COMPTES ANUALS
EXERCICI 2018
ASSOCIACIÓ MEDCITIES I/O MEDCITÉS

Barcelona, 31 de març de 2019.

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2018

Actiu

A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Deutors comercials i altres comptes a cob.
3. Altres deutors
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.
TOTAL ACTIU

2018

2017

164,16
164,16
379.850,12
0
379.105,33
379.105,33
744,79
380.014,28

247,49
247,49
200.203,63
0
146.481,19
146.481,19
53.722,44
200.451,12

Passiu

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons pròpis
III. Fons contingencia
V. Resultats d'exercicis anteriors
VII. Resultat de l'exercici
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini transformable en subvencions
IV. Creditors comerc. i altres comptes a pagar
2. Altres creditors
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU
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2018

2017

112.607,07
112.607,07
35.065,87
76.656,58
884,62
267.407,21
154.857,29
78.200,00
76.657,29
112.549,92
112.549,92
380.014,28

90.640,48
90.640,48
0
46.195,80
44.444,68
109.810,64
0
0
0
109.810,64
109.810,64
200.451,12

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018
4. Aprovisionaments
60700000 TREB REALITZATS PER ALTRES ENT
5. Otros ingresos de explotación
72100001 QUOTES DELS AFILIATS
72400001 SUBVENCIONS AREA METROP BARNA
72400002 SUBVENCIONS AJUNT BARCELONA
72400003 SUBV UNITED NATIONS DEV PROGR
72400004 SUBVENCIONS COMISSIO EUROPEA
72400005 SUBV AGENCIA CAT DE COOPERACIO
72500001 SUBV OFICIALS EFECTE ACTIVITAT
6. Despeses de personal
64000000 SOUS I SALARIS
64110000 PROVISSIO DESP PERS INDEMNITZ
64200000 SEG SOCIAL A CARREC ENTITAT
64900000 ALTRES DESPESES SOCIALS
7. Altres despeses d'explotació
62300001 ADVOCATS GESTORS I ALTRES PROF
62300002 SERVEIS PREVEN RISCOS LABORALS
62300003 TRADUCCIONS
62500000 PRIMES D'ASSEGURANCES
62600000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
62700001 DESPESES DE REPRESENTACIÓ
62700002 MATERIAL PROMOCIONAL
62700003 DESPESES DE COMUNICACIÓ
62900001 DOMINIS SERVID CORREU I ALLOTJ
62900002 MISSIONS PER PROJECTES
62900003 SERV EXTERNS REUNIONS I ESDEVE
63100000 ALTRES TRIBUTS
65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES
65900001 PERDUES PER QUOTES INCOBRABLES
8. Amortització d'immobilitzat
68100000 AMORTITZACIO IMMOBILITZAT
68200000 AMORT IMMOBILITZAT MATERIAL
12. Altres resultats
67800000 DESPESES EXCEPCIONALS
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers
b) Altres ingressos financers
76900001 INTERESSOS COMPTE CORRENT
16. Diferències de canvi
66800000 DIFERENCIES NEGATIVES DE CANVI
76800000 DIFERENCIES POSITIVES DE CANVI
B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
D) RESULTAT DE L'EXERCICI

2018

2017

-165.058,47
-165.058,47
686.627,40
57.700,00
263.300,00
91.912,71
12.558,70
200.339,78
60.000,00
816,21
-296.220,14
-226.598,32
-527,55
-68.867,97
-226,30
-225.189,34
-12.809,26
-623,17
-11.731,97
-1.401,53
-1.531,96
-24.857,44
-5.045,24
-6.832,20
-3.132,19
-34.101,49
-99.422,89
0
0
-23.700,00
-83,33
-83,33
0
-0,08
-58,05
57,97
76,04
0
0
0
808,58
-100,29
908,87
808,58
884,62
884,62

-177.927,41
-177.927,41
565.777,02
53.200,00
263.300,00
48.570,00
12.896,03
157.810,99
30.000,00
-183.704,22
-140.249,47
0
-43.359,75
-95,00
-158.785,37
-13.064,57
-503,18
-2.976,18
-1.087,50
-943,58
-13.729,46
-995,89
-11.227,59
-6.314,99
-15.339,58
-61.576,94
-18,74
-31.007,17
0
-2,51
0
-2,51
0
0
0
45.357,51
40,64
40,64
40,64
-953,47
-953,47
0
-912,83
44.444,68
44.444,68
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MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA - EXERCICI 2018
(01/01/2018 – 31/12/2018)
1. Activitat de l’entitat
a)

Descripció de l’activitat:

- Epígraf IAE 8499 Altres serveis independents.
- Desenvolupar la consciència d'interdependència i responsabilitat comú en relació a les polítiques de
desenvolupament sostenible, preservació mediambiental i de cohesió social de la conca mediterrània
- Reforçar el paper, les competències i els medis (institucionals, financers i tècnics) de les administracions locals en
l'adopció i implementació de polítiques de desenvolupament local sostenible
- Desenvolupar la consciència i implicació ciutadana dels ciutadans en el desenvolupament sostenible de les seves
ciutats
- Posar en marxa i desenvolupar polítiques de cooperació directa i partenariat entre els socis i amb altres entitats
- Realitzar estudis, dictàmens, jornades de treball, formació especialitzada, congressos especialitzats, projectes de
cooperació i programes d’ajuda de soci a soci.
- Impulsar la participació en programes específics de la Unió Europea, les agencies de cooperació europees i d’altres
països, així com d’instruccions financeres internacionals entre altres.
- Representar les ciutats membres en la valoració de les polítiques desenvolupades per instàncies superiors i participar
en la formulació de polítiques relatives a l’àmbit geogràfic i a les temàtiques de la xarxa .
b) Descripció específica dels ajuts atorgats:
No s’han atorgats ajuts durant l’exercici.
c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats:

-

-

-

Conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Import 265.000,00€ Objectiu: Regular el marc de
col·laboració en l’àmbit internacional entre l’AMB i l’Associació MedCities. L’import d’aquest conveni inclou la
quota anual de l’AMB com a membre de MedCities
Conveni amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Import 60.000€. Objectiu: Cofinançar el projecte de Reforç de la capacitat d’acció de l’estructura descentralitzada de la xarxa MedCities a la
Mediterrània.
Conveni amb el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (UNDP). Import total $29.900,00. Import
justificat 2018: $15.661,05 (13.025,74€). Objectiu: Co-finançar el projecte "Enfortiment i difusió de les
iniciatives estratègiques d'urbanisme a Tunísia, especialment a les ciutats de l'interior". Del total de la
subvenció només s’ha comptabilitzat com a ingrés la part justificada.
Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. Import 120.000€ Objectiu: Desenvolupar projectes i activitats
conjuntes d’interès per a les ciutats mediterrànies en l’àmbit del desenvolupament urbà sostenible i de eles
competències municipals. Fomentar la participació de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb d’altres
ajuntaments metropolitans i la pròpia AMB, i d’altres actors econòmics i de la societat civil en iniciatives i
projectes de MedCities, amb especial atenció en la participació a Projectes Europeus. Compartir estratègies,
informació i generar oportunitas de col·laboració amb els àmbits d’interès comú.
Conveni amb l’Associació La Colombe Blanche. Import: 25.563,65€. Objectiu: Finançar l’habilitació de zones de
Tetouan, Marroc, per a persones amb discapacitat en la mobilitat. Els pagaments es justificaran mitjançant les

-

factures que faciliti l’Associació La Colombe Blanche. Al final del projecte, aquesta, signarà un certifico
conforme les despeses realitzades son vinculades exclusivament al projecte.
Conveni amb la Union des Associations œuvrant dans le domaine d’handicape de Tanger. Import: 25.563,65€.
Objectiu: Finançar l’habilitació de zones de Tànger, per a persones amb discapacitat en la mobilitat. Els
pagaments es justificaran mitjançant les factures que faciliti la Union des Associations œuvrant dans le domaine
d’handicape de Tanger. Al final del projecte, aquesta, signarà un certifico conforme les despeses realitzades
son vinculades exclusivament al projecte.

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites:
Els beneficiaris de MedCities són ajuntaments i, per tant, les persones beneficiàries en són tot el col·lectiu que les
habiti. No hi ha ajuts atorgats directament a persones físiques.
e) Accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant
l'any.
MedCities promou la igualtat de gènere com a línia de treball transversal. Aquesta línia, que apareix en el Pla d’Acció
2018, s’introdueix en la formulació dels projectes, tenint en compte la igualtat de gènere com a element estructurant
de les intervencions de l’Associació.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
02.01 Imatge fidel
02.01.01 Disposicions legals
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'entitat, havent-se aplicat les disposicions
legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l'entitat.
02.02 Principis comptables no obligatoris aplicats
No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de l'entitat, l'aplicació de principis
comptables facultatius diferents dels obligatoris a què es refereix l'art.38 del codi de comerç i la part primera del Pla
General de Comptabilitat.
02.03 Comparació de la informació
02.03.01 Modificació de l'estructura dels estats comptables
No hi ha hagut cap raó excepcional que justifiqui la modificació de l'estructura del balanç i del compte de pèrdues i
guanys de l'exercici anterior, segons es preveu, en l'article 35.8 del Codi de Comerç i en la part quarta del Pla General
de Comptabilitat.
02.04 Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin en més d'una partida del balanç.
02.05 Canvis en criteris comptables
En el present exercici, s'ha realitzat un canvi en els criteris comptables. S’ha imputat l’ingrés íntegre de les
subvencions percebudes tenint en compte el criteri de correspondència entre l’ingrés i la despesa amb independència
del moment de la certificació i el cobrament.

02.06 Correcció d’errors.
S’han realitzar ajustos als comptes de resultats d’exercicis anteriors, afegint quotes cobrades de socis i ingressos
provinents d’activitats corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017.
Concretament s’han afegit els següents imports:
- Exercici 2015  800€
- Exercici 2016  2.613,04€
- Exercici 2017  17.668,93€
Amb aquest ajust el compte (120 Resultats d'exercicis anteriors) te un saldo final al exercici 2018 de 76.656,58€.
El resultat positiu obtingut al exercici (compte comptable 129) per import de 884,62€ queda pendent d’aplicació fins
l’aprovació dels comptes per part de la Junta Directiva.

3. Aplicació de resultats
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que l’òrgan de govern ha acordat
destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacional o de fons social i sobre la que ha acordat afectar al
compliment de les disposicions legals aplicables, d’acord amb l’esquema següent:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
884,62
884,62
Import
884,62

884,62

4. Normes de registre i valoració
04.01 Immobilitzat intangible
04.01.02 Despeses de recerca i desenvolupament
Durant el present exercici no s'han activat despeses de recerca i desenvolupament (I+D) i, per tant, tampoc existeix
amortització ni correcció per deteriorament.
No s'han registrat pèrdues per deteriorament durant l'exercici de despeses per investigació i desenvolupament.

04.01.03 Propietat industrial
Durant el present exercici no s'ha activat propietat industrial i, per tant, tampoc existeix amortització ni correcció per
deteriorament.
Un cop realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap correcció valorativa per deteriorament en la

propietat industrial.
04.01.04 Fons de comerç
Durant l'exercici no s'ha activat la partida de fons de comerç i, per tant, no s'han realitzat correccions valoratives per
aquest motiu.
La revisió que s'ha efectuat al tancament de l'exercici per analitzar les possibles pèrdues per deteriorament de valor,
han determinat que no cal efectuar cap correcció valorativa.
04.01.05 Drets de traspàs
Durant l'exercici, no s'han activat drets de traspàs i, per tant, no s'han realitzat ni amortitzacions ni correccions
valoratives.
Un cop realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap correcció valorativa per deteriorament en els
drets per traspàs.
04.01.06 Aplicacions informàtiques
No s'han activat, durant el present exercici, aplicacions informàtiques i, per tant, no s'han registrat amortitzacions ni
correccions valoratives per deteriorament.
Un cop realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap correcció valorativa per deteriorament en les
aplicacions informàtiques.
04.01.07 Concessions administratives
No s'han activat, durant el present exercici, concessions administratives i, per tant, no s'han registrat amortitzacions ni
correccions valoratives per deteriorament.
Un cop realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap correcció valorativa per deteriorament en les
concessions administratives.

04.02 Immobilitzat material
04.02.01 Capitalització
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el cost de
producció.
04.02.02 Amortització
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual van ser projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu valor residual;
entenent que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i
que, per tant, no s'amortitzen.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen en contrapartida en el compte de
pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil
estimada, que com a terme mitjà, dels diferents elements és:
Quan es produeixen correccions valoratives per deteriorament, s'ajusten les amortitzacions dels exercicis següents de

l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. Es procedeix de la mateixa manera en cas de
reversió de les mateixes.

04.02.03 Correccions de valor per deteriorament i reversió
No s'han produït correccions de valor en els elements de l'immobilitzat material.
Durant l'exercici, no s'han produït reversions en les correccions valoratives per deteriorament, ja que les
circumstàncies que les van motivar romanen intactes
04.03 Inversions immobiliàries
04.03.01 Capitalització
Durant l'exercici, no s'han contemplat actius considerats com a inversions immobiliàries.
04.03.02 Amortització
La partida d'inversions immobiliàries no ha registrat amortitzacions durant l'exercici.
04.03.03 Correccions de valor per deteriorament i reversió
No s'han produït correccions de valor en els elements d'inversions immobiliàries.
Durant l'exercici, no s'han produït reversions en les correccions valoratives per deteriorament, ja que les
circumstàncies que les van motivar romanen intactes.
04.04 Existències
04.04.01 Criteris de valoració
Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat existències.
04.04.02 Correccions valoratives per deteriorament
L'entitat ha realitzat una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, considerant que no
és necessari dotar cap pèrdua per deteriorament
04.05 Impostos sobre beneficis
04.05.01 Criteris de registre
MedCities és una entitat parcialment exempta per aplicació de l’article 9.3 TRLIS, al ser una entitat i/o institució sense
ànim de lucre a la qual no se li aplica el règim fiscal especial d’entitats sense fins lucratius que conté el títol II de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
En aplicació de la normativa mencionada anteriorment, a l’hora de fer el càlcul de l’Impost sobre el Benefici es fan els
ajustos d’ingressos i despeses corresponents donant una Base Imposable neutra (0).
Veure Nota 14.03 d’aquesta memòria.

04.06 Subvencions, donacions i llegats
04.06.01 Subvencions no reintegrables
S'han comptabilitzat subvencions no reintegrables al llarg de l'exercici. El moviment d’aquesta partida es el següent:

Entitat concedent

AREA METROPOLITANA DE
BARCELONA
AJUNTAMENT DE
BARCELONA
UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAM
EUROPEAN COMMISSION
AGENCIA CATALANA DE
COOPERACIÓ
EFECTES ACTIVITATS

Denominació del
Subvencions de capital
Donacions i llegats de
capital
Altres subvencions i
donacions
Total…

Imputat
a
resultats
fins
comença
ment de
l’exercici

Imputat
al
resultat
de
l’exercici

Any
de
conce
ssió

Períod
e
d’aplic
ació

2018

2018

263.300,00

263.300,00

2018

2018

91.912,71

91.912,71

2018

2018

12.558,70

12.558,70

2018

2018

200.339,78

200.339,78

2018

2018

60.000,00

60.000,00

2018

2018
Totals…

816,21
686.627,40

816,21
686.627,40

Saldo Inicial

Import
concedit

Entrades

Total imputat
a resultats

Sortides

Saldo Final

686.627,40

686.627,40

686.627,40

686.627,40

Entitat

Quantitat

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

263.300,00

AJUNTAMENT DE BARCELONA

91.912,71

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM

12.558,70

EUROPEAN COMMISSION

200.339,78

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ

60.000,00

EFECTE ACTIVITAT

816,21
Total…

04.07 Operacions Vinculades

686.627,40

Pendent
d’imputa
ra
resultats

No existeixen operacions que puguin ser classificades com a vinculades

5. Immobilitzat material
05.01 Anàlisi de moviment immobilitzat material
05.01.01 Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat material
El moviment de la partida d'immobilitzat material és el següent:
MOVIMIENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL
SALDO INICIAL BRUT
(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT

IMPORT 2018

IMPORT 2017
250,00

250,00

05.01.02 Anàlisi de l’amortització de l’immobilitzat material
Es detalla a continuació el moviment de l'amortització de l'immobilitzat material:
MOVIMIENTS D’AMORTIZACIÓ DE L’IMMOBILIZAT
MATERIAL
SALDO INICIAL BRUT
(+) Augment per dotacions
(+) Augm. amort. acum. per efecte d’actualització
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT

IMPORT 2018

IMPORT 2017

85,84

2,51

85,84

2,51

05.01.03 Anàlisi de les correccions valoratives per deteriorament de valor
Durant l'exercici, no s'han produït correccions valoratives per deteriorament de valor.
05.02 Anàlisi de moviment immobilitzat intangible
05.02.01 Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat intangible
Durant l'exercici, no hi ha hagut moviment en la partida d'immobilitzat intangible.
05.02.02 Anàlisi amortització de l'immobilitzat intangible
No s'han realitzat amortitzacions durant el present exercici de l'immobilitzat intangible.
05.02.03 Anàlisi de les correccions valoratives per deteriorament de valor
Durant l'exercici, no s'han produït correccions valoratives per deteriorament de valor.
05.02.04 Immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida

Tots els actius intangibles tenen una vida útil definida.
05.03 Anàlisi de moviment inversions immobiliàries
05.03.01 Anàlisi del moviment brut de les inversions immobiliàries
Durant l'exercici, no hi ha hagut moviment en la partida d'inversions immobiliàries.
05.03.02 Anàlisi de l’amortització de les inversions immobiliàries
No s'han realitzat amortitzacions durant el present exercici d'inversions immobiliàries.
05.03.03 Anàlisi de les correccions valoratives per deteriorament de valor
Durant l'exercici, no s'han produït correccions valoratives per deteriorament de valor
05.04 Arrendaments financers i operacions anàlogues
No hi ha arrendaments financers o operacions anàlogues sobre actius no corrents.

6. Inversions immobiliàries
No hi ha partides d’Inversions immobiliàries durant l’exercici.

7. Béns del patrimoni cultural
No hi ha partides en Béns del patrimoni cultural durant l’exercici.

8. Immobilitzat intangible
No hi ha partides d’Immobilitzat intangible durant l’exercici.

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No hi ha operacions d’arrendaments i altres operacions de naturalesa similar durant l’exercici.

10. Actius financers
10.01 Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit
10.01.01 Valors representatius de deute
No s'han registrat correccions per deteriorament pel risc de crèdit en els valors representatius de deute.
10.01.02 Crèdits, derivats i altres
No s'han registrat correccions per deteriorament pel risc de crèdit en els crèdits, derivats i altres.

10.02 Actius financers valorats a valor raonable
10.02.02 Variacions de valor registrades en el compte de pèrdues i guanys i / o patrimoni
Durant l'exercici, no s'han produït variacions en el valor dels actius financers valorats a valor raonable.
10.03 Empreses del grup, multigrup i associades
10.03.01 Empreses de grup
L'entitat ASSOC MedCities no té accions o participacions d'entitats que puguin ser considerades com a empreses del
grup.
10.03.02 Empreses multigrup, associades i altres
L'entitat no disposa d'accions o participacions en empreses multigrup, associades o altres.
10.03.03 Import de les correccions valoratives per deteriorament
No s'han registrat correccions valoratives per deteriorament en les diferents participacions

11. Passius financers
11.01 Informació sobre:
11.01.01 Deutes que vencen en els propers 5 anys
No existeixen deutes a llarg termini en el passiu del balanç.
11.01.02 Deutes amb garantia real
No hi ha deutes amb garantia real

Indicar que l’entitat té contractada des de el 12 de desembre del 2018 amb BBVA una pòlissa de crèdit disponible de
200.000€. A data 31/12/2018 s’ha fet disposició d’aquesta pòlissa per import de 78.200€

12. Fons propis
Al finalitzar l’execució de l’exercici ha resultat un saldo a favor del patrimoni net de l’associació de 884,62€. Aquest
saldo, juntament amb els resultat d’exercicis anteriors, consoliden el patrimoni net de l’associació en 112.607,07€. Tal
i com es va pactar en l’última Junta Directiva de MedCities per el tancament dels resultats del 2017, és reclassifiquen
35.065,87€ a la compte de fons de contingències. La resta d’import està pendent d’aplicació fins l’aprovació dels
comptes per part de la Junta Directiva.

13. Subvencions, donacions i llegats
13.01 Ingressos i despeses amb quantia o incidència excepcionals
13.01.01 Subvencions, donacions i llegats rebuts

A continuació, es detallen les subvencions, donacions i llegats que apareixen en el balanç, així com els imports
imputats en el compte de pèrdues i guanys:

SUBVENCIONS,ETC., ATORGATS PER TERCERS
Que apareixen al patrimoni net del balanç
Imputats al compte de pèrdues i guanys
Deutes a llarg termini transformables en subvencions

IMPORT 2018

IMPORT 2017

628.927,40

512.577,02

Al finalitzar l’exercici 2018 s’ha imputat com a deute a curt termini l’import de 76.657,29€ provinent de la part cobrada
i encara no imputada com a despesa elegible i per tant, com a ingrés, del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per
import de 120.000€.
El detall del moviment de subvencions es pot veure en la Nota 04.06 d’aquesta memòria.

14. Situació fiscal
14.01 Despesa per impost corrent
En l'exercici actual l'import comptabilitzat per impost corrent és de 0,00 (0,00 el 2017) euros.
14.02 Altres aspectes de la situació fiscal
14.02.01 Reinversió de beneficis extraordinaris
Durant el present exercici, l'entitat no ha realitzat reinversió de beneficis extraordinaris, i tampoc queda renda per
incorporar a la base imposable procedent d'altres exercicis.
14.02.03 Reserves especials
El compte de reserves especials no ha experimentat moviment durant l'exercici, sent el seu saldo a l'inici i fi d'aquest
de 0,00 (0,00 el 2017).
14.02.04 Correcció del tipus impositiu
L'entitat no ha procedit a la comptabilització de canvis en l'efecte impositiu per no estimar variable el tipus de
gravamen que afectarà els actius per diferències temporànies deduïbles, passius per diferències temporànies
imposables i crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives.
14.03 Incentius fiscals
MedCities és una entitat parcialment exempta per aplicació de l’article 9.3 TRLIS, al ser una entitat i/o institució sense
ànim de lucre a la que no se li aplica el règim fiscal especial d’entitats sense fins lucratius que conté el títol II de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
En aplicació de la normativa mencionada anteriorment, a l’hora de fer el càlcul de l’Impost de Societats es fan els
ajustos d’ingressos i despeses corresponents donant una Base Imposable negativa, per tant, en aplicació d’aquesta
normativa, no procedeix comptabilitzar despesa per l’impost sobre beneficis.
Els ajustos aplicats en el càlcul de l’impost sobre el benefici son els següents:
Resultat Comptable
884,62.Ajust positiu Règim Especial Entitats Parcialment Exemptes 686.551,36.-

(Capitol XIV, títol VII de la LIS)
Ajust negatiu Règim Especial Entitats Parcialment Exemptes -687.435,98.((Capitol XIV, títol VII de la LIS)
Base Imposable
0,00.-

15. Ingressos i despeses
Les partides d’ingressos i despeses tenen aquest desglossament:
Partida

Despeses

Dotacions per l’amortització de l’immobilitzat

83,33

Diferències negatives de canvi

100,29

Aprovisionaments

165.058,47

Treballs realitzats per altres entitats

165.058,47

Consum de matèries primes
Altres matèries consumibles
Despeses de personal

296.220,14

Sous

227.125,87

Càrregues socials

69.094,27

Altres despeses d’explotació

225.189,34

Serveis Externs

201.489,34

Tributs

0

Pèrdues per impossibilitat de cobrar

23.700,00

Total…

686.551,36

Partida

Ingressos

Quota d’usuaris I afiliats

57.700,00

Quota d’usuaris
Quota d’afiliats

57.700,00

Subvencions, Donacions i llegats

628.927,40

Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil
Venda de béns
Prestació de serveis
Ingressos extraordinaris per reversió de provisions
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i de gestió corrent
Total…

686.627,40

El detall de la partida de Subvencions, Donacions i Llegats venen descrites en la NOTA 04.06 d’aquesta memòria

16. Provisions i contingències
Durant l’exercici s’han aprovisionat ingressos de subvencions com s’ha fet constar en la Nota 02.05.

17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Durant l’exercici l’entitat no ha tingut cap alineació d’immobilitzat, per tant, no té cap partida d’ingressos o pèrdues
produïdes per aquesta contingència.

18. Fets posteriors al tancament
Segons el parer de l'Administració de l'entitat, amb posterioritat al tancament de l'exercici no s'ha produït cap fet
significatiu que no estigui reflectit en els estats financers.

19. Operacions amb parts vinculades
No existeixen operacions vinculades durant l’exercici.

20. Altra informació
1.

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici es de 6 persones, sent 4 homes i 2 dones.

2.

Durant l’exercici 2018 s’ha constituït la nova junta directiva pel període 2019-2022

3.

Durant l’exercici 2018 no s’han fet retribucions, ni dineràries ni en espècie, a cap membre de la Junta Directiva.

4.

L’entitat no forma part d’un grup d’empreses.
A BARCELONA, a 31 de març de 2019, queda formulada la Memòria, donant conformitat mitjançant signatura:

Document original signat custodiat a la Secretaria
General de l'associació a disposició de consultes.

Document original signat custodiat a la Secretaria
General de l'associació a disposició de consultes.

El President
Ajuntament de Tetouan
Sr. Mohamed Idaomar

El Secretari
Àrea Metropolitana de Barcelona
Sra. Maite Aymerich i Boltà

