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MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER ÀFRICA

MEMÒRIA EXERCICI  2018

1. ACTIVITAT DE LA ASSOCIACIÓ

MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER ÀFRICA, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, va
ser constituïda el 08 de Febrer de 2007, inscrita al registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 34481 en data 15 de Maig de 2007.

La seu social es troba situada al carrer Renaixement, número 27, 4º 1ª , de Terrassa. 
L’objecte fundacional és sensibilitzar la societat catalana dels problemes de l’Àfrica i 
recaptar fons per facilitar microcrèdits a grups de dones que mai no podran tenir accés 
a préstecs bancaris normals. És un projecte que neix a Terrassa amb l’objectiu 

d’intentar treure de l’extrema pobresa grups de dones perquè puguin agrupar-se i formar 
cooperatives de productes elaborats per elles i poder-los comercialitzar. En queda 
exclòs tot ànim de lucre.

La entitat MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER ÀFRICA es finança en la seva totalitat amb 
donatius d’entitats i persones privades i totes les activitats que duu a terme són  
gratuïtes pels infants i nadons i les seves famílies.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel

      Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’entitat un       
cop aplicades les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte       de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de        
l’Associació.

b) Principis Comptables

      S’han aplicat els principis comptables obligatoris d’acord amb la legislació vigents       
per a les Associacions.

c) Comparació de la informació

      Tant en el balanç de situació com al compte d’explotació, la informació de l’exercici   
      s’ha comparat amb la de l’exercici anterior.

d) Elements aplegats en diverses partides

      No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o mes partides del       
balanç.

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI

La distribució de resultats s’aplica a romanent.

4. NORMES DE VALORACIÓ



Els comptes anuals adjunts han estat preparats segons els criteris comptables 
següents:
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a) Immobilitzacions Intangibles

       L’entitat no disposa al tancament de l’exercici de cap actiu intangible.

b) Bens integrats del patrimoni històric i cultural

       No existeix cap partida comptable per aquest concepte.

c) Immobilitzats Materials

       L’entitat no disposa al tancament de l’exercici de cap actiu material.

d) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues.

       L’Associació no té cap crèdit que no estigui lligat a l’activitat de la mateixa.

e) Crèdits derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini

       L’Associació no té cap crèdit que no estigui lligat a l’activitat de la mateixa.

f) Existències

       L’Associació no té cap valor en concepte d’existències a 31.12.2018

g) Subvencions, donacions i llegats

       Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment,  
       amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i 

s’han         de reconèixer en el compte de resultats com a ingressos sobre la base sistemàtica i 
       racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció,       

donació o llegat.

      No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i 
llegats       no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons       
social de l’associació, o per a compensar dèficits d’exercicis anteriors, no              
constitueixen ingressos i s’han de registrar directament en els fons propis,           
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de que es tracti.

     Les subvencions , donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es        
registren com a passius de l’Associació fins que adquireixin la condició de no          
reintegrables. A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord      
individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’Associació,      
s’han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes      
raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat.

     Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor      
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren      pel 
valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu      
reconeixement.
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      La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el       
caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. En aquest sentit,        el 
criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, donació o llegat de caràcter        monetari 
ha de ser el mateix que l’aplicat a una altra subvenció, donació o llegat       rebut en espècie, 
quan es refereixen a l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la       cancel·lació del mateix 
tipus de passiu.

h) Previsions per a pensions i obligacions similars

      Durant l’exercici no s’han realitzat previsions per aquest concepte.

i) Provisions per Insolvències

       Les provisions per insolvències es doten amb el propòsit de cobrir l’import dels        
deutes de certs clients específics, que es consideren de dubtosa recuperabilitat a la        
data de tancament dels Comptes Anuals. Durant l’exercici no s’han realitzat            
provisions per aquest concepte.

j) Ingressos a Distribuir en Diversos Exercicis 

                      L’Associació no disposa d’ingressos a distribuir en varis exercicis

k) Classificació del Deutes

       MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER ÀFRICA no te deutes a llarg termini a la data de        
tancament de l’exercici.

l) Impost de Societats

En el transcurs de l’exercici 2018 , l’Entitat compleix amb les condicions que 
estableix l’Article 7 de la Llei 27/2014 de 24 de novembre , del règim fiscal de les 
Entitats sense fins lucratius, estant exempta de l’Impost sobre Societats.

D’aquesta manera, l’Associació no està obligada a presentar l’Impost de Societats 
segons el Capítol XIV del Títol VII de la LIS.

m) Transaccions en moneda estrangera

                      No hi ha hagut transaccions en moneda estrangera en aquest exercici.

n) Ingressos i Despeses

       Tant els ingressos com les despeses estan perfectament identificats al compte        
d’explotació de l’associació i separats en subcomptes per el seu posterior anàlisi i        
comparació amb el pressupost.



        El detall de la composició tant dels ingressos com les despeses es mostra a la Nota        
12 d’aquesta memòria. 
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5. ACTIUS INMOBILITZATS

Al tancament de l’exercici 2018, l’associació no havia dut a terme cap mena d’inversió 
en actius intangibles o materials.

6. BENS DEL PATRIMONI CULTURAL

               L’Associació no posseeix bens del patrimoni cultural.

7. FUNDADORS, USUARIS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS

A data 31 de desembre de 2018 no existeix cap partida al balanç corresponent a 
fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats.

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

               S’han rebut 295 euros en concepte de donatius particulars

9. DEUTES MÉS SIGNIFICATIUS
a) Creditors a llarg termini

                      L’entitat no té deutes a llarg termini

b) Creditors a curt termini

                     L’entitat no té deutes a curt termini.

10. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES

              MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER ÀFRICA no té vinculació amb altres societats.

11. SITUACIÓ FISCAL

               De conformitat amb la legislació fiscal vigent, els impostos no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que no hagin estat comprovats per l’Agència Tributària o hagi 
passat el termini de prescripció de quatre anys.
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12. INGRESSOS I DESPESES
a) Ingressos per vendes i prestacions de serveis.

El detall comparatiu de l’import de la xifra d’ingressos de l’entitat per concepte 
d’activitat, segons estableix el P.G.C. sectorial és el següent:

          
                     Concepte

      Exercici
        2018

   Exercici  
     2017

Altres Ingressos per subvencions i/o donacions     26.478,55 15.679,00
 

Total     26.478,55 15.679,00

b) Aprovisionaments

                      El detall dels aprovisionaments de l’entitat és el següent : 

                      Concepte    Exercici
      2018

   Exercici
      2017

Compres          876,17 
Treballs realitzats per altres empreses
Total Xifra d’Aprovisionaments   876,17

       Tots els consums de mercaderies han estat destinats a la finalitat de l’Associació.

c)  Serveis exteriors

                      Concepte    Exercici
      2018

   Exercici
      2017

Reparació i conservació          
Serveis professionals independents
Primes d’assegurances     
Serveis bancaris         158,88 136,04
Subministraments
Despeses varies       1.239,45 1.594,33
Total       1.398,33 1.730,37 €
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d) Personal

                      Durant el present exercici no hi hagut cap moviment per aquest concepte.

                      La plantilla mitjana en el transcurs de l’exercici 2018 distribuïda per categories 
        professionals, ha estat la següent :

        

       Categoria Professional                 Nº Mitjà Empleats
Auxiliar administratiu                             0
Total                             0

e) Resultat financer

                      

 Concepte                        Import
 Despeses financeres                             0,00
 Ingressos financers                             0,00
 Resultat                             0,00

f)  Ingressos i Despeses Extraordinàries

                       Durant el present exercici no hi hagut cap moviment per aquest concepte.

13. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS

                        La totalitat dels elements patrimonials i dels ingressos han estat destinats a la           
finalitat pròpia de la fundació.

                        Les despeses desglossades per projectes són les següents :

- MICROCRÈDIT ALUMNA ( ASSOCIATION EDUCATION SOLIDAIRE ): 
Transferència  760 €

- SUBVENCIÓ D’UN ÀPAT DIARI A  L’ESCOLA KALASANS DEL BARRI DE SAM-SAM 
( DAKAR-SENEGAL ) : Aportació de 11.024 euros
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14. FONS PROPIS

               El detall dels comptes agrupats sota aquest epígraf és el següent :

Euros

Saldos el 
31-12-
2017

Distribució 
ó 

Excedent 
2017

Ajustos i 
reclasificaci

ó

Excedent 
de 

l'Exercici

Saldos el
31-12-
2018

Fons Dotacionals      
Fons Especials      

Excedents de l'Exercici
 11.195,9
4  -1.927,54   13.296,22  13.296,22    
11.195,94
  -1.927,54   13.296,22  13.296,22

a) Fons Dotacional

       Correspon a l’import de la dotació fundacional inicial de patrimoni, així com dels        
recursos posteriors destinats a modificar-la per acord del patronat.

b) Fons Especials

       Correspon a l’import de la dotació a reserves. Tot l’import dotat a reserves es        
destinarà a la continuació i ampliació dels projectes iniciats i potenciar nous          
projectes al 2019.
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15. ALTRA INFORMACIÓ

El patronat de la fundació, d’acord amb els Estatuts i segons consta en el Llibre d’Actes 
es la següent :

PRESIDENTA : Isabel Soler Carrera

VICE-PRESIDENT : Josefina Soler Carrera

SECRETARIA   : Josefa Vera Granados

TRESORER   : Oscar Jordà Mur

VOCALS   : Joan Rofes Pinyol
Joaquin Garrit Rigols
Conxita Montoro Carvajal
Manuel Marcet Bellber
Pere Martínez Martínez

No existeixen ni retribucions ni compensacions de despeses meritades pels membres 
del patronat durant el transcurs de l’exercici per cap concepte.

El President,

ISABEL SOLER CARRERA
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A Terrassa , 29 de Març de 2019

LA SECRETARIA PRESIDENTA
JOSEFA VERA GRANADOS ISABEL SOLER CARRERA

LA SOTSPRESIDENTA TRESORER
JOSEFINA SOLER CARRERA OSCAR JORDA MUR

Vocal 1- JOAN ROFES PINYOL

Vocal 2- JOAQUIN GARRIT RIGOLS

Vocal 3- CONXITA MONTORO CARVAJAL



Vocal 4- MANUEL MARCET BELLBER

Vocal 5- PERE MARTINEZ MARTINEZ


