diferent 
quan la naturalesa d'aquestes organitzacions és més reivindicatiu que productiu? 
 
L'objectiu del projecte és analitzar i difondre els nous moviments d'agricultura urbana a Amèrica 
Llatina que lluiten pel Dret a l'Alimentació, facilitant sinergies amb els catalans, i enfocant el fenomen 
a les implicacions que té en les relacions de gènere. El projecte preveu tres tipus d'accions: formació 
i debat (tallers i jornades en les 4 províncies); recerca (diagnòstic sobre com l'agricultura urbana 
afecta les relacions de gènere); materials d’EpD (exposició i articles). 
 
 
Sembrar la ciutat: agricultura urbana i periurbana com a estratègia contra la pobresa en el Sud 
Finançador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
 
A Amèrica Llatina, l'agricultura urbana i periurbana sempre ha estat una estratègia de lluita contra la 
pobresa: permet la provisió d'aliments o generar llocs de treball. Però en les últimes dècades també 
s'ha convertit en l'eix de propostes que reclamen el dret a una alimentació adequada i a un model de 
ciutat més sostenible. En diversos països, les institucions públiques estan assumint i impulsant 
aquesta activitat. En aquest context, els moviments que lluiten per un consum crític i responsable es 
veuen en la necessitat d'analitzar aquest fenomen. I la cooperació al desenvolupament, considerar-la  
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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 (continuació) 
 
com un instrument de cooperació que, més enllà de proveir d'aliments a sectors econòmicament 
subordinats, pot convertir-se en un espai de reclamació social de drets (a una alimentació adequada, 
a una ciutat més sostenible). 
 
Amb aquest objectiu, el present projecte preveu la formació en aquest tema de tècnics/es, 
responsables i activistes del sector del Comerç Just i del Consum Responsable, i de la cooperació al 
desenvolupament, l'elaboració de materials per a la reflexió i l'anàlisi: un llibre elaborat per 
especialistes que expliqui experiències d'Amèrica Llatina i material d’EpD per al treball 
d'organitzacions socials asturianes: exposició itinerant i material d'EpD per a secundària i batxillerat. 
 
Activitats de divulgació del consum responsable als Mercats de Pagès 
 
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Consum 
 
Els Mercats de Pagès és una proposta amb continuïtat des de fa anys. La finalitat dels Mercats és 
oferir espais de trobada entre productors/es camperols ecològics (actualment, més de 24 
cooperatives i organitzacions de producció) i la ciutadania, alhora que es generen i consoliden noves 
formes de consum més sostenibles i s'estructura la ciutat amb l'espai agrari/rural que ho envolta. 
 
El projecte recolza la realització de tallers de formació i sensibilització a la ciutadania a través dels 
quals els diferents actors (cooperatives, productors, organitzacions) que participen als Mercats, i que 
ofereixen experiències i coneixements. 
 
 
Ampliant els coneixements i millorant la formació en Agroecologia i Dret a una Alimentació 
adequada dels agents que participen en l’alimentació escolar 
Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
L'alimentació, en els seus múltiples processos (producció, transformació, elaboració i consum) està 
travessada per biaixos que generen i/o són resultat de inequitat de gènere: consum diferenciat, 
divisió sexual del treball, diferent valoració social de les labors masculinitzades i feminitzades, preses 
de decisió sobre quines, com i quan es produeix i consumeix,... I aquest tema és especialment 
important perquè afecta a dos Drets reconeguts: els de la Dona i el de l'Alimentació. Cal destacar que 
el projecte treballa en aquest àmbit des de la Sobirania Alimentària, paradigma que analitza 
l’alimentació des d’una perspectiva de Drets. Això permet fugir de visions assitencialistes molt 
comuns a l’hora d’intervenir sobre deficiència alimentària. 
 
El projecte, iniciat al finalitzar 2016, vol introduir/enfortir aquesta doble perspectiva de Drets (de 
gènere i a l’alimentació) en un determinat tipus d’espai i agents amb responsabilitat en l'àmbit de 
l'alimentació: els menjadors escolars, mitjançant accions de formació a monitors/es i cuiners/es. Per a 
això es comptarà amb la col·laboració de Ecoataula, una empresa de càtering escolar ecològic que 
treballa en vàries municipalitats de l’AMB. 
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NOTA NÚM. 2 
 

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
A) IMATGE FIDEL 
 
Els Comptes Anuals estan formats pel Balanç de Situació simplificat, el Compte de Resultats 
simplificat, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la present Memòria simplificada, formant el conjunt 
de totes elles una unitat. 
 
Els Comptes Anuals simplificats han estat preparats a partir dels registres comptables de l’Entitat a 
31 de desembre de 2017, seguint els criteris establerts en el 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. L’objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l’Entitat. 

 
B) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 
 
No hi ha supòsits clau sobre el futur, així com altres dades rellevants sobre l’estimació de la incertesa 
a data de tancament de l’exercici que comporti un risc important que pugui suposar canvis 
significatius en el valor dels actius i dels passius en l’exercici següent. 
No hi ha canvis d’estimacions comptables que siguin significatius i que afectin a l’exercici actual o 
que s’esperi que puguin afectar els exercicis futurs. 
No es té constància de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o condicions que puguin 
aportar dubtes significatius sobre la possibilitat de que l’Entitat segueixi funcionant normalment. Els 
Comptes Anuals s’han elaborat sota el principi d’empresa en funcionament. 
 
 
C) PRINCIPIS COMPTABLES 

 
En la confecció del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys s’han aplicat els principis 
comptables generalment acceptats continguts en el Codi de Comerç i en el Decret 259/2008, de 23 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya.  

 

D) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 
La Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç i del 
compte de pèrdues i guanys, a més de les xifres del present exercici, les corresponents a l’exercici 
anterior. 
 
E) AGRUPACIÓ DE PARTIDES 
 
No s’han segregat ni agrupat partides en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys i en l’Estat de 
Canvis en el Patrimoni Net en forma diferent a les estructures a que es refereix el pla de comptabilitat 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. 
 

F)  ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES 

No existeixen elements registrats simultàniament en diverses partides del Balanç. 

G) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 

No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables en el present exercici. 

H) CORRECCIÓ D’ERRORS 
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NOTA NÚM. 2 
 

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
(Continuació) 
 
Durant l’exercici 2017 no s’han corregit errors provinents d’exercicis anteriors.Durant l’exercici 2016 
no es van corregir errors. 
 
 
NOTA NÚM. 3 
 

APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
El resultat de l’exercici tancant a 31 de desembre de 2017 és d’un excedent positiu d’Euros 8.360,78, 
i de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2016 és d’un excedent positiu d’Euros 11.185,49. La 
distribució del resultat és la següent: 
 

 

BASE DE REPARTIMENT Euros Euros

31.12.17 31.12.16

Excedent positiu de l'exercici 8.360,78 11.185,49

TOTAL 8.360,78 11.185,49

DISTRIBUCIÓ Euros Euros

31.12.17 31.12.16

Excedents d'exercicis anteriors 8.360,78 11.185,49

TOTAL 8.360,78 11.185,49
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMES DE VALORACIÓ 
 
 
A) IMMOBLITZAT INTANGIBLE 
 
Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren inicialment pel seu cost d’adquisició. Amb 
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’immobilitzat intangible es valoren pel seu 
cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas, per l’import acumulat de les correccions 
per deteriorament de valor reconegudes. 
 
S’aplica una amortització lineal segons la vida útil estimada (25 per cent anual). 
 
B) IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
Els elements de l’immobilitzat Material es valoren inicialment pel seu cost d’adquisició. Amb 
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’Immobilitzat Material es valoren pel seu 
cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas, per l’import acumulat de les correccions 
per deteriorament de valor reconegudes. 

 
L’amortització s’efectua atenent la vida útil estimada de l’immobilitzat, seguint un sistema lineal i 
d’acord amb els següents percentatges: 

 
   % 
 
  Instal·lacions tècniques 20  
  Equips processos d’informació 25 
 

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, renovació o millora que suposen un augment  de 
la seva capacitat, productivitat o allargament de la vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més 
cost dels corresponents béns. 
 
Els elements de l’Immobilitzat Material es donen de baixa en el moment de la seva alienació o quan 
no s’esperi obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs. 

 
C) ARRENDAMENTS 
 
En el cas d’arrendaments financers, com a arrendatari, es registra un actiu d’acord amb la seva 
naturalesa, segons es tracti d’un immobilitzat intangible o material, i un passiu financer pel mateix 
import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de 
l’arrendament dels pagaments mínims acordats, entre els que s’inclouen el pagament per l’opció de 
compra i s’exclouen les quotes de caràcter contingent. 
 
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l’arrendament i s’imputa al compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici a mesura en que es merita. 
 
S’apliquen el criteris d’amortització, deteriorament i baixa que els hi correspongui segons las seva 
naturalesa. 
 
En el cas d’arrendaments operatius es registren els ingressos i les despeses derivats dels acords de 
l’arrendament com a ingrés i despesa de l’exercici en el que es meriten en el compte de pèrdues i 
guanys. 
 
D) ACTIUS I PASSIUS FINANCERS 
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMES DE VALORACIÓ 
(continuació) 

 
 
Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l’Entitat es converteix en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les disposicions del mateix. 

 
A efectes de la seva valoració es classifiquen en categories. 

 
Categories d’actius financers 

 
1.Actius financers a cost amortitzat 

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu cost, que ha 
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles. 
 
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits al personal i les fiances es valoren pel seu 
valor nominal quan l’efecte de no actualitzar el fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. 
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del 
tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’ha valorat inicialment pel seu 
valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una despesa o 
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 
 
2.Actius financers a cost 

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu cost, que ha 
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost.  
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una despesa o 
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Categories de passius financers 

 
1.Passius financers a cost amortitzat 

 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu valor cost, que ha 
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustada pels costos de transacció que els 
siguin directament atribuïbles. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, així com les fiances, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no 
actualitzar el fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMES DE VALORACIÓ 
(continuació) 
 
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. 
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del 
tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’ha valorat inicialment pel seu 
valor nominal, es continuen valorant per l’import esmentat. 

 
 

E) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Es comptabilitzen inicialment com a deutes a curt termini transformables en subvencions i es 
reconeixen en el compte de resultats com a ingressos de forma correlacionada amb les despeses 
derivades de la subvenció, donació o llegat. 

 
 

F) INGRESSOS I DESPESES 
 

Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el període en què es meriten, amb 
independència de la data del seu cobrament o pagament. 

 
 
 
G) IMPOST SOBRE BENEFICIS 
 

En general, s'ha reconegut un passiu per impost diferit per totes les diferències temporànies 
imposables, a menys que aquestes hagin sorgit del reconeixement inicial d'un fons de comerç, 
del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de 
negocis i a més no afecti ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost o de les 
inversions en fundacions dependents, associades i negocis conjunts sempre que la inversora 
hagi pogut controlar el moment de la reversió de la diferència i a més, hagi estat probable que tal 
diferència no reverteixi en un futur previsible.  
 
Els actius per impost diferit, d'acord amb el principi de prudència, s'han reconegut com a tals en 
la mesura que ha resultat probable que la fundació hagi disposat de guanys fiscals futurs que 
permetin l'aplicació d'aquests actius. Si es compleix la condició anterior, en termes generals s'ha 
considerat un actiu per impost diferit quan: hi ha hagut diferències temporànies deduïbles, drets a 
compensar en exercicis posteriors, les pèrdues fiscals, i deduccions i altres avantatges fiscals no 
utilitzades que han quedat pendents d’aplicar fiscalment. 
 
Els actius i passius per impost diferit s'han valorat segons els tipus de gravamen esperats en el 
moment de la seva reversió, segons la normativa que ha estat vigent o aprovada i pendent de 
publicació a la data de tancament de l'exercici, i d'acord amb la forma en què racionalment s'ha 
previst recuperar o pagar l'actiu o el passiu. 
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NOTA Nº 5 
IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES 
 
Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici 2017 han estat els següents: 
 

COSTE:

01.01.17 Altes Baixes Traspassos 31.12.17

Aplicacions informàtiques 9.859,35 0,00 0,00 0,00 9.859,35

TOTAL COST 9.859,35 0,00 0,00 0,00 9.859,35

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

01.01.17 Altes Baixes Traspassos 31.12.17

Aplicacions informàtiques (9.859,35) 0,00 0,00 0,00 (9.859,35)

TOTAL AM.ACUM. (9.859,35) 0,00 0,00 0,00 (9.859,35)

VALOR 

NET COMPTABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici  2016 han estat els següents: 
 

COSTE:

01.01.16 Altes Baixes Traspassos 31.12.16

Aplicacions iformàtiques 9.859,35 0,00 0,00 0,00 9.859,35

TOTAL COST 9.859,35 0,00 0,00 0,00 9.859,35

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

01.01.16 Altes Baixes Traspassos 31.12.16

Aplicacions informàtiques (9.810,35) (49,00) 0,00 0,00 (9.859,35)

TOTAL AM.ACUM. (9.810,35) (49,00) 0,00 0,00 (9.859,35)

VALOR 

NET COMPTABLE 49,00 (49,00) 0,00 0,00 0,00  
 
 
A 31 de desembre de 2017 els elements totalment amortitzats són un total de 9.859,35 euros. A 31 
de desembre de 2016 els elements totalment amortitzats ascendeixen a 9.859,35 euros. 
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NOTA Nº 6 
 
IMMOBILITZACIONS MATERIALS 
 
Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici 2017 i 2016 han estat els següents: 
 

COSTE:

01.01.17 Altes Baixes 31.12.17

Instal·lacions tècniques 897,86 0,00 0,00 897,86

Eq.proc.informació 11.151,90 0,00 0,00 11.151,90

TOTAL COST 12.049,76 0,00 0,00 12.049,76

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:

01.01.17 Altes Baixes 31.12.17

Instal·lacions tècniques (897,86) 0,00 0,00 (897,86)

Eq.proc.informació (10.539,76) (312,00) 0,00 (10.851,76)

TOTAL AM.ACUM. (11.437,62) (312,00) 0,00 (11.749,62)

VALOR NET COMPTABLE 612,14 (312,00) 0,00 300,14

 
A 31 de desembre 2017, estan totalment amortitzats l’import d’Euros 10.120,50  corresponents a 
Equips de processament d’informació i Euros 897.86 corresponents a  instal·lacions tècniques. 
  

COSTE:

01.01.16 Altes Baixes 31.12.16

Instal·lacions tècniques 897,86 0,00 0,00 897,86

Eq.proc.informació 10.780,88 371,02 0,00 11.151,90

TOTAL COST 11.678,74 371,02 0,00 12.049,76

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:

01.01.16 Altes Baixes 31.12.16

Instal·lacions tècniques (897,86) 0,00 0,00 (897,86)

Eq.proc.informació (10.311,95) (227,81) 0,00 (10.539,76)

TOTAL AM.ACUM. (11.209,81) (227,81) 0,00 (11.437,62)

VALOR NET COMPTABLE 468,93 143,21 0,00 612,14

 
A 31 de desembre 2016, estan totalment amortitzats l’import d’Euros 10.120,50 corresponents a 
Equips de processament d’informació i Euros 897.86 corresponents a instal·lacions tècniques. 
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NOTA NÚM. 6 
 
ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
Arrendaments operatius 

Les quotes reconegudes com a despesa de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i 2016 pels 
arrendaments operatius són d’Euros 11.288,3 i 10.144,11 respectivament, i corresponen bàsicament 
a les despeses per l’ocupació i utilització de les oficines on es troba ubicada l’Entitat. 
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NOTA NÚM. 7 
ACTIUS FINANCERS 
 
Les classes i categories dels actius financers  són les següents: 
 

 

Classe

Categoria

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

Actius financers a cost amortitzat 342.360,44 154.563,54 342.360,44 154.563,54

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 51.370,73 44.369,70 51.370,73 44.369,70

Efectiu i altres actius liquids equivalents 290.989,71 110.193,84 290.989,71 110.193,84

TOTAL 342.360,44 154.563,54 342.360,44 154.563,54

TotalCrèdits,derivats i altres

Instruments financers a curt termini
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NOTA NÚM. 7 
 
ACTIUS FINANCERS 
(continuació) 
 
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 
 
El saldo a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016 correspon al saldo pendent de 
cobrament de les vendes i prestacions de servei. 
 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 
 
El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 

31.12.17 31.12.16

Caixa,euros 664,67 582,48

Bancs,comptes corrents 290.325,04 109.611,36

TOTAL 290.989,71 110.193,84

 
 
Tots els saldos són de lliure disposició. 



XARXA DE CONSUM SOLIDARI 

                                                                                                 MEMÒRIA. Ejercicio 2017 
 

26 
 

NOTA NÚM. 8 
 
PASSIUS FINANCERS 
 
Les classes i categories dels passius financers al 31 de desembre de 2017 i 2016 són les següents: 
 

Classe

Categoria

31/12/2017 31/12/2016

Passius financers a cost amortitzat 32.022,93 50.810,05

Altres deutes a llarg termini 32.022,93 50.810,05

Instrument financer a llarg termini

Derivats i altres

 
 

Classe

Categoría

31/12/2017 31/12/2016

Passius financers a cost amortitzat 851.229,35 352.687,70

Altres deutes a curt termini 244.066,77 62.224,92

Deutes amb parts vinculades 9.228,07 9.228,07

Proveïdors 63.924,88 83.817,23

Creditors varis 534.009,63 197.417,48

Acomptes d'usuaris 0,00 0,00

Instrument financer a curt termini

Derivats,altres

 
Altres deutes a llarg termini 
 
Del saldo a 31 de desembre de 2017 euros 32.022.93, Euros 26.457,93 corresponen a la part a 
pagar el deute a llarg termini la euros de COOP57, SCCL, 1.200,00 corresponen a deute a llarg 
termini amb l'entitat ASAC i la resta, 4.365,00 Euros, corresponent a dipòsits i ntregados pels usuaris 
dels grups de consum. 
 
A data 15/1/2017 s'acorda amb el COOP57 el termini i l'import del deute. 
 
Del saldo a 31 de desembre de 2016 d’Euros 50.730,055, 45.125,05  corresponen a la part a retornar 
del deute a llarg termini al COOP57, SCCL , Euros 1.200,00 corresponen a deutes a llarg termini amb 
l’Entitat ASAC, i la resta, Euros 4.485,00, corresponen als dipòsits entregats pels usuaris dels grups 
de consum. 
 
El termini i quantitat de la devolució del deute a llarg termini amb el Coop57 s’acorda juntament amb 
l’Entitat any rere any. 
 
Durant l'exercici 2016 no s'ha acordat la part a retornar durant l'exercici 2017. 
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NOTA NÚM. 8 
 
PASSIUS FINANCERS 
(continuació) 
 
Altres deutes a curt termini 
 
Saldo a 31 de desembre de 2017 de 244.066,77 Euros, 13.321,47 € correspon a la part a pagar el 
deute a curt termini pel COOP57, SCCL.  
 
El calendari de pagament es detalla com segueix: 
 

 

 
Pagat 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Préstamo 

COOP57 7.220,60 13.321,47 12.545,14 12.830,33 1.082,46 47.000,00 

 
 
El saldo a 31 de desembre de 2017 de 244.066,77 Euros, 230.745,3 € correspon a deute 
convertibles a curt termini subvencions, regals i llegats. El detall és el següent: 
 

Entitat 31.12.17 

Agència Asturiana 2.023,87 

Ayuntamiento Barcelona 17.533,00 
Agència Catalana de Cooperació al 
desenvolupament 28.532,78 

Ajuntament Gijon 3.583,66 

Ajuntament Gijon 3.228,91 

Agència Asturiana 1.911,30 

Agència Catalana de cooperación al desarrollo 20.627,85 

Ajuntament Barcelona 3.000,00 

Ajuntament Sant Cugat 4.696,77 

Azuqueca de Henares 3.979,42 

Ajuntament Sant Cugat 5.272,11 

Ajuntament de Barcelona 19.884,20 

Agencia Catalana de cooperación al desarrollo 116.471,43 

 
230.745,30 
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Del saldo a 31 de desembre de 2016 de 113.424,57 Euros, 62.224,91 euros corresponen a Deutes a 
curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats. El detall és el següent,: 
 
 
 

Entitat  31.12.16 

ACCD 16.683,35 

ACCD 0,18 

ACCD 1.771,16 

Ajuntament Azuqueca de Henares 1.989,35 

Agencia Asturiana 9.768,00 

Agencia Asturiana 10,73 

Agencia Asturiana 4.236,00 

Ajuntament de Sant Cugat 0 

Ajuntament de Sant Cugat 3.398,00 

AMB 6.600,00 

AMB 5.385,45 

Ajuntament de Barcelona 4.386,98 

Ajuntament de Barcelona 7.490,29 

Ajuntament Xixon 392,47 

Ajuntament de Barcelona 112,95 

 

62.224,91 

  

   
 
Creditors varis 
El saldo a 31 de desembre de 2017 de 534.009,63 euros, inclou l'equilibri que es correspon amb els 
saldos que l'entitat amb les entitats col·laboradores en projectes que corren junts. 
 
Del saldo a 31 de desembre de 2016 de 197.417,48 euros, inclou el saldo de 179.462,17 euros que 
correspon als saldos que manté l’Entitat amb les Entitats col·laboradores en projectes que executen 
de forma conjunta. 
 
 
NOTA NÚM. 9 
 
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 
 
L’Entitat no té imports que hagin de ser periodificats. 
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NOTA Nº 10 
 
FONS PROPIS 
 
El desglossament d’aquest epígraf a 31 de Desembre de 2017 i el seu moviment durant l’exercici és 
el següent: 
 

31.12.16 Altes Traspassos 31.12.17

Exced.negat.ejerc.ant. (81.412,76) 0,00 11.185,49 (70.227,27)

Excedent de l'exercici 11.185,49 8.360,78 (11.185,49) 8.360,78

TOTAL (70.227,27) 8.360,78 0,00 (61.866,49)

 
 
 
El desglossament d’aquest epígraf a 31 de Desembre de 2016 i el seu moviment durant l’exercici és 
el següent: 

31.12.15 Altes Traspassos 31.12.16

Exced.negat.ejerc.ant. (137.443,85) 0,00 56.031,09 (81.412,76)

Excedent de l'exercici 56.031,09 11.185,49 (56.031,09) 11.185,49

TOTAL (81.412,76) 11.185,49 0,00 (70.227,27)

 
 

NOTA NÚM. 11 
 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 

 

Subv.de capital 87.494,69 151.374,07 (164.039,91) (7.528,94) 67.299,91

Donacions 0,00 7.625,00 (7.625,00) 0,00 0,00

Total 87.494,69 158.999,07 (171.664,91) (7.528,94) 67.299,91

31.12.16 Altes Reintegrament 31.12.17Trspàs a resultat
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NOTA NÚM. 11 
 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
(continuació) 
 
A 31 de desembre de 2017, el detall de l’import traspassat a resultat de l’exercici és el següent: 
 

Entidad Proyecto 31.12.17 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament ACCD ( Binacional any 3) 5.159,07 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament ACCD ( Binacional any 4) 16.703,37 

Ajuntament de Barcelona BCN SOLIDARIA Sensi Año 4 CJ 2.528,59 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament ACCD AGRICULTURA SENSI 0,18 

Ajuntament de Barcelona A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 1 112,95 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament ACCD KOLDA VIOLENCIA GENERO 1.771,16 
Agencia Asturiana PICURABICU ASTURIAS COOP 10,73 

Ajuntament de Barcelona BCN SOLIDARIA DAKAR 4.386,98 

AECID AECID MONTRES MALI 11.968,26 

Ajuntament de Barcelona AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 1 7.490,29 

Ajuntament de Barcelona A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 2 6.578,98 

Ajuntament de Barcelona AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 2 13.566,87 

Ajuntament Xixon  AY XIXON SOB ALIM 392,47 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament ACCD Coop Kolda Dones 18.750,12 

Ajuntament Xixon XIXON PICURABICU BOLIVIA 4.538,00 
Agencia Asturiana AGENCIA ASTURIANA SENSI 7.644,13 

Diputació Barcelona DIBA ECUADOR COOP 10.166,33 

Ajuntament de Sant Cugat AY ST CUGAT BOLIVIA AGRICULTURA 3.398,00 

Agencia Asturiana AGENCIA ASTURIANA COOP BOLIVIA 4.236,00 

AMB AMB AGROECOLOGIA SENSI 6.600,00 

AMB AMB SENEGAL COOP 5.385,45 

Azuqueca de Henares AY AZUQUECA GENERO SENSI 1.989,35 

Ajuntament de Barcelona PRY1701 AY BCN MERCATS 8.000,00 

Ajuntament de Barcelona PRY1702 AY BCN MERCATS 7.000,00 

Ajuntament de Barcelona PRY1703 AY BCN TURISME SENSI 4.500,00 

Ajuntament de Barcelona 
PRY1704 AY BCN AÑO 1 ECUADOR 
CO 1.260,00 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament PRY1705 ACCD ALIMENT SENSI 3.925,22 

Ajuntament Xixon PRY1706 XIXON SB ALIM SENSI 202,00 

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament PR1709 ACCD cotacachi COOP 3.162,15 

Ajuntament de Barcelona PRY1711 AY BCN MERCATS 2.613,26 

   

 
Subvenciones oficiales de la actividad 164.039,91 

   

 Donativos de particulares 7.625,00 

   

 
Total Subvenciones,donaciones y 

otros ingresos 171.664,91 
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NOTA NÚM. 11 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
(continuació) 
 
 
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2016 ha estat el següent: 

 

Subv.de capital 91.920,90 236.001,63 (240.427,84) 0,00 87.494,69

Donaciones 0,00 4.371,25 (4.371,25) 0,00 0,00

Total 175.216,41 240.372,88 (244.799,09) 0,00 87.494,69

31.12.15 Altes Reintegrament 31.12.16

Traspàs a 

resultat
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NOTA NÚM. 11 
 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
(continuació) 
 
A 31 de desembre de 2016, el detall de l’import traspassat a resultat de l’exercici és el següent: 
 
 

Entitat Projecte 31.12.16 

AECID AECID MONTRES MALI 16.786,43 

ACCD ACCD ( Binacional any 3) 7.185,79 

ACCD ACCD ( Binacional any 4) 30.281,58 

ACCD ACCD SENSI AÑO 3 parte 2 (2 años) 6.290,74 

ACCD ACCD AGRICULTURA SENSI 17.972,17 

ACCD ACCD KOLDA VIOLENCIA GENERO 25.896,02 

ACCD ACCD Coop Kolda Dones 2.344,39 

Ajuntament de Barcelona BCN SOLIDARIA Sensi Año 3 CJ 5.809,86 

Ajuntament de Barcelona AY BCN DAKAR 1.510,09 

Ajuntament de Barcelona BCN SOLIDARIA enfortiment senegal  3.081,63 

Ajuntament de Barcelona BCN SOLIDARIA Sensi Año 4 CJ 25.029,23 

Ajuntament de Barcelona A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 1 14.482,47 

Ajuntament de Barcelona BCN SOLIDARIA DAKAR 15.118,25 

Ajuntament de Barcelona AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 1 17.182,99 

Ajuntament de Barcelona A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 2 6.630,00 

Ajuntament de Barcelona AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 2 10.542,67 

Ajuntament de Barcelona AY BCN Ub 8.000,00 

Ajuntament de Barcelona AY BCN Ua 8.000,00 

Ajuntament de Sant Cugat ST CUGAT MORA COTACACHI 2.436,54 

Ajuntament de Sant Cugat ST CUGAT FCCD COTACACHI 2.686,54 

Ajuntament Xixon  AY XIXON SOB ALIM 3.341,53 

Azuqueca de Henares AZUQUE SENSI AGRICULTUR 1.445,67 

Agencia Asturiana ASTURIAS TURISMO SENSI 6.533,98 

Agencia Asturiana PICURABICU ASTURIAS COOP 1.839,27 

   

 
Subvencions oficials a les activitats 240.427,84 

   

 
Donatius de particulars 4.371,25 

   

 

Total Subvencions, donacions i altres 
ingressos 244.799,09 
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NOTA Nº 12 
 
SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden considerar-se definitives 
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o fins que no ha transcorregut el termini 
de prescripció de quatre anys. 
 
L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa per la legislació vigent 
pels anys oberts a inspecció.  
 
En opinió de la Direcció de l’Entitat no existeixen contingències d’imports significatius que poguessin 
derivar-se de la revisió dels anys oberts a  possible inspecció. 
 
 
NOTA Nº 12 
 
SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

(continuació) 

 
Impuestos sobre beneficios:  
Conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici, amb la base imposable de l'impost 
sobre beneficis per a l'exercici actual i l'anterior: 
 
 

Exercici 2017

Resultat del compte de pérdues i guanys 8.360,78

Règim d'entitats parcialment exemptes -8.360,78

Augments 386.907,59

Disminucions -395.268,37

Base imponible 0,00  
 

Exercici 2016

Resultat del compe de pérdues i guanys 11.185,49

Règim d'entitats parcialment exemptes -11.185,49

Augments 505.912,25

Disminucions -517.097,74

Base imponible 0,00  
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NOTA Nº 12 
 
 
SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

(continuació) 

Crèdits per bases imposables negatives.  
 
No hi ha crèdits per bases imposables negatives.  
 
 

Resta de saldos amb les Administracions Públiques 
 
Els saldos deutors i creditors amb les Administracions Públiques són els següents 
 
SALDOS DEUTORS 
 
A 31 de desembre de 2017 la quantitat d'Euros 494.343,40, corresponen a subvencions que atorga el 
govern pendents de recollir. 
 
A 31 de desembre de 2016, l’import d’Euros 221.492,11, corresponen d’Euros 220.078,87 a les 
subvencions concedides a data de tancament per les Administracions Públiques i que encara no han 
estat cobrades.  
La resta d'Euros 1.413,24 corresponen a saldos deutors per IVA ajornats. 
 
 

SALDOS CREDITORS  

31.12.17 31.12.16

Organismes de la Seguretat Social 2.457,73 2.977,79

HP Acreedora per IVA 4.299,68 1.419,80

HP Acreedora per IRPF 2.060,96 3.536,23

TOTAL 8.818,37 7.933,82

 

L’import d’Euros 2.457,73  correspon a la Seguretat Social del mes de desembre de 2017 que ha 
estat ingressat el gener de 2018. 
 
L’import d’Euros 4.299,68 correspon a la liquidació d’IVA del mes de desembre 2017 que ha estat 
ingressat el gener de 2018. 
 
L’import d’Euros 2.060,98 correspon a les retencions practicades per l’Entitat durant el quart trimestre 
de 2017 i que han estat ingressades el gener de 2018. 
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NOTA Nº 13 
 
DESPESES I INGRESSOS 
 
Aprovisionaments 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent 
 

31.12.17 31.12.16

Compres de mercaderies 39.454,10 48.637,93

Compres de comerç just 41.000,53 45.348,89

Compres Bio 4.137,07 5.758,02

Compres producte fresc 26.974,58 37.920,55

Compres intracomunitaries 4.738,61 10.085,48

Descomptes per pagament inmediat 10,89 -77,17

Variació d'existències -7.135,55 16.418,17

TOTAL 109.180,23 164.091,87

 
 
Altres despeses d’explotació 
 
 

 

31.12.17 31.12.16 

a) Serveis exteriors 

  Arrendaments i cànons 11.228,30 10.144,11 

Reparacions y conservació                          -  

Serveis professionals independents 21.504,41 30.512,11 

Transports 31.631,57 46.565,77 

Primes d’assegurances 1.517,79 2.515,42 

Serveis bancaris 3.168,20 2.354,49 

Publicitat,propaganda i relacions públiques 11.134,92 24.136,48 

Subministraments 3.919,49 3.830,94 

Altres serveis 49.210,92 73.276,41 

   b) Tributs 1.507,80 2.729,61 

c)Ajudes monetaries 1.393,59 3.670,93 

   TOTAL 136.216,99 199.736,27 
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NOTA Nº 13 
 
DESPESES I INGRESSOS 
 (continuació) 
 
 
Despeses de personal 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 
 
 

31.12.17 31.12.16

Sous i salaris 96.236,58 108.854,56

Se.Social c/Entitat 28.476,30 30.918,13

Altres costos 0,00 0,00

TOTAL 124.712,88 139.772,69

 
    
Vendes i prestacions de serveis 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 
 

 
 
 
 

 
Altres resultats 
 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016 és el següent: 

31.12.17 31.12.16

Despeses extraordinaries 0,00 -671,74

Ingressos extraordinaries 64,92 2.817,69

TOTAL 64,92 2.145,95

 
 
Subvencions, donacions i altres ingressos 
 
Aquest epígraf es detalla a la nota núm. 11.   
 

31.12.17 31.12.16

Vendes de mercaderies 166.991,50 233.147,50

Vendes grups de consum 21.131,25 29.718,98

Prestacions de serveis 24.566,03 150,00

Descomptes per pagament inmediat -276,29 -194,81

Devolucions de vendes 0,00 0,00

TOTAL 212.412,49 262.821,67
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NOTA Nº 14 
 
APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS 
 
L’article 3.2 de la Llei 49/2002 preveu que el 70% de les rendes i ingressos obtinguts s’han de 
destinar al compliment de les finalitats d’interès general. 
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NOTA Nº 14 
 
APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS 
(Continuació) 
 
El càlcul del percentatge d’ingressos destinat a finalitats fundacionals ha estat el següent  

Ingr.bruts Desp. neces. Diferència

Exercici computables (1) computables (2) Impostos (3) (4)=(1)-(2)-(3)

2017 395.268,37 28.915,24 2.729,61 363.623,52

2016 517.097,74 37.074,04 2.729,61 477.294,09

2015 494.650,88 23.284,97 2.031,99 469.333,92

2014 503.782,75 22.807,90 1.756,16 479.218,69

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Import (5) % (5) / (4) 2014 2015 2016 2017

2017 355.262,74 97,70% 355.262,74

2016 466.108,60 97,66% 0,00 0,00 466.108,60 0,00

2015 413.260,13 88,05% 0,00 413.260,13 0,00 0,00

2014 427.157,76 91,01% 427.157,76 0,00 0,00 0,00

Exercici

Total

Import destinat a finalitats pròpies
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NOTA Nº 15 
 
 
OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Remuneracions 
Es considera com a membre d’alta direcció al President de l’entitat, el qual ni a l’exercici 2017 ni a 
l’exercici 2016 no ha percebut cap import en concepte de salaris.  
 
D’altra banda, ni en l’exercici 2017 ni en l’exercici 2016 cap membre de la Junta Directiva ha rebut 
diners en concepte de rescabalament d’altres despeses per les funcions dins de la Junta Directiva.  
 
L’únic saldo que l’entitat manté amb parts vinculades és un deute a curt termini amb el President de 
l’entitat per Euros 9.228,07 a 31 de desembre de 2017 i per Euros 9.228,07 a 31 de desembre de 
2016, tal i com consta a la nota 8 de la present memòria. 
 
NOTA Nº 16 
 
ALTRA INFORMACIÓ 
 
Canvis en l’òrgan de govern 
 
Durant l’exercici 2017 i 2016 no s’han produït canvis a la Junta Directiva. 
 
La seva composició és la següent: 
 
President: Xavier Montagut Guix 
Secretari: Fabrizzio Dogliotti 
Tresorer: Francisco Javier Garcia de la Serrana Castillo 
 
 
 
Medi Ambient 
 
No existeixen actius, despeses, provisions, contingències ni cap obligació de naturalesa 
mediambiental. 



XARXA DE CONSUM SOLIDARI 

                                                                                                 MEMÒRIA. Ejercicio 2017 
 

40 
 

NOTA Nº 16 
 
ALTRA INFORMACIÓ 
(continuació) 
 
Nombre mig de treballadors  
El nombre mig de treballadors distribuïts per categories professionals i per sexes durant l’exercici 
2017 ha estat el següent 
 

Categoría Homes Dones Total

Coordinadora 1 2 3

Coordinadora G.C 0 0 0

Comptable 0 1 1

Tècnics 0 1 1

Auxiliar gestió 0 0 0

TOTAL 0,85 3,703 5

 
 
El nombre mig de treballadors distribuïts per categories professionals i per sexes durant l’exercici 
2016 ha estat el següent: 
 

Categoría Homes Dones Total

Coordinadora 1 3 4

Coordinadora G.C 0 0 0

Comptable 0 1 1

Tècnics 0 1 1

Auxiliar gestió 0 0 0

TOTAL 1,043 4,127 5
 

 
 
Fets posteriors al tancament de l’exercici 
La Direcció de l’Entitat no té coneixement de l’existència de cap fet significatiu posterior al tancament 
de l’exercici 2017 que pogués afectar als presents comptes anuals tancats a l’esmentada data. 
 
 
Principi d’entitat en funcionament 
La Direcció de l’Entitat no té coneixement de l’existència de cap fet significatiu posterior al tancament 
de l’exercici 2017 que pogués afectar l’aplicació de principi d’Entitat en funcionament. 
 
  
NOTA NÚM. 17 
 
INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
Donat el caràcter dels ingressos de l’Entitat i la seva finalitat fundacional, no és possible distribuir els 
mateixos per mercats geogràfics, així com segregar les categories d’activitats a les quals es destinen. 
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Els presents Comptes Anuals han estat formulats a Barcelona, el 22 de març de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Montagut Guix     Francisco Javier Garcia de la Serrana 
Presidente      Tesorero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrizzio Dogliotti 
Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


