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Balanç de Situació 
 
ACTIU  Nota  2021  2020  

 
A) ACTIU NO CORRENT          44.212,39        46.665,04  
    I. Immobilitzat intangible  8         4.282,59         7.306,28  
        1. Concessions administratives    0,00  0,00  
        2. Aplicacions informàtiques           4.244,59         7.230,28  
        3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament    0,00  0,00  
        4. Altres immobilitzats intangibles              38,00            76,00  
        5. Acomptes    0,00  0,00  
    II. Immobilitzat material  5        39.329,80        38.758,76  
        1. Terrenys i construccions    0,00  0,00  
        2. Instal·lacions, maquinària i utillatge          11.539,99        14.613,91  
        3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació          27.789,81        24.144,85  
        4. Altre immobilitzat material    0,00  0,00  
        5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes    0,00  0,00  
    III. Inversions immobiliàries    0,00  0,00  
        1. Terrenys i béns naturals    0,00  0,00  
        2. Construccions    0,00  0,00  
    IV. Béns del patrimoni cultural    0,00  0,00  
        1. Béns immobles    0,00  0,00  
        2. Arxius, Biblioteques i Museus    0,00  0,00  
        3. Béns mobles    0,00  0,00  
        4. Acomptes    0,00  0,00  
    V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini    0,00  0,00  
        1. Instruments de patrimoni    0,00  0,00  
        2. Crèdits a entitats    0,00  0,00  
        3. Valors representatius de deute    0,00  0,00  
    VI. Inversions financeres a llarg termini             600,00           600,00  
        1. Instruments de patrimoni    0,00  0,00  
        2. Crèdits a tercers    0,00  0,00  
        3. Valors representatius de deute    0,00  0,00  
        4. Altres actius financers             600,00           600,00  
    VII. Actius per impost diferit    0,00  0,00  

 
B) ACTIU CORRENT       1.345.963,08     2.226.849,70  
    I. Existències    0,00       517.580,00  
    II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar  10       838.160,57     1.338.365,29  
        1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis         155.931,79       103.239,35  
        2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades    0,00  0,00  
        3. Patrocinadors         637.948,82     1.194.851,56  
        4. Altres deutors    0,00  0,00  
        5. Personal           3.000,00         3.952,41  
        6. Actius per impost corrent    0,00            30,59  
        7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques          41.279,96        36.291,38  
        8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents    0,00  0,00  
    III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini    0,00  0,00  
        1. Instruments de patrimoni    0,00  0,00  
        2. Crèdits a entitats    0,00  0,00  
        3. Valors representatius de deute    0,00  0,00  
        4. Altres actius financers    0,00  0,00  
    IV. Inversions financeres a curt termini             150,00           150,00  
        1. Instruments de patrimoni    0,00  0,00  
        2. Crèdits a tercers    0,00  0,00  
        3. Valors representatius de deute    0,00  0,00  
        4. Altres actius financers             150,00           150,00  
    V. Periodificacions a curt termini    0,00  0,00  
    VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents         507.652,51       370.754,41  
        1. Tresoreria         507.652,51       370.754,41  
        2. Altres actius líquids equivalents    0,00  0,00  

 
TOTAL ACTIU (A + B)       1.390.175,47     2.273.514,74  
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PASSIU  Nota  2021  2020  

 
A) PATRIMONI NET         339.859,96       342.167,12  
    A-1) Fons propis  12       339.859,96       342.167,12  
        I. Fons dotacionals o fons socials    0,00  0,00  
            1. Fons dotacionals o fons socials    0,00  0,00  
            2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar    0,00  0,00  
        II. Fons especials    0,00  0,00  
        III. Excedents d'exercicis anteriors         342.167,12       342.862,77  
            1. Romanent         342.862,77       342.862,77  
            2. Excedents negatius d'exercicis anteriors            -695,65  0,00  
        IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries    0,00  0,00  
        V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)          -2.307,16          -695,65  
        VI. Aportacions per a compensar pèrdues    0,00  0,00  
    A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments    0,00  0,00  
            1. Subvencions oficials de capital    0,00  0,00  
            2. Donacions i llegats de capital    0,00  0,00  
            3. Altres subvencions, donacions i llegats    0,00  0,00  
            4. Ingressos fiscals a distribuir    0,00  0,00  

 
B) PASSIU NO CORRENT    0,00  0,00  
    I. Provisions a llarg termini    0,00  0,00  
    II. Deutes a llarg termini    0,00  0,00  
        1. Deutes amb entitats de crèdit    0,00  0,00  
        2. Creditors per arrendament financer    0,00  0,00  
        3. Altres deutes a llarg termini    0,00  0,00  
    III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini    0,00  0,00  
    IV. Passius per impost diferit    0,00  0,00  
    V. Periodificacions a llarg termini    0,00  0,00  

 
C) PASSIU CORRENT       1.050.315,51     1.931.347,62  
    I. Provisions a curt termini    0,00  0,00  
    II. Deutes a curt termini  11       212.820,55     1.114.734,97  
        1. Deutes amb entitats de crèdit    0,00  0,00  
        2. Creditors per arrendament financer    0,00  0,00  
        3. Altres deutes a curt termini         212.820,55     1.114.734,97  
    III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini    0,00  0,00  
    IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar         276.271,04       816.612,65  
        1. Proveïdors         191.550,36       500.363,97  
        2. Creditors varis          13.980,69       257.649,26  
        3. Personal (remuneracions pendents de pagament)          17.043,50        12.017,60  
        4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques          53.696,49        46.581,82  
        5. Acomptes d'usuaris    0,00  0,00  
    V. Periodificacions a curt termini  11       561.223,92  0,00  

 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)       1.390.175,47     2.273.514,74  
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Compte de Pèrdues i Guanys 
 
  Nota  Exercici 2021   Exercici 2020  
    1. Ingressos per les activitats  15.1     2.117.242,79     1.364.019,85  
        a) Vendes i prestacions de serveis          28.446,54        22.138,92  
        b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic         356.767,66       349.568,55  
        c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions       1.732.028,59       992.312,38  
        d) Subvencions oficials a les activitats    0,00  0,00  
        e) Donacions i altres ingressos per a activitats    0,00  0,00  
        f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al rtat.de l'exercici    0,00  0,00  
        g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts    0,00  0,00  
    2. Ajuts concedits i altres despeses    0,00  0,00  
        a) Ajuts concedits    0,00  0,00  
        b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici càrrec membre òrgan de govern    0,00  0,00  
    3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació        -517.580,00       262.580,00  
    4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu    0,00  0,00  
    5. Aprovisionaments  15.4      -432.067,92      -649.323,80  
        a) Consums i deteriorament d'existències    0,00  0,00  
        b) Treballs realitzats per altres activitats        -432.067,92      -649.323,80  
    6. Altres ingressos de les activitats    0,00  0,00  
        a) Ingressos per arrendaments    0,00  0,00  
        b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent    0,00  0,00  
    7. Despeses de personal  15.5      -755.809,05      -627.508,10  
    8. Altres despeses d'explotació        -414.360,50      -338.409,29  
        a) Serveis exteriors        -249.922,03      -252.477,94  
            a1) Investigació i desenvolupament    0,00  0,00  
            a2) Arrendaments i cànons         -41.381,06       -28.827,53  
            a3) Reparacions i conservació         -15.089,40        -4.656,78  
            a4) Serveis professionals independents         -79.568,02       -77.983,04  
            a5) Transports    0,00  0,00  
            a6) Primes d'assegurances            -372,08          -354,98  
            a7) Serveis bancaris          -4.771,04          -789,06  
            a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques         -20.102,17       -12.308,94  
            a9) Subministraments         -26.285,98       -11.490,42  
            a10) Altres serveis         -62.352,28      -116.067,19  
        b) Tributs        -105.944,87       -85.931,35  
        c) Pèrdues, deteriorament i variac.provisions operacions de les activitats         -58.493,60  0,00  
        d) Altres despeses de gestió corrent    0,00  0,00  
    9. Amortització de l'immobilitzat         -12.628,01       -11.457,85  
    10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat    0,00  0,00  
    11. Excés de provisions    0,00  0,00  
    12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat    0,00  0,00  
        a) Deterioraments i pèrdues    0,00  0,00  
        b) Resultats per alienacions i altres    0,00  0,00  
    13. Altres resultats  15.7        12.895,53          -450,00  

 
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)          -2.307,16          -549,19  
    14. Ingressos financers    0,00             3,99  
    15. Despeses financeres    0,00          -150,45  
    16. Variació de valor raonable en instruments financers    0,00  0,00  
    17. Diferències de canvi    0,00  0,00  
    18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers    0,00  0,00  
        a) Deterioraments i pèrdues    0,00  0,00  
        b) Resultats per alienacions i altres    0,00  0,00  

 
II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)    0,00          -146,46  

 
III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I + II)          -2.307,16          -695,65  
    19. Impostos sobre beneficis  14  0,00  0,00  

 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)          -2.307,16          -695,65  
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Estat de canvis en el patrimoni net abreujat 
 
B) Estat de canvis en el patrimoni net  Fons Total  Fons pendents de 

desemborsar  
Excedents exercicis 

anteriors  
 
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019  0,00  0,00       340.583,70  
    I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors  0,00  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020  0,00  0,00       340.583,70  
    I. Excedent de l'exercici  0,00  0,00  0,00  
    II. Total ingressos i despeses reconeguts  0,00  0,00  0,00  
    III. Operacions de patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        1. Augments de fons dotacionals/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversió de passius financers en patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        4. Altres aportacions  0,00  0,00  0,00  
    IV. Altres variacions del patrimoni net  0,00  0,00         2.279,07  

 
C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2020  0,00  0,00       342.862,77  
    I. Ajustaments per canvis de criteri 2020 i anteriors  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustaments per errors 2020 i anteriors  0,00  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021  0,00  0,00       342.862,77  
    I. Excedent de l'exercici  0,00  0,00  0,00  
    II. Total ingressos i despeses reconeguts  0,00  0,00  0,00  
    III. Operacions de patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        1. Augments de fons dotacionals/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversió de passius financers en patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        4. Altres aportacions  0,00  0,00  0,00  
    IV. Altres variacions del patrimoni net  0,00  0,00          -695,65  

 
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021  0,00  0,00       342.167,12  
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B) Estat de canvis en el patrimoni net  Excedents pendents 

de destinar a les 
finalitats 

estatutàries  

Excedent de 
l'exercici  

Aportacions per a 
compensar pèrdues  

 
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019  0,00         2.279,07  0,00  
    I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors  0,00  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020  0,00         2.279,07  0,00  
    I. Excedent de l'exercici  0,00          -695,65  0,00  
    II. Total ingressos i despeses reconeguts  0,00  0,00  0,00  
    III. Operacions de patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        1. Augments de fons dotacionals/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversió de passius financers en patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        4. Altres aportacions  0,00  0,00  0,00  
    IV. Altres variacions del patrimoni net  0,00        -2.279,07  0,00  

 
C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2020  0,00          -695,65  0,00  
    I. Ajustaments per canvis de criteri 2020 i anteriors  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustaments per errors 2020 i anteriors  0,00  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021  0,00          -695,65  0,00  
    I. Excedent de l'exercici  0,00        -2.307,16  0,00  
    II. Total ingressos i despeses reconeguts  0,00  0,00  0,00  
    III. Operacions de patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        1. Augments de fons dotacionals/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversió de passius financers en patrimoni net  0,00  0,00  0,00  
        4. Altres aportacions  0,00  0,00  0,00  
    IV. Altres variacions del patrimoni net  0,00           695,65  0,00  

 
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021  0,00        -2.307,16  0,00  
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B) Estat de canvis en el patrimoni net  Subvencions, 

donacions i llegats 
rebuts  

TOTAL  

 
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019  0,00       342.862,77  
    I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors  0,00  0,00  
    II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020  0,00       342.862,77  
    I. Excedent de l'exercici  0,00          -695,65  
    II. Total ingressos i despeses reconeguts  0,00  0,00  
    III. Operacions de patrimoni net  0,00  0,00  
        1. Augments de fons dotacionals/socials/especials  0,00  0,00  
        2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials  0,00  0,00  
        3. Conversió de passius financers en patrimoni net  0,00  0,00  
        4. Altres aportacions  0,00  0,00  
    IV. Altres variacions del patrimoni net  0,00  0,00  

 
C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2020  0,00       342.167,12  
    I. Ajustaments per canvis de criteri 2020 i anteriors  0,00  0,00  
    II. Ajustaments per errors 2020 i anteriors  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021  0,00       342.167,12  
    I. Excedent de l'exercici  0,00        -2.307,16  
    II. Total ingressos i despeses reconeguts  0,00  0,00  
    III. Operacions de patrimoni net  0,00  0,00  
        1. Augments de fons dotacionals/socials/especials  0,00  0,00  
        2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials  0,00  0,00  
        3. Conversió de passius financers en patrimoni net  0,00  0,00  
        4. Altres aportacions  0,00  0,00  
    IV. Altres variacions del patrimoni net  0,00  0,00  

 
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021  0,00       339.859,96  
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MEMÒRIA ABREUJADA 
EXERCICI 2021 

 
 
 
1. Activitat de l’Associació 
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (en endavant 

AMTU) es va constituir el 21 de setembre de 2001 i inicià la seva activitat l’any 2002. L’AMTU, 

anteriorment anomenada “Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la 

Regió Metropolitana de Barcelona” va aprovar el canvi de denominació en Assemblea General 

de data 9-12-2014. Va presentar el corresponent model de declaració censal per tal de 

modificar dades identificatives a 04-05-2017. 

 

L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació sense 

ànim de lucre que té per finalitat treballar per la millora en matèria de transport públic, mobilitat i 

infraestructures dels seus ens locals associats.  

 

El domicili actual de l’Associació és al carrer d’Anselm Clavé, 69-73, 2on pis de Granollers, 

essent el seu NIF G-62805106. 

 

D’acord amb el què estableix la legislació vigent, figura inscrita en el Registre d’Organitzacions 

Associatives dels Ens Locals de Catalunya segons número d’inscripció C 009/01. 

 

Les activitats desenvolupades per l’AMTU durant aquest exercici s’han concentrat, 

principalment, en les següents àrees: 

 

 Assessorament tècnic i jurídic, redacció d’informes i elaboració d’estudis concrets pels 

associats. 

 Representar als associats davant de les administracions, de l’ATM de Barcelona, de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les diferents patronals de les empreses 

del sector. 

 Gestionar el “Pla de millores pel transport públic” dirigit als municipis associats a l’AMTU. 

 Organització de reunions tècniques, de formació i de jornades específiques. Gestionar els 

programes educatius propis de promoció del transport públic. 

 Organització del primer Congrés Internacional de Mobilitat ("International Mobility 

Congress", IMC 2021) 
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 Gestionar les sol·licituds de les targetes T-16 i T-verda de les corones tarifàries 2, 3, 4, 5 i 

6 de l’ATM de Barcelona. 

 Gestionar els serveis de Transport a la Demanda (TAD) encarregats pels Ens associats. 

 Desenvolupar el projecte d’implantació, foment i consolidació del Transport Flexible a 

Catalunya. 

 Redacció de propostes tècniques per a diferents convocatòries de projectes finançats per 

la Unió Europea o altres institucions. 

 La participació en el Consorci E-corridor (projecte europeu). 

 Elaboració de la publicació “MobiliCat”. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

Els comptes anuals adjunts s’han preparat d’acord amb 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, modificat pel Decret 125/2010 de 14 de 

setembre. En totes aquelles operacions, el tractament comptable de les quals no està previst 

en l’esmentat Decret, l’Associació ha aplicat el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial 

Decret 1514/2007, de 16 de novembre.  

 

Aquesta entitat formula els presents comptes anuals d’acord amb el model abreujat per 

considerar que està classificada com de dimensió mitjana d’acord amb les normes d’elaboració 

dels comptes anuals recollides en el PGC.  

  

Les xifres incloses en els comptes anuals estan expressades en euros. 

 

a).- Imatge fidel: Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres 

comptables de l’Associació i es presenten seguint les disposicions legals vigents en matèria 

comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació 

financera i dels resultats de les seves operacions. 

 

b).- Principis comptables: No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 
c).- Comparació de la informació: No hi ha hagut cap raó excepcional que justifiqui la 

modificació de l'estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en 

el patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici anterior, segons es preveu en el Pla 

General de Comptabilitat. 
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Tot i així cal fer notar que en els presents comptes anuals, per tal que les xifres siguin 

comparables, s'ha procedit a adaptar els imports de l'exercici precedent. Els Comptes Anuals 

de l'exercici precedent varen ser formulats segons el model simplificat, mentre que pel present 

exercici es presenten d'acord amb el corresponent model abreujat. 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l' exercici actual 

amb els de l'any anterior.  

 

d).- Elements recollits en diverses partides: No hi ha elements patrimonials que estiguin recollits 

en diferents partides del balanç. 

 

e).- Canvis en criteris comptables: Al present exercici, no s'han realitzat canvis en criteris 

comptables. 

 

f).- Correcció d’errors: A l'elaborar els Comptes Anuals no s' ha detectat cap error en la 

comptabilitat realitzada en exercicis anteriors, raó per la qual no ha estat necessari l'esmena de 

cap error. 
 
3. Aplicació de resultats 
El resultat de l’exercici és el següent: 

 

Bases de repartiment Import  2020 Import  2019 
Excedent de l’exercici   

 Total base de repartiment = Total aplicació -2.307,16 -695,65 

Proposta aplicació a:   

Fons dotacional o fons social   

Fons especials   

Romanent -2.307,16 -695,65 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   

 Total aplicació = Total base de repartiment -2.307,16 -695,65 

  

 
4. Normes de registre i valoració 
a).- Immobilitzat intangible. L’immobilitzat intangible es valora pel seu cost, ja sigui el preu 

d’adquisició o el cost de producció. 
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Després del seu reconeixement inicial, l’immobilitzat intangible es valora pel seu cost minorat 

amb l’import de l’amortització acumulada i, si s’escau, l’import acumulat de les correccions 

valoratives per deteriorament reconegudes. 

 

Propietat industrial: 

Aquesta partida s’ha registrat en base al corresponent preu d’adquisició. 

Aquests actius s’amortitzen linealment en funció de la seva vida útil, la qual s’estima en 5 anys. 

Una vegada realitzada les comprovacions oportunes, no s’ha realitzat cap correcció valorativa 

per deteriorament. 
 

Aplicacions informàtiques: 

Aquesta partida inclou els costos incorreguts en relació amb les aplicacions informàtiques,  tant 

els adquirits a tercers com els elaborats per la mateixa entitat per a si mateixa, que compleixen 

amb les condicions indicades anteriorment per a la activació de les despeses de 

desenvolupament, així com els costos de les adquirides a tercers. 

La seva amortització es realitza de forma lineal al llarg de la seva útil estimada en 3 anys. 

No s’ha realitzat cap correcció valorativa per deteriorament. 

 

b).- Béns integrants del patrimoni cultural. L’Associació no disposa de bens integrants del 

patrimoni cultural. 

 

c).- Immobilitzat material. L’immobilitzat material es valora pel seu cost, ja sigui el preu 

d’adquisició o el cost de producció. 

Després del seu reconeixement inicial, l’immobilitzat material es valora pel seu cost minorat 

amb el import de l’amortització acumulada i, si s’escau, l’import acumulat de les correccions 

valoratives per deteriorament reconegudes  
 

Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 

béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel 

seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar també la obsolescència 

tècnica o comercial que els pogués afectar. 

 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 

contrapartida en el compte de pèrdues i guanys i equivalen als percentatges d'amortització 

determinats en funció dels anys de vida útil estimada dels diferents elements d'actiu. 

No s’han produït correccions de valor en els elements de l’immobilitzat material. 
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d).- Arrendaments. Es classifiquen com a arrendaments operatius quan s'ha acordat l'ús d'un 

actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de 

pagaments o quotes. En aquest cas els ingressos i les despeses derivades de l'acord 

d'arrendament són considerats com a ingrés i/o despesa del període que es reporten, imputant 

a la compte de pèrdues i guanys. 

 

e).- Permutes. No s’ha portat a terme permutes. 

 

f).- Actius financers i passius financers. 

- Actius financers: 

Crèdits i partides a cobrar 

En aquesta categoria es registren els crèdits per operacions de les activitats habituals i pròpies 

de l’Associació, Els seus cobraments són de quantia determinada o determinable i no es 

negocien en un mercat actiu, per als quals el tenidor estima recuperar el desemborsament 

realitzat, excepte, en el seu cas, per circumstàncies imputables a la solvència del deutor.   

El seu reconeixement inicial al balanç es registra 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 que li siguin directament atribuïbles en el seu cas.  

Després del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren pel seu cost 

amortitzat. 

- Passius financers: 

En aquesta categoria es registren els dèbits i partides a pagar. 

En el seu reconeixement inicial en el balanç es valoren inicialment pel seu valor raonable que, 

llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor de mercat de la 

contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que li siguin directament atribuïbles en 

el seu cas.  

 

g).- Contractes de garanties financeres. L’Associació no ha subscrit contractes de garanties 

financeres. 

 

h).- Inversions en entitats del grup, multigrup i associades. No existeixen inversions en entitats 

del grup, multigrup i associades. 

 

i).- Existències. Eventualment aquesta partida si recull un import a tancament, aquest 

correspon a projectes (en curs d'explotació o bé en procés de creació), valorats a cost de 

producció (de forma individualitzada) i figuraran en el Balanç de Situació en funció de la 

capacitat de generació d'ingressos per a cadascun dels projectes.  
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Els criteris de valoració que aplicats als projectes són en funció de les característiques dels 

mateixos, els següents: 

- Projectes produïts no iniciada l'explotació:   Segons cost de producció. 

- Projectes produïts iniciada l'explotació: Segons capacitat de generació d'ingressos. 

- Serveis dels projectes realitzats pendents d'aprovació administrativa: Segons preu contracte. 

 
j).- Efectiu i altres actius líquids equivalents. Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa, els dipòsits 

bancaris a la vista i els instruments financers que siguin convertibles en efectiu i que en el 

moment de la seva adquisició, el seu venciment no sigui superior a tres mesos, sempre que no 

hi hagi risc significatiu de canvis de valor i formin part de la política de gestió normal de la 

tresoreria de l’entitat.  

 

k).- Impostos sobre beneficis. L’Associació està subjecte al règim especial contemplat a la Llei 

30/1994 d’exempció parcial que eximeix de tributació en l’Impost de Societats tots els 

rendiments relacionats directament amb les activitats que constitueixin el seu objecte social. 

 

l).-Ingressos i despeses. Els ingressos i les despeses s’imputen d’acord amb el principi de 

meritament. Les vendes es comptabilitzen per l’import net, sense impostos. Les compres i 

despeses d’adquisició es comptabilitzen amb exclusió de l’IVA suportat deduïble. L’IVA suportat 

no deduïble es considera com a major despesa. 

 

m).- Provisions i contingències.  L’Entitat no ha reconegut provisions i contingències durant 

l'exercici present ni existeix saldo procedent d'exercicis anteriors. 

 

n).- Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. L’Entitat no disposa d’aquests 

elements. 

 

o).- Despeses de personal . Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions 

d'ordre social obligatòries o voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les obligacions 

per pagues extres, vacances o sous variables i les seves despeses associades. 

 

p) Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions i donacions es comptabilitzen segons el 

seu propòsit i finalitat, o bé com a ingressos directament imputats al patrimoni net i en aquest 

supòsit s’han de reconèixer en el compte de resultats com a ingressos sobre una base 

sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, o 

donació, o bé directament a compte de pèrdues i guanys.  
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q) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. Amb caràcter general, les 

operacions amb parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable 

(de mercat). Si s’escau, i el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra 

atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el 

previst en les corresponents normes de valoració. No s’han produït operacions amb parts 

vinculades, més enllà del cobrament de quotes i gestió serveis segons finalitat de la pròpia 

Associació. 

 

5.  Immobilitzat Material  
5.1 Anàlisi de moviments de l’immobilitzat material: 

Terrenys i construccions: Durant l'exercici, ni en l'anterior, l'Entitat no ha contemplat actius a la 

partida de Terrenys i construccions. 

 

Instal·lacions, maquinària i utillatge: La partida d'instal·lacions, maquinària i utillatge presenta, 

durant l'exercici econòmic, els següents moviments: 

Moviments instal·lacions, maquinària i utillatge IMPORT 2021 IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  55.630,08 49.207,78 
(+) Entrades   6.422,30 
(+) Correccions de valor per actualització    
(-) Sortides    
SALDO FINAL BRUT  55.630,08 55.630,08 

 

Moviments de l’amortització de instal·lacions, 
maquinària i utillatge 

IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  41.016,17 37.995,77 
(+) Augment per dotacions  3.073,92 3.020,40 
(+) Augments per adquisicions o traspassos    
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos    
SALDO FINAL BRUT  44.090,09 41.016,17 

 

 

Mobiliari i Equips per a processament informació: La partida Mobiliari i Equips per a 

processament informació, durant l'exercici econòmic, els següents moviments: 

 

Moviments Mobiliari i Equips proc. Inf. IMPORT 2021 IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  146.260,13 146.260,13 
(+) Entrades  10.175,36  
(+) Correccions de valor per actualització    
(-) Sortides    
SALDO FINAL BRUT  156.435,49 146.260,13 
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Moviments de l’amortització de instal·lacions, 
maquinària i utillatge 

IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  122.115,28 116.441,47 
(+) Augment per dotacions  6.530,40 5.673,81 
(+) Augments per adquisicions o traspassos    
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos    
SALDO FINAL BRUT  128.645,68 122.115,28 

 

 

5.2 Altre informació de l’immobilitzat material: 

Vides útils. La vida útil i mètode d'amortització dels elements de l'immobilitzat material vigent en 
l'Entitat a l'exercici actual és: 
 

 Anys 

  
Altres instal·lacions 10 
Mobiliari 10 
Equips processos informació  4 
Altre immobilitzat mat. (telèfons) 4 

  

Canvis d'estimació:  No s'han realitzat canvis d'estimació que afectin a valors residuals, costos 

estimats de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització. 

 

Detall de les correccions valoratives per deteriorament significatives:  No hi ha correccions 

valoratives per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o revertida durant l'exercici 

per a l'immobilitzat material. 

 

Immobilitzat no afecte a l'explotació:  Tots els elements de l'immobilitzat material estan afectes 

a l'explotació. 

 

Béns totalment amortitzats en ús:  L'Entitat manté dins del seu immobilitzat material béns que 

estan totalment amortitzats en ús actualment, sent aquests els que a continuació es relacionen: 

Aplicacions informàtiques: 11.844,41 euros 

Altre immobilitzat intangible (propietet industrial): 2.220,77 euros 

Instal·lacions: 24.890,91 euros 

Mobiliari i Equips processament informació: 108.840,94 euros 

Altre immobilitzat material: 978,16 euros 

 

Béns afectes a garanties i reversió:  No existeixen elements de l'immobilitzat material que 

estiguin afectes de manera directa a garanties, com ara hipoteques, ni altres que tinguin 

caràcter registral. Tampoc existeixen elements reversibles ni restriccions a la titularitat. 
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Subvencions, donacions i llegats:  No s'han rebut subvencions, donacions o llegats durant 

l'exercici econòmic que hagin servit per finançar elements de l'immobilitzat material, ni originats 

directa o indirectament per aquest tipus de béns. Tampoc s'han rebut donacions en el mateix 

sentit. 

 

Arrendaments financers i operacions similars:  A l'Entitat no hi ha elements de l'immobilitzat 

material sotmesos a arrendament financer o altres operacions de similar naturalesa. 

 

Resultat de l'exercici derivat de l'alienació immob. mat.:  L'Entitat no ha dut a terme cap 

alienació d'immobilitzat que afecti al resultat de l'exercici. 

 

6. Inversions immobiliàries 
Durant l'exercici, ni en l'anterior, l'Entitat no ha contemplat actius a la partida d'inversions 

immobiliàries. 

 
7.  Béns del patrimoni cultural 
Durant l'exercici, ni en l'anterior, l'Entitat no disposa de bens del patrimoni cultural.  

 

8.  Immobilitzat Intangible  
8.1 Anàlisi de moviments de l’immobilitzat intangible: 

Aplicacions informàtiques: La partida d’aplicacions informàtiques presenta, durant l'exercici 

econòmic, els següents moviments: 

 

Moviments Aplicacions informàtiques IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  26.417,51 26.417,51 
(+) Entrades    
(+/-) Traspassos   
(-) Sortides    
SALDO FINAL BRUT  26.417,51 26.417,51 

 

Moviments de l’amortització d’Aplicacions 
informàtiques 

IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  19.187,23 16.461,59 
(+) Augment per dotacions  2.985,69 2.725,64 
(+) Augments per adquisicions o traspassos    
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos    
SALDO FINAL BRUT  22.172,92 19.187,23 

 

Altre immobilitzat intangible: La partida d’altre immobilitzat intangible (propietat industrial) 

presenta, durant l'exercici econòmic, els següents moviments: 
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Moviments Altres immobilitzats intangibles IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  2.980,77 2.980,77 
(+) Entrades    
(+/-) Traspassos   
(-) Sortides    
SALDO FINAL BRUT  2.980,77 2.980,77 

 

Moviments de l’amortització d’Altres immobilitzats 
intangibles 

IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT  2.904,77 2.866,77 
(+) Augment per dotacions  38,00 38,00 
(+) Augments per adquisicions o traspassos    
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos    
SALDO FINAL BRUT  2.942,77 2.904,77 

 

8.2 Altre informació de l’immobilitzat material: 

Vides útils. La vida útil i mètode d'amortització dels elements de l'immobilitzat intangible vigent 

en l'Entitat a l'exercici actual és: 

 

 Anys 

  
Aplicacions informàtiques 3 
Propietat industrial 5 

 
Canvis d'estimació:  No s'han realitzat canvis d'estimació que afectin a valors residuals, vides 

útils i mètodes d'amortització. 
 

Detall de les correccions valoratives per deteriorament:  No hi ha correccions valoratives per 

deteriorament de quantia significativa, reconeguda o revertida durant l'exercici per a 

l'immobilitzat intangible. 
 

Immobilitzat intangible no afecte a l'explotació:  Tots els elements de l'immobilitzat intangible 

estan afectes a l'explotació. 
 

Immobilitzat intangible totalment amortitzat en ús:  L'Entitat manté en el seu immobilitzat 

intangible, elements que estan totalment amortitzats, sent aquests els que a continuació es 

relacionen: 

Aplicacions informàtiques: 11.844,41 euros 

Altre immobilitzat intangible (propietet industrial): 2.220,77 euros 
 

Resultat de l'exercici derivat de l'alienació immob. Intangible:  L'Entitat no ha alienat cap 
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element d'immobilitzat intangible al present exercici. 

 

9.  Arrendaments 
L’Associació és arrendatària. En concepte des despeses per arrendaments del Compte de 

Pèrdues i Guanys recull 41.381,06 euros (28.827,53 euros en 2020). 

D’aquesta quantitat, 18.000,00 euros, corresponen al contracte de lloguer del local carrer 

Anselm Clavé de Granollers signat el dia 1 de març de 2014, per una durada de 5 anys i 

signada la renovació el dia 1 de març de 2020 i de durada fins al 28 de febrer de 2023.   

La resta de despeses per arrendaments corresponen a lloguers de vehicles i fotocopiadora.  

 

10. Actius financers 
La composició dels actius financers desglossada per categories a 31/12 és la següent: 

 

ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT 2021 2020 
Altres actius financers a llarg termini (fiances ll.t.) 600,00 600,00 
   

Usuaris, patrocinadors i deutors activitat 838.160,57 1.338.365,29 

Altres actius financers a curt termini (fiances c.t.) 150,00 150,00 

 

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS 2021 2020 
Bancs Compte corrent 507.652,51 370.754,41 

 
Correccions per deteriorament de valor per risc crèdit:  En el present exercici, ni en l’anterior, 

existeixen correccions per deteriorament per risc de crèdit que hagin afectat als crèdits 

d’Usuaris i altres deutors.  

Tot i això cal fer notar que en el present exercici s’ha recollit una pèrdua per crèdit incobrable 

per import de 58.493,60 euros respecte un saldo creditor amb l’ATM respecte el qual s’ha 

obtingut informació definitiva de la seva impossibilitat de cobrament. 

 

Actius i passius valorats a valor raonable:  L'Entitat no ha realitzat variació del valor raonable 

dels actius i passius financers. 
 

Empreses del grup, multigrup i associades:  L'Associació no disposa d’inversions en entitats 

que puguin ser considerades com a empreses del grup. 

 
Correccions valoratives per deteriorament:  No s'han aplicat correccions de valor per 

deteriorament dels actius financers a l'actual exercici. 
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Usuaris i altres deutors: 

La partida d’usuaris i deutors prestació serveis, recull els saldos amb les diferents entitats 

associades, durant l'exercici econòmic, els següents moviments: 

Moviments Usuaris prestació serveis IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL 103.239,35 74.450,40 
(+) Entrades  414.010,51 344.349,58 
(-) Sortides  361.318,07 315.560,63 
SALDO FINAL  155.931,79 103.239,35 

 
La partida de patrocinadors, recull els saldos i factures pendents amb patrocinadors 

(bàsicament l’Autoritat del Transport Metropolità, ATM) i altres deutors per contribuir a les 

finalitats de les activitats de l’Entitat entitats associades, durant l'exercici econòmic, els 

següents moviments: 

Moviments Patrocinadors IMPORT 2021  IMPORT 2020 

SALDO INICIAL 1.194.851,56 724.066,47 
(+) Entrades  1.832.881,72 1.147.800,36 
(-) Sortides  2.387.784,46 677.015,27 
SALDO FINAL  637.948,82 1.194.851,56 

 
 
11. Passius financers 
La composició dels passius financers desglossada per categories a 31/12 és la següent: 

 
PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT 2021 2020 

   

Altres deutes a curt termini 212.820,55 1.114.734,97 

Creditors i altres comptes pagar  276.271,04 816.612,65 

 

La partida de deutors a curt termini recull, bàsicament, uns dipòsits relatius a imports obtinguts 

de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la destinació dels quals és als seus Ens locals 

associats en virtut del conveni de col·laboració de l’ATM i l’AMTU. L’ATM, en el seu rol de 

ròtula financera del sistema de transport públic, percep via transferència corrent una sèrie 

d’ingressos per part de les administracions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 

Barcelona,...) i els distribueix també via transferències corrents als diferents agents que 

realitzen el servei públic de transport entre els quals hi ha l’AMTU. 

 

Classificació per venciments: L'Entitat no disposa de passius financers amb venciment 

determinat o determinable. 
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Deudas con garantía real:   No existen deudas con garantía real. 
 
 
Impagament o incompliment de condicions:  No s'ha produït cap incidència en el compliment de 

les obligacions amb tercers. 
 

Periodificacions a curt termini:  Aquesta partida, amb l’ànim d’atendre la norma comptable de 

correlació d’ingressos i despeses, recull 561.223,92 euros (0,00 euros en 2020) que correspon 

a ingressos anticipats relatius a actuacions que encara no s’han portat a terme i en 

conseqüència no s’ha generat la corresponent despesa. 

 

 

12. Fons propis 
 
a).- El patrimoni net a 31/12/2021 és de 339.859,96 euros (342.167,12 euros el 2020), dels 

quals 339.859,96 euros (342.167,12 euros el 2020) correspon a Fons propis. 

L’associació no disposa de Patrimoni fundacional segons s’indica en els seus estatuts. 
 

El moviment de les partides que composen els Fons propis a 31 de desembre de 2021 ha estat 

el següent: 

Cost Inicial Distribució Excedent 
exercici 

Final 

Romanent 342.862,77   342.862,77 
Excedents negatius exercicis ant.  -695,65  -695,65 
Excedent exercici -695,65 695,65 -2.307,16 -2.307,16 
TOTAL FONS PROPIS 342.167,12   339.859,96 

 

El moviment de les partides que composen els Fons propis a 31 de desembre de 2020 va ser el 

següent: 

Cost Inicial Distribució Excedent 
exercici 

Final 

Romanent 340.583,70 2.279,07  342.862,77 
Excedents negatius exercicis ant.     
Excedent exercici 2.279,07 -2.279,07 -695,65 -695,65 
TOTAL FONS PROPIS 342.862,77   342.167,12 

 
 
13. Subvencions, donacions i llegats  
Subvencions, donacions i llegats rebuts (Patrimoni net):  No existeixen subvencions, donacions 

ni llegats en el passiu del balanç ni imputacions en el compte de pèrdues i guanys. 
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14. Situació fiscal 
L’AMTU està subjecte al règim especial contemplat a la Llei 30/1994 d’exempció parcial que 

eximeix de tributació en l’Impost de Societats (IS) tots els rendiments relacionats directament 

amb les activitats que constitueixin el seu objecte social. Aquest règim estableix l’obligació de 

presentar la liquidació de l’IS, declarant totes les rendes exemptes i no exemptes, tot i que 

només hagi de tributar per les rendes no exemptes al tipus del 25%. 

En l'exercici actual l'import comptabilitzat per impost corrent ascendeix a 0,00 euros (0,00 en 

2020). 

En el present exercici no s'han aplicat incentius propis de l'exercici ni corresponents a altres 

exercicis. 

No existeixen diferències temporals registrades en el balanç al tancament de l'exercici. 

 
 
15. Ingressos i despeses 
El desglossament de partides destacades del compte de resultats és el següent: 

 

1.- Ingressos per les activitats. 

a) Els ingressos rebuts amb caràcter periòdic correspon a les quotes dels associats que pel 

present exercici sumen un total de 356.767,66 euros (349.568,55 euros en 2020). Aquestes 

quotes han estat aprovades en l’Assemblea general de data 29 d’abril de 2021. 

 

b) En concepte d’ingressos de patrocinadors i col·laboradors l’AMTU va rebre aportacions de 

diferents institucions públiques per un total de 1.732.028,59 per tal de portar a terme la seva 

activitat d’acord amb els següents convenis: 

 

- Conveni amb l’ATM per la realització d’estudis i projectes, així com el projecte “Flexitransport 

Catalunya:  1.152.855,65 euros. 

- Contracte amb l’ATM per la realització de la gestió del títols de transport T-16 i T-verda”: 

216.490,27 euros 

- Conveni amb l’ATM-Generalitat Catalunya per la realització del Congrés Internacional de 

Mobilitat (International Mobility Congress, IMC 2021): 100.000,00 euros. 

- Convenis amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de 

Catalunya (FCM) per la realització del congrés IMC 2021: 41.322,00 euros 

- Contractes amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC) per la realització del congrés IMC 2021: 24.800,00 euros. 

- Patrocinadors varis del Congrés IMC 2021 i entrades: 98.488,45 euros. 



 

 
 

Memòria 
 

Exercici 2021 
 
 

 
 

16 
 

- Aportació Diputació de Barcelona pel Congrés IMC 2021: 30.000,00 euros. 

- Ingressos per altres convenis amb ens locals per gestió TAD i estudis: 68.071,90 euros. 

 

2.- L’Associació no ha tingut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de 

l’Entitat. 

 

3.- La partida 2 “Ajuts concedits i altres despeses” ha estat de 0,00 euros en el present exercici 

(0,00 euros en 2020). 

 

4.- Partida 5: “Aprovisionaments”: 

La totalitat de la partida correspon a treballs realitzats per altres empreses d’acord amb el 

següent detall: 

 

           2021       2020 
Serveis i despeses T-10  340,50 

Revista Mobilicat 20.206,76 14.736.80 

Estudis i Projectes  139.154,57 593.256,63 

T-Verda 25,00 0,00 

Activitats i despeses concursos 1.590,00 500,00 

Gestió i organització Jornada Mobilitat 77.539,54 0,00 

Estudi Trans. Public. Santa Susana 0,00 14.500,00 

Serveis i despeses T-16 27.231,93 21.669,87 

Servei comunicació IMC 2021 157.520,53 0,00 

Altres despeses 8.799,59 4.320,00 

Total 432.067,92 649.323,80 
 

 

5.- Desglossament partida 7: “Despeses de personal”: 

 

           2021        2020 
Sous i salaris 590.811,98 488.452,95 

Càrregues socials 151.910,62 135.911,94 

Altres despeses socials 13.086,45 3.143,21 

Total 755.809,05 627.508,10 
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6.- Desglossament partida 8: “Altres despeses d’explotació”: 

 

           2021        2020 
Arrendaments 41.381,06 28.827.53 

Reparació i conservació 15.089,40 4.656,78 

Serveis professionals independents 79.568,02 77.983,04 

Transports 0,00 0,00 

Primes assegurances 372,08 354,98 

Serveis bancaris 4.771,04 789,06 

Publicitat, propaganda i RRPP 20.102,17 12.308,94 

Subministraments 26.285,98 11.490,42 

Altres serveis 62.352,28 116.067,19 

Tributs 105.944,87 85.931,35 

Pèrdues deteriorament i var. Prov. Op. Activitat 
(Veure comentari nota 10 de la memòria) 58.493,60 0,00 

Total 414.360,50 338.409,29 
 

El concepte de tributs recull els ajustaments, com més despesa, en relació a l’IVA no deduïble. 

 

7.- L’Associació ha recollit en la partida 13 “Altres resultats” en el present exercici 12.895,53 euros 

(-450,00 en l’anterior 2020). L’import del present exercici correspon a regularització de saldos de 

partides d’actiu i passiu d’acord la realitat de la seva significació econòmica. 
 

 

16. Provisions i contingències 
L’Entitat no ha reconegut provisions i contingències durant l'exercici present ni existeix saldo 

procedent d'exercicis anteriors.. 
 
 

17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 

1. Tots els actius corrents i no corrents, estan directament vinculats al compliment de les 

finalitats estatutàries. 
 

2. Amb l’ànim d’exposar l’aplicació dels ingressos a finalitats estatutàries, presentem el 

pressupost de l’exercici 2021 que va ser aprovat per l’Assemblea General de 29 d’abril de 

2021. 
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18. Fets posteriors al tancament 
No s’han produït fets posteriors al tancament, que tinguin incidència amb els comptes anuals 

de 2021. 

 
 
19. Operacions amb parts vinculades 
No s’han produït operacions amb parts vinculades, més enllà del cobrament de quotes i gestió 

serveis segons finalitat de la pròpia Associació. Comentats en la nota 15 d’aquesta memòria. 

 

Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pel 

personal d’alta direcció i pels membres de l’òrgan de govern: 
 

 2021  
   

Sous, dietes i altres remuneracions 86.060,04  
 

Aquesta remuneració correspon al càrrec de Director general el qual és membre, amb veu i 

sense vot, del Comitè executiu de l’AMTU. 

 
20. Altra informació 
a) El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories és el 

següent: 
 

 2021 2020 
Direcció general i gerència 1,95 1,00 

Empleats de tipus administratiu 8.33 8,30 

Personal qualificat (tècnics mig i superior) 6,30 6,00 

Total 16,58 15,30 

 
b) Canvis dels components de l’òrgan de govern. 

A partir del 19 de desembre de 2020: La Presidenta de l’AMTU és l’Il·lma. Sra. Aurora 

Carbonell i Abella, alcaldessa de Sitges. Els vicepresidents, sense prelació, són: l’Il·lm. Sr. 

Josep Mayoral, alcalde de Granollers, l’Il·lm. Sr. José Antonio Montero, alcalde de Montornès 

del Vallès, l’Il·lm. Sr. Jordi Xena i  Ibàñez, alcalde de Santa Maria de Palautordera, i el Sr. 

Miquel Vives, regidor d’Igualada. 
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Durant el present exercici s’han incorporat en la composició de l’Assemblea General, òrgan 

suprem de l’associació, els següents municipis: 

Sant Hipòlit de Voltregà Acord del Ple 18-01-2021 
Urgell CC Acord del Ple 22-04-2021 
Vilanova del Camí Acord del Ple 10-05-2021 
Carme Acord del Ple 04-06-2021 
Canyelles Acord del Ple 28-07-2021 
Jorba Acord del Ple 08-09-2021 
Òdena  Acord del Ple 07-10-2021 
Sant Vicenç de Castellet Acord del Ple 24-11-2021 

 

Durant el present exercici no s’ha donat de baixa cap ens local. 

 

Respecte als municipis que composen el Comitè Executiu, que és l’òrgan permanent 

responsable de portar l’administració de l’AMTU, en l’Assemblea General de 18 de desembre 

de 2020 es van designar els seus membres, essent la seva composició a 31-12-2021 la 

formada pels ens locals següents: 

 

- Ajuntament d’Arenys de Munt 

-Ajuntament de Cardedeu 

- Ajuntament de Granollers 

- Ajuntament d’Igualada 

- Ajuntament de Manresa 

- Ajuntament de Mataró 

- Ajuntament de Montornès del Vallès 

- Ajuntament de Ripollet 

- Ajuntament de Rubí 

- Ajuntament de Sabadell 

- Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

- Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

- Ajuntament de Sitges 

- Ajuntament de Teià 

- Ajuntament de Terrassa 

- Ajuntament de Vic 

- Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 

Membre del Comitè amb veu i sense vot: 

Director General: Joan Serra i Muset 
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c) Relació de les operacions de l’exercici. 

No s’han produït operacions durant l’exercici per les quals s’hagi tramitat una autorització 

específica i estat de compliment de les resolucions corresponents. Tampoc s’ha produït 

operacions realitzades a través de formalitzar una garantia d’actiu. 

 

d) Informació sobre medi ambient. 

L’impacta mediambiental de les activitats realitzades per l’Associació és mínim, en 

conseqüència, els actius i despeses generades per la seva actuació mediambiental no són 

significatius ni tampoc ha calgut considerar la possibilitat de dotar provisions a aquest 

efecte.  

 

e) Altra informació. 

No és necessari fer constar altre informació. 

 

 
21. Informació segmentada 
No hi ha informació segmentada atès que l’Associació té un únic centre de treball. 

 

 

A Granollers, el dia 19 de maig de 2022 

 

 

 

Il·lma. Sra. Aurora Carbonell i Abella, amb NIF núm. 35.098.834-Y.- Presidenta 

 

 

 

Sra. M. Dolors Vilalta i Fossas, amb NIF núm. 40.601.354-Y.- Secretària-Tresorera 
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