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BALANÇ DE SITUACIÓ FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

 

 

Les notes 1 a 23 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 2017 i 2016 

 

ACTIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA

2017 2016

A) ACTIU NO CORRENT 124.460,01 214.193,71
I. Immobilitzat intangible 8 0,00 0,00

1. Concessions administratives 0,00
2. Aplicacions informàtiques
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 0,00
4. Altres immobilitzats intangibles 0,00 0,00
5. Acomptes 0,00 0,00

II. Immobilitzat material 5 8.063,60 8.797,30
1. Terrenys i construccions 0,00 0,00
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 0,00 0,00
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 8.063,60 8.797,30
4. Altre immobilitzat material
5.  Immobilizaciones materials en curs i acomptes 0,00 0,00

III. Inversions immobiliàries 6 0,00 0,00
1. Terrenys i béns naturals 0,00 0,00
2. Construccions 0,00 0,00

IV. Béns del patrimoni cultural 7 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 10 0,00 0,00
1. Instruments de patrimoni 0,00
2. Crèdits a entitats 0,00
3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

VI. Inversions financeres a llarg termini 10 116.396,41 205.396,41
1. Instruments de patrimoni 45.180,67 45.180,67
2. Crèdits a tercers 71.215,74 51.215,74
3. Valors representatius de deute 0,00 0,00
4. Altres actius f inancers 109.000,00

VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00
B. ACTIU CORRENT 267.429,82 145.688,42

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 10 54.356,16 62.963,25

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 20.044,30 26.090,21
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors 1.470,57 5.159,35
5. Personal
6. Actius per impost corrent 766,32
7. Altres crèdits amb les administracions públiques 32.841,29 30.947,37
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius f inancers

IV. Inversions financeres a curt termini 10 0,00 0,00
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius f inancers

V. Periodificacions a curt termini 
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 213.073,66 82.725,17

1. Tresoreria -23,35 82.725,17
2. Altres actius líquids equivalents 213.097,01 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 391.889,83 359.882,13
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Les notes 1 a 23 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 2017 i 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA 2017 2016

A) PATRIMONI NET 383.267,28 354.181,07
A-1) Fons propis 12 350.428,86 323.233,65

I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors 323.233,65 295.658,62

1. Romanent 323.233,65 295.658,62
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 27.195,21 27.575,03
VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 32.838,42 30.947,42
1. Subvencions oficials de capital 32.838,42 30.947,42
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats
4. Ingressos f iscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini 11 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament f inancer         

3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 8.622,55 5.701,06
I. Provisions a curt termini 0,00
II. Deutes a curt termini 11 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 11
2. Creditors per arrendament f inancer         
3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 8.622,55 5.701,06

1. Proveïdors
2. Creditors varis 3.303,76 1.787,62
3. Personal (remuneracions pendents de pagament) -276,62
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les   administracions públiques 5.318,79 4.190,06
5. Acomptes d'usuaris

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 391.889,83 359.882,13
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Compte de Resultats a 31 de desembre de 2017 i 2016 
 
 

 
 
 
Les notes 1 a 23 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 
2017 i 2016 
  

NOTES DE LA 
MEMÒRIA

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

1. Ingressos per les activitats 278.556,10 227.078,41
a) Vendes i prestacions de serveis 15 a) 173.171,24 91.830,57
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 97.820,86 101.504,09
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00
d) Subvencions oficials a les activitats 13 7.564,00 33.743,75
e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici 0,00
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses 15 b) 0,00 -1.746,00
a) Ajuts concedits -1.746,00
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00
5. Aprovisionaments 15 b) -921,05 -628,13

a) Consums i deteriorament d'existències -921,05 -628,13
b) Treballs realitzats per altres entitats 0,00

6. Altres ingressos de les activitats 15 b) 3.634,22 3.157,55
a) Ingressos per arrendaments 0,00
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.634,22 3.157,55

7. Despeses de personal 15 b) -109.677,79 -92.946,68
8. Altres despeses d'explotació 15 b) -140.294,53 -98.676,32

a) Serveis exteriors -127.194,21 -88.669,22
a1) Recerca i desenvolupament 0,00
a2) Arrendaments i cànons 9 -11.705,09 -10.934,89
a3) Reparacions i conservació -6.937,97 -2.712,75
a4) Serveis professionals independents -94.379,75 -62.532,88
a5) Transports 0,00
a6) Primes d'assegurances -875,81 -296,70
a7) Serveis bancaris -518,51 -642,62
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -4.493,26 -5.112,32
a9) Subministraments -2.302,65 -1.388,43
a10) Altres serveis -5.981,17 -5.048,63

b) Tributs -13.100,32 -10.007,10
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 0,00
d) Altres despeses de gestió corrent 0,00

9. Amortització de l'immobilitzat 5 - 8 -5.152,77 -8.786,34
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00
11. Excés de provisions 0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 -2.902,01

a) Deterioraments i  pèrdues 0,00
b) Resultats per alienacions i altres -2.902,01

13. Altres resultats 0,00 0,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 26.144,18 24.550,48
14. Ingressos financers 15 b) 1.051,03 3.024,75
15. Despeses financeres 0,00 0,00
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) 1.051,03 3.024,75
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 27.195,21 27.575,23
19. Impostos sobre beneficis 14 0,00 0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 27.195,21 27.575,23

(Deure) Haver
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DELS EXERCICIS 2017 I  2016 

 
 

Les notes 1 a 23 de la memòria adjunta formen part integrant de l’estat de canvis en el patrimoni net corresponent als 
exercicis acabats 31/12/2017 i el 31/12/2016. 

  

Exercici 
Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents 

de 
destinar a 

les 
finalitats 
estatutàri

es

Excedent 
de 

l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues

Subvencion
s, 

donacions i 
llegats 
rebuts

TOTAL

Total Pendents de 
desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 251671,94 43.933,62 76036,17 371.641,73
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016 0,00 0,00 251.671,94 0,00 43.933,62 0,00 76.036,17 371.641,73
I. Excedent de l'exercici 27.575,03 27.575,03
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 43.933,62 -43.933,62 0,00 -76.063,17 -76.063,17
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
3. Conversió de passius f inancers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00

4. Altres aportacions 30.947,42 30.947,42
III. Altres variacions del patrimoni net 53,06 53,06
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 0,00 0,00 295.658,62 0,00 27.575,03 0,00 30.947,42 354.181,07
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 0,00
II. Ajustaments per errors 2016 0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 0,00 0,00 295.658,62 0,00 27.575,03 0,00 30.947,42 354.181,07
I. Excedent de l'exercici 0,00
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 27.575,03 0,00 0,00 0,00 0,00 27.575,03
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
3. Conversió de passius f inancers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
III. Altres variacions del patrimoni net -379,82 1.891,00 1.511,18
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2017 0,00 0,00 322.853,83 0,00 27.575,03 0,00 32.838,42 383.267,28

Fons
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MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2017 

 

NOTA 1.  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

1.1 Constitució, règim legal i activitats 
 
Naturalesa jurídica 
 
L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda (en davant, l’Associació) és una corporació de 
dret públic, de caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 
compliment de les seves finalitats, sotmès en la seva actuació i funcionament als principis 
democràtics i al règim de control pressupostari anual, amb les competències atribuïdes a les 
disposicions legals, estatuts i pels reglaments de règim interior de l’Associació. 
 
L’Associació integra a tots els empresaris que tinguin treballadors al seu servei, que estiguin 
enquadrats o es dediquin a l’activitat econòmica Hotelera. 
 
L’àmbit territorial de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda (Vila-seca) és d’aquests 
municipis de la província de Tarragona. 
 
Creada a l’empara  de la Llei 19/1997, d’1 d’abril sobre regulació del dret d’associació 
sindical i Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions, 
amb efectes de data 19 de setembre de 1989, amb la denominació de Associació Hotelera 
Salou-Cambrils, que va quedar inscrita en el Registre amb el número de expedient 
894300376/43/2/1. 
 
Amb efectes de data 19 de maig de 1994, passa a denominar-se Associació Hotelera Salou-
Cambrils-La Pineda, núm. de expedient 43/376 de Departament de Treball, Delegació 
Territorial de Tarragona de la Generalitat de Catalunya. 
 
Estatuts modificats totalment  amb efectes de 12 de juny de 2003, dipositats en l’oficina pública 
de la  Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació de Tarragona del Departament de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 3934, de  28.07.2003). 
 
Estatuts modificats amb efectes de 20 de març de 2007, dipositats en l’oficina pública de dipòsit 
d’estatuts dels Serveis Territorials de Tarragona de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
4901, de 11.06.2007). Les modificacions afectaren, als articles  29, 32 i 35 dels estatuts. 
 
L’Associació està vinculat per relacions institucionals i econòmiques amb: 

• Confederació Empresarial d´Hostaleria i Restauració de Catalunya 
• Consell Marca Costa Daurada 
• CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) 
• FEHT (Federació Empresarial d´Hostaleria Tarragona) (1) 
• Cambra de Comerç de Tarragona 
• Cambra de Comerç de Reus 
• Comissió d´Ordenació de la Taula de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
• Pimec Turisme 
• Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
• Patronat Municipal de Turisme de Salou 
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• Patronat Municipal de Turisme de Cambrils 
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 
• Patronat Municipal de Turisme de Reus 
• Observatori Turístic de la  Costa Daurada 
• Fundació d´Estudis Turístics Costa Daurada 
• Fundació del Par Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya 
• Estació Nàutica Salou-Cambrils-Mont roig-Miami Platja Vandellòs/l´Hospitalet-L´Ametlla 

de Mar 

(1) Formem part de la Federació des de la seva fundació i entre diverses gestions podem destacar la 
promoció turística de la Costa Daurada a nivell nacional e internacional, la lluita per tenir companyies 
de vols de baix cost que aterrin i incrementin el número de visitants en la nostra zona a través de l’ 
Aeroport de Reus.   

L’Associació té actualment el seu domicili al carrer Joanot Martorell 15 de Vila-seca. (Parc 
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci), per acord de l’assemblea de data 7 de maig de 2013.  
 
L’actual composició de la Junta Directiva, segons acord de l’assemblea de data de 26 de maig 
de 2016,  per la renovació de càrrecs de president i junta de govern, és la següent: 
 
Sr. Francesc Xavier Roig Rovira, president (Grup 4RHotels) 

Sr. David Batalla Chornet, vicepresident (Grup Best Hotels) 

Sr. Carlos Ferrer Rovira, vicepresident (Grup Estival ) 

Sr. Vicenç Marti de Dalmau, secretari (Grup Reside) 

Sr. Eduard Farriol Batalla, tresorer ( Grup Ohtels) 

Sr. Gustavo Cabedo Gregorio, vocal (Grup Melia) 

Sr. Indaleci Salas Graset, vocal (Grup Palas Pineda) 

Sr. Jordi Espelt Manrique, vocal (Grup H10 Hotels) 

Sr. Sergio Ibarbuen, vocal (Grup H10 Hotels) 

Sra. Estrella Sánchez Ralla, vocal (Hotel Regente Aragón) 

Sr. Jaume Orteu Bigordà, vocal (Grup 4Rhotels) 
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Distincions/Acreditacions 
 
Diploma Turístic de Catalunya, per Ordre de 21 de novembre de 1996, de concessió de 
diplomes turístics, en reconeixement i estímul d’actuacions en favor del foment del turisme. 
(DOGC núm. 2291, de  11.12.1996). 
 
Des de 26 de març de 2000, Centre col·laborador del Servei d'Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya amb número de cens 03503, amb la finalitat d'impartir formació ocupacional que 
permeti formar personal qualificat que posteriorment cobreixi llocs de treball vacants en els 
hotels associats. 
 
A l'octubre de 2003, va obtenir el certificat del sistema de gestió de la qualitat, basat en la 
Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 com a mesura per garantir el seu desenvolupament, expedit 
per l'entitat certificadora APPLUS ( certificat número EC-1265-1203). 
 
L´any 2016-2017 l´Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda i l´Ajuntament de Salou 
col·laboren en el projecte Joves per l´Ocupació i Fem Ocupació per a Joves, finançat pel Servei 
d´Ocupació de Catalunya. 

L´any 2017 col·labora amb CAR Salou de l´Institut Català de la Salut i el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, amb l´Ajuntament de Salou i l´Associació Hotelera Salou-
Cambrils-La Pineda  en un projecte de prevenció de la salut pioner al nostre territori.  

El projecte rep el nom de “Abraça´m” i neix amb l´objectiu de garantir una atenció immediata 
no professional de qualitat en les situacions d´ennuegament que es produeixen en els 
establiments hotelers i de restauració del municipi de Salou. 

Es van realitzar un total de 16 tallers amb una participació del sector de 128 persones que van 
ser formades per durant una jornada de 3 hores amb contingut teòric i pràctic en primers auxilis 
i maniobra de Heimlich. 

L´establiment hoteler que va participar  al projecte amb almenys una persona « Abraça´m » va 
obtenir un reconeixement com establiment acreditat amb la formació.  

L´Associació Hotelera està adaptada al nou sistema de la protecció de dades de caràcter 
personal- 

L´Associació Hotelera realitza anualment un control de la prevenció de riscos laborals per el 
personal que forma part de l´entitat. 

Amb data 27 de febrer de 2017, revisió sistema ISO.  

Finalitat 
 
Constitueixen els fins de l'Associació: 
 
a) Representar tots els seus afiliats, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa 
i la promoció  dels  seus interessos  professionals,  laborals,  econòmics, socials, culturals i de 
formació, tant individuals com col·lectius, que li són propis. 
 
b) Fomentar  la  solidaritat  dels  afiliats  promocionant  i  creant  serveis  comuns  de naturalesa  
assistencial. 
 
c) Programar les  accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus 
afiliats.  
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d) Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit 
territorial, amb el fi de prestar-se  mútua  col·laboració i també intercanviar experiències, en 
matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l'Associació i dels 
seus afiliats. 
 
e) Exercir l'activitat sindical, caracteritzada per l'existència d'altra part lligada al titular del 
dret per una relació de servei i front a la que s'exercita, essent la seva expressió una sèrie de 
drets com els de negociació col·lectiva laboral, d'adopció de mesures de conflictes col·lectius i 
individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de 
les Administracions públiques laborals. 
 
f) Fomentar, promocionar, organitzar, proporcionar, contractar, executar i en definitiva, donar 
formació a les empreses associades, treballadors al seu servei i als de l'associació,   familiars   
dels   empresaris   associats   i   empreses   col·laboradores; desenvolupant i executant a dit 
efecte, programes, cursos de formació i pràctiques a les empreses, amb la finalitat d'atendre 
les necessitats i demandes del sector hoteler i dels seus associats. 
 
g) Desenvolupar l'activitat formativa de l'Associació a les instal·lacions, locals o edificis que la 
Junta Directiva o l'Assemblea General considerin més adequades, destinant a dit efecte la seu 
social de l'Associació, arrendar, comprar, cedir o prendre mitjançant cessió onerosa o gratuïta 
els immobles o instal·lacions, per a dur a terme la formació prevista a l'apartat anterior. 
 
Règim econòmic 
 
Els Estatuts estableixen al seu article 39,  que els recursos financers de l'Associació estan integrats 
per: 
 
a)  Les quotes dels membres de l'Associació. 
b)  Les donacions i llegats al seu favor. 
c)  Les subvencions públiques o privades que rebi. 
d) La venda dels seus béns i valors. 
e) Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis. 
f) Els productes i rendes dels seus béns, els interessos dels seus valors mobiliaris i altres productes 
financers. 
g) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes 
estatutaris. 
 
En cada exercici econòmic, es revisa i adequa el pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb 
subjecció a les normes contingudes en els estatuts. 
 
Gestió financera 
 
Els recursos econòmics de l’Associació, i el seu patrimoni, es destinen al compliment de les seves 
finalitats. 
 
Els Estatuts, al seu article 29, estableixen entre altres que: 
 
Anualment la Junta Directiva  haurà de presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els 
balanços, les liquidacions de comptes i propostes de quotes per que siguin aprovades. 
 
D’acord amb l’article 37 dels estatuts,  el tresorer s'encarrega de la comptabilitat de 
l’Associació. Anota i porta el compte dels ingressos i de les despeses, i intervé en totes les 
operacions d'ordre econòmic. Recapta i custodia els fons que pertanyen  l’Associació i donà 
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compliment a les ordres de pagament que expedeix el president, sense perjudici de les 
delegacions que sota la seva responsabilitat, acorda. 
 
El tresorer formalitza el pressupost anyal d’ingressos i despeses, i també l’estat de comptes de 
l’any anterior, que son  presentats a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti 
a l’assemblea general. 
 
L’ordenador de pagaments d’acord amb l’article 40 és el president de l’Associació i el tresorer  
intervé tots els documents de cobraments i pagaments, supervisa la comptabilitat, té cura de la 
conservació de tots els fons i signa tots els documents de pagaments i cobraments.  
 
Tots els afiliats poden conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’Associació 
relativa a la seva situació econòmica, amb sol·licitud prèvia adreçada  al tresorer. 
 
Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni 
net i la memòria. 
 
L’exercici social comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any.  
 
Gestió i presentació 
 
L’administració de la gestió i representació de l’Associació correspon, a la Junta de Directiva 
que està constituïda per: 
 

- President 
- Vicepresident primer 
- Vicepresident segon 
- Secretari 
- Tresorer 
- Vocals (5) 

 
L’exercici dels càrrecs de president o presidenta i vocal de la Junta de Directiva tindrà el 
caràcter d’honorífic i gratuït. 
 
Moneda funcional 
 
Les presents comptes anuals es presenten en euros, per ser aquesta la moneda de l'entorn 
econòmic principal en el que opera l’Associació. Conseqüentment, les operacions en altres divises 
diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”. 
 
 
1.2  Activitats desenvolupades durant l’exercici 

MEMÒRIA FORMATIVA 2017 

La formació ajuda a les empreses a augmentar la seva productivitat i competitivitat, incrementant les 
competències i qualificacions dels seus treballadors/res que donarà valor afegit a l´empresa. 

Les vies formatives que t´ofereix la nostra associació són: 

1.- FUNDAE  

Les empreses disposen d´un crèdit (ajuda econòmica) per fer formació  a través de bonificacions en 
les cotitzacions a la Seguretat Social, aquest crèdit depèn de la plantilla mitja de l´empresa i l´import 
de cotització de l´empresa i treballadors en concepte de formació professional durant l´any. L´ 
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empresa que cotitza pels seus treballadors a la Seguretat Social en aquest concepte té dret a una 
quota per finançar formació al seus treballadors/res. Les empreses que no utilitzen aquests imports 
durant l´any, aquest crèdit es perd. 

L´empresa haurà d´abonar per avançar el cost del curs, que posteriorment es bonificarà i recuperarà 
a través del que paga pels treballadors/res a la Seguretat Social. 

La empresa decideix que formació necessita, com, quan la realitza i l´Associació Hotelera 
l´organitza i realitza tots els tràmits com a entitat organitzadora. 

Oferim Formació Bonificada, a la carta, formació específica dirigida a treballadors/res en 
període d´ocupació. Formació adaptada en número de participants (mínim 6) i lloc d´impartició 
a les necessitats formatives de la vostra empresa.  

Des de l´any 2010 l´Associació Hotelera és entitat organitzadora que coordina, organitza, 
gestiona i tramita accions formatives per les empreses. 

 

2.-   CONFORCAT- Formació contínua  

L´oferta formativa per a persones treballadores ocupades ofereix formació que els requeriments 
de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d´adaptació als canvis en el sistema 
productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones 
treballadores, de manera que els capacita per l´exercici de la seva activitat professional a 
l´empresa. 

Els programes de formació inclouen accions formatives que responen a necessitats de caràcter 
sectorial i transversal, així  com les especifiques de les persones treballadores del règim autònom. 

Dintre d´aquests programes formatius podem trobar accions per l´obtenció de certificats de 
professionalitat que són formacions per obtenir un document oficial que acredita la competència 
professional per a desenvolupar una activitat laboral segons les exigències de la producció  i el 
treball, com poden ser “Operador Bàsic Cuina” i “Recepció en allotjaments” l´associació disposa d´ 
aules homologades pel departament del Servei d´Ocupació de Catalunya per realitzar aquests CP, 
estan dirigides a persones en situació d´atur, 

 o bé accions formatives especifiques per a cada departament del sector de l´hostaleria i 
restauració, accions relacionades amb secció, restaurant, pisos, recepció, llengües estrangeres, 
màrqueting digital, pastisseria, tapes i entremesos, operadors piscines, legionel·la, manipulació 
aliments, prevenció riscos. 

 

3.-  FORMACIÓ AMB ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES A TRAVÉS D´ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ  

Col·laboració amb l´Ajuntament de Salou per a la realització de l´àrea d´Auxiliar d´hoteleria: 
cuina i serveis de restauració per alumnes que estaven realitzant un PFI d´un total de 1.000 
hores, de les quals 420 hores eren dedicades a impartir  matèries relacionades amb l´hostaleria 
i restauració. 

Col·laboració amb Creu Roja Tarragona per a realitzar una acció formativa, dirigida a 
cambrera de pisos, de 60 hores amb 15 alumnes, adreçat a Joves de Garantia Juvenil, de 50 
hores de durada, amb un total de 20 alumnes, aquest curs està adreçat a persones en situació 
d´atur, té l´objectiu de capacitar professionalment a les persones participants..  
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És una de les accions previstes al Projecte “Itineraris Integrals per a persones de difícil inserció”, 
cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat, realitzat a 
l’assemblea de Creu Roja Tarragona durant el període 2017.   

La segona acció formativa que vam col·laborar va ser l´especialitat de Buffeter/a Pizzer/a, de 
60 hores de durada, per a un total de 15 alumnes, també del Projecte de “Formació per a 
l´ocupació de Joves de Garantia Juvenil”. 

 

4.- SEMINANARIS, JORNADES I ESDEVENIMENTS AMB COL·LABORACIÓ D´ENTITATS COM 
LA FEHT, PCT, URV, AJUNTAMENTS 

L´Associació Hotelera realitza jornades relacionades amb matèries que afecten al sector de 
l´hostaleria i turisme , temàtiques relacionades amb  conveni col·lectiu d´hostaleria, protecció de 
dades de caràcter personal, estalvi energètic, sostenibilitat, màrqueting digital turístic.  

 

CURSOS DE FORMACIÓ 2017 

 

 

 

 

CURSOS PIMEC Hores Assistents
Anglès 60 12
Francès 75 14
Xinès 60 10
Manipulador d' aliments 10 12
Anglès professional per a turisme 90 18
Recepció i atenció al client 180 13
Estrategies personals 25 8
Cocteleria I 20 14
Tapes i entremesos 20 12
Cuina japonesa 20 18
Sumilleria i maridatge 20 13
Cocteleria II 20 12
Ms Word 45 19
Ms Excel 30 14

189
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FUNDAE Hores Assistents
Operadors de piscines - H10 20 31
Legionella - H10 25 7
Anglès - Ohtels 20 15
Operadors de piscines 20 10
Legionella 25 11
Legionella - renovació 10 18
Manipulador d' aliments - Estival Dorado - 1 6 20
Manipulador d' aliments - Estival Dorado - 2 6 20
Manipulador d' aliments - Estival Park - 1 6 20
Manipulador d' aliments - Estival Park - 2 3 20
La calidad es ventas 6 20
El marketing de la felicidad - Meridià 6 14
El marketing de la felicidad - Playa Park 6 14
El marketing de la felicidad - Miramar 6 14
El marketing de la felicidad - Regina 6 14
El marketing de la felicidad - Salou Park Resort I 6 14
El marketing de la felicidad - Salou Park Resort II 6 14
La gobernanta / Majordom 24 8
Legionel·la 25 3
Legionel·la - renovació 10 5
Legionel·la - Best Hotels 25 5
Innovació Hotelera 5 10
Innovació Hotelera 5 10
Innovació Hotelera 5 10
Innovació Hotelera 5 10

337

CREU ROJA Hores Assistents
Cambrera de pisos 50 16
Buffeter/a - Pizzer/a 60 11

27

PRIVATS Hores Assistents
Manipulador d' aliments 3 5

PRIVATS Hores Assistents
Projecte Abraça ´m  (16 tallers ) 3 128
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VIA FORMATIVA Nº CURSOS Nº PARTICIPANTS
PIMEC 14 189
FUNDAE 25 337
CRUZ ROJA 2 27
ALTRES 1 5
PROJECTE ABRAÇA´M 16 128
TOTAL 58 686
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Col·laboració CAR Salou – PROJECTE ABRAÇA’M  

16 tallers de RCP i Maniobra de Heimlich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número edicions formació “Abraça’m” 14 sessions  ( 8 matí i 6 tarda)
Número de participants Participants 129

Hotel Salou Park 7
Hotel Playa Park 3
Eurosalou 8
PortAventura 55
Hotel Regina 4
Hotel Calipso 6
Hotel Marinada 14
Hotel H10 Cambrils 2
Hotel Piràmide Salou 2
Hotel Blaumar 10
Hotel Magnolia 7
Hotel Boella 3
Hotel Arena 1
Hotel Dalias 3
Hotel Dorada Palace 4

Hotels  participants
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VISITES HOTELS 

Durant el primer trimestre de l’any 2017 s’ han realitzat un total de 55 visites amb els directors i caps de 
Recursos Humans dels diferents establiments hotelers per conèixer les possibles mancances i necessitats 
formatives que han detectat en el seus treballadors/res durant els darrers anys. Hem aprofitat aquestes 
visites per explicar l’ oferta formativa des de la que es treballa a l’ Associació Hotelera des de fa anys. 

Podem confirmar que les visites han estat molt satisfactòries i que  s’ ha aconseguit la col·laboració dels 
establiments, tant en formació continua en la qual s’ hi han inscrit treballadors/res a diferents accions 
formatives, com en la formació personalitzada que s’ ha impartit a alguns dels establiments hotelers. 

Cal destacar que des dels hotels ens han traslladat el seu interès, majoritàriament, en les 
següents formacions: 

- Formacions de caràcter obligatori: Legionel·la, Operador de piscines… 
- Formacions de costums i cultura anglesa, russa per diferents departaments de  

l’ hotel 

Formacions de Motivació i Control de l’ estrès 

- Formacions de Primers auxilis i DEA 
 
1.3  Descripció dels ajuts atorgats i criteris d’atorgament  

L´Associació Hotelera va presentar una sol·licitud de subvenció d’acord amb la Resolució 
TSF/2496/2016, de 3 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per 
a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació, modificada per la 
Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre, per la qual s’amplia el termini de presentació 
de sol·licituds del Programa Treball i Formació que preveu la Resolució TSF/2496/2016, de 3 
de novembre, i l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació. 

Aquesta subvenció per la convocatòria del programa Treball i Formació,  l´objectiu d´afavorir 
la inserció i millorar l´ocupabilitat de les persones en situació d´atur de més llarga durada,  
durant el període de gener a juny de 2017 vam contractar a una persona a través d´aquesta 
subvenció, que ens va ajudar a diferents tasques dins de la nostra empresa.  
 

1.4  Convenis de col·laboració vigents  

Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada/ Observatori de Turisme de Costa Daurada 
 
L’Associació participa com a membre del patronat  de la Fundació d'Estudis Turístics Costa 
Daurada (FETCD) que es va crear l'any 1999 amb l'objectiu de propiciar un espai permanent i 
compartit de recerca, formació, assessorament i debat en matèria de turisme que facilités 
l'acostament entre el sector acadèmic i el sector professional. La FETCD va crear l'Observatori 
de Turisme de Costa Daurada l'any 2001 amb l'objectiu de centralitzar la producció 
d'estadístiques sobre turisme i per tenir un instrument de producció estadística útil, fiable i àgil. 
L´Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda a través de la FEHT forma part de la 
plataforma Tourism Data System Costa Daurada i Terres de l´Ebre que és una plataforma de 
gestió d´allotjament turístic local. 
 
Conveni Còrner: 
 
L´Associació Hotelera va signar 16 de gener de 2017 l´acord de participació conjunta i 
coordinada al programa de fires internacional, nacionals i estatals promogudes per l'agència 



Comptes Anuals de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda-Memòria  2017- 26 
 
catalana de Turisme i per una Campanya de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona per al 2016. 
El conveni serà signat per la Diputació de Tarragona, mitjançant el Patronat de Turisme de la 
Costa Daurada i els ajuntament d'Altafulla, Calafell, Cambrils, Creixell, Mont-roig del Camp, 
Reus, Roda de Berà, Salou, Tarragona, Torredembarra, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el 
Vendrell, Vila-seca, Patronat de Turisme Baix Camp Muntanyes de Prades, Concell Comarcal 
del Priorat, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l'Associació Hotelera Salou-Cambrils. La 
Pineda, l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, l'Associació 
d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada, l'Associació Priorat Enoturisme, Associació Costa 
Daurada Destinació de Golf i Pitch&Putt, l'Estació Nàutica Costa Daurada, Aquopolis Costa 
Daurada i PortAventura Entertaiment SAU. 
 
Objectiu col·laborar en la participació conjunta i coordinada en el programa de fires 
internacionals, nacionals i estatals promogudes per l'Agencia Catalana de Turisme) i pel 
Patronal de Turisme de la Diputació de Tarragona  sobre la base deis següents compromisos: 
 
Fires internacionals:  ITB (Berlín), VAKANTIEBEURS (Utrecht), WTM (Londres), MITT (Moscou) i 
FIETS EN WANDELBEURS (Amsterdam). 
 
Fires estatals i nacionals: FITUR (Madrid), NAVARTUR (Pamplona) i B-TRAVEL (Barcelona) i 
IGTM (Mallorca) i UNIBIKE (Madrid). 
 
Altres convenis: 

Tarifes amb aplicació d´un descompte en SGAE/AGEDI/EGEDA per formar part de CEHAT 
a través de la FEHT  

Activa Mútua,  per realitzar activitats divulgatives anuals del tipus jornades, seminaris o 
conferències en el camp de les mútues col·laboradores amb la seguretat social, i informar i 
assessorar el sector hoteler en matèria laboral. La programació també inclou informació sobre 
el desenvolupament i implantació del Pla de Mobilitat i Seguretat Viària.  
 
Banco de Santander, permet aconseguir millores notables en diferents productes i serveis 
financers.  
 
Repsol, a l´aplicació de descomptes en el preu del gas GPL a través de l´acord de col·laboració 
de la FEHT (Federació Empresarial d´Hostaleria i Turisme ) 
 
Forma part de l´agrupació amb PIMEC per a la sol·licitud conjunta de cursos de formació a 
través de la convocatòria per a la formació contínua del Consorci 
 
Joves per l´Ocupació i Fem Ocupació per a Joves, d´Auxiliar d´hoteleria:  cuina i serveis de 
restauració PFI-HT03 curs 2016-2017, prestació de servei de la formació professionalitzadora 
de cuina i restauració. 
 
Llistat empreses associades participants en formació: 

-HOTEL CALIFORNIA GARDEN, HOTEL CALIFORNIA PALACE, OHTELS VILLA DORADA, OHTELS 
BELVEDERE, OHTELS VIL.LA ROMANA, OHTELS  PLAYA DE ORO, HOTEL ESTIVAL PARK, HOTEL 
DORADA PALACE, HOTEL CALYPSO, HOTEL MED PLAYA PIRAMIDE, HOTEL OLYMPUS PALACE, 
HOTEL REGENTE ARAGÓN, HOTEL GRAN HOTEL EUROPE, HOTEL BLAUMAR, HOTEL 
MAGNOLIA, HOTEL TRYP PORT CAMBRILS, HOTEL MOLINOS PARK, HOTEL COMARRUGA, 
PIERRE VACANCES, INICIATIVAS TURÍSTICAS INMOBILIARIAS, APARTPINS, HOTEL SUNCLUB 
SALOU, HOTEL LAS VEGAS, HOTEL CALA FONT, HOTEL SOL COSTA DAURADA, H10 SALAURIS 
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PALACE, 4R HOTEL REGINA TARRACO, 4R HOTEL PLAYA PARK, 4R HOTEL SALOU PARK RESORT 
I, 4R HOTEL SALOU PARK RESORT II, 4R HOTEL SALOU, HOTEL PLANAS, HOTEL DELFIN PARK,  
ATENEA AVENTURA ,S.L., H10 SALOU PRINCESS, H10 SALAURIS PALACE, H10 CAMBRILS 
PRINCESS, BEST HOTELS,  HOTEL PORT EUGENI. 
 
Al llarg de tots aquests anys s’ han aconseguit altres acords de tot tipus amb diverses entitats, 
proveïdors, etc... que han estat momentànies i que per circumstàncies no s’han pogut mantenir 
en el futur, altres segueixen vigents i en Assemblea General comentada la situació dels mateixos 
en cas de canvis.   

En el futur ens agradaria seguir amb tots els projectes oberts i profunditzar o ampliar los en la 
mesura de les nostres possibilitats i infraestructura, cal que no oblidem que som una entitat sense 
ànim de lucre, no podem equiparar-nos a una empresa privada a nivell de recursos i personal. 
La nostra política econòmica sempre ha hagut d´ésser austera donada la naturalesa de la nostra 
entitat. Esprémer els pocs recursos de que disposem per a treure’n el màxim partit per als nostres 
associats.    

La nostra voluntat és seguir treballant en incidir i actuar en pro del turisme del nostre destí 
turístic, la Costa Daurada; millorar en tots els àmbits la imatge del nostre sector; i treballar 
conjuntament amb la resta de subsectors.    
 

1.5  Persones usuàries o beneficiàries de les activitats 

El seu col·lectiu, a 31 de desembre de 2017, està constituït pels membres següents segons 
categoria i població: 
 

 
 

 

 
 

 
 

MUNICIPI
NÚMERO 

ESTABLIMENTS
CATEGORIA HABITACIONS PLACES

SALOU 1 ***** 31 124

1 ****S 72 153

28 **** 8.848 22.161

18 *** 4.837 11.262

1 ** 40 72

1 * 16 32

2 P** 90 176

1 P* 15 40

4 4 claus 682 1.609

1 3 claus 145 740

1 2 claus 81 153

TOTALS 59 14.857 36.529

MUNICIPI
NÚMERO 

ESTABLIMENTS
CATEGORIA HABITACIONS PLACES

CAMBRILS 4 ****S 1.207 3.620
7 **** 1.499 3.029
4 *** 646 1.374
1 ** 56 127

TOTALS 16 3.408 8.150

MUNICIPI
NÚMERO 

ESTABLIMENTS
CATEGORIA HABITACIONS PLACES

LA PINEDA 1 ***** 102 220
3 ****S 874 1.744
1 **** 1.356 2.665
1 *** 414 781

TOTALS 6 2.746 5.410



Comptes Anuals de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda-Memòria  2017- 28 
 

 
 

 
 
Increment de categories hotel durant l’any 2018: 
 

 
 
 
Durant l’any 2017  es va produir una baixa l´Hotel Daurada Park de Cambrils 
 
De 30 associats que varen fundar la associació al 1989, en l’ actualitat som un total de 87 
associats, el 95% dels establiments hotelers de la zona, xifra que recolza la sensació d’ unitat 
entre els nostres associats. Representem el 88 % de les places de la Costa Daurada, amb un 
total de   21.728 habitacions que constitueixen unes 52.477 places hoteleres, i donem feina a 
al voltant de 10.500 persones.   

En base a dades publicades per l´Observatori, a les nostres contrades arriben i s´allotgen en 
establiments hotelers anualment un total de 1.800.000 turistes, majoritàriament en hotels de 3 
estrelles i 4-5 estrelles. La procedència dels mateixos és aproximadament un12% de Catalunya, 
un 51% de la resta d´Espanya i un 37% de l´estranger.     

Des de 1989 la idea sobre diversos projectes a realitzar, tots amb el mateix objectiu d’ 
aconseguir una millor qualitat, informació i futur per al nostre sector, hem passat per diferents 
vicissituds fins a aconseguir que aquestes idees i projectes siguin una realitat:   

Publicacions i productes:   

a) Revista d´informació turística de la Costa Daurada 

Revista d´informació turística de la Costa Daurada, des de l´any 1995 fins l´any 2012, es va 
publicar la revista amb el nom “Infoturist Costa Daurada” que es distribuïa a les habitacions 
dels establiments hotelers associats. A partir de l´any 2013 fins el 2015, es va reeditar per 
convertir-se en la revista “Daurada Magazine” un disseny totalment diferent, modern i 
visualment més atractiu. A partir de l´any 2016 fins a l´actualitat la revista a passat a mans de 
la FEHT qui és l´entitat que a nivell promocional la distribueix per les fires nacionals  e 
internacionals, a més a més, de continuar a les habitacions dels establiments hotelers i també 
d´editar-se personalitzada amb el logo de l´establiment que ho sol·licita. 

El plànol dels tres municipis també va ser editat per l´Associació Hotelera, però actualment 
s´encarrega cada patronat del disseny d´aquest document. 

MUNICIPI
NÚMERO 

ESTABLIMENTS
CATEGORIA HABITACIONS PLACES

VILA-SECA 2  ****  133  346
TOTALS 2 133 346

MUNICIPI
NÚMERO 

ESTABLIMENTS
CATEGORIA HABITACIONS PLACES

COL·LABORADORS 2 297 1.392
1 ****S 215 400
1 *** 72 250

TOTALS 4 584 2.042

CATEGORIA CATEGORIA

*** ****

SALOU

*** ****

*** ****

*** ****

BEST SAN DIEGO *** ****

**** ****SHOTEL TERMES MONTBRIÓ

OASIS 

CAMBRILS

BEST MARITIM

BEST DA VINCI

GOLDEN DONAIRE BEACH

COL.LABORADORS
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El pinto i coloro amb colors, era un entreteniment pels infants que va editar l´Associació Hotelera 
fins l´any 2009. 

b) Adhesiu estalvi d’ aigua  

És un adhesiu creat per a informar en cada habitació d’hotel o zones comunes de com estalviar 
aigua, amb la reutilització de tovalloles ... que pot adquirir l’ hotel a través de la Associació. - 
Expositor publicitat a recepció: des de l’ estiu de 2008 es va instal·lar en les recepcions dels 
hotels associats un expositor d’ acer inoxidable i metacril·lat per a poder ordenar tota la 
informació i publicitat que es genera per part de les entitats privades i públiques que treballen 
del turisme en la nostra destinació turística.  

c) Expositor de metacril·lat i acer inoxidable 

 Estan instal·lats a la recepció dels establiments hotelers. 

 

 

 

 

 

Des del mes de maig vam iniciar el servei de repartiment, corresponent 
a aquesta temporada 2017, pels expositors de metacril·lat i acer 
inoxidable que estan instal·lats a la recepció dels establiments hotelers 
dels municipis de Salou, Cambrils, La Pineda i Vila-seca. 

 

d) Newsletter:  

Nou sistema d´informació en format e-butlletí a través del qual comuniquem directament via e-
mail de les novetats del sector, activitats de l´Associació, propostes dels proveïdors del sector, 
informació de CEHTA, FEHT, CONFECAT, PIMEC, formació realitzada per l´associació hotelera, 
normativa, assessoria laboral, fiscal i energètica, informes de l´observatori, jornades 
informatives, esdeveniments, circulars de la DGT i l´ACT, acords amb empreses, PCT de turisme 
i oci, Facultat de Turisme de la URV, notícies d´actualitat de la nostra web corporativa 
www.costadoradahoteles.org, recull de premsa setmanal., aquest Newsletter va dirigit a 
directors i gerents dels establiments associats, responsables de compres dels establiments, 
responsables de recursos humans etc.  

d) Servei de compra d’ entrades de PortAventura 
 

Fins al 2008 l’ Associació va gestionar la possibilitat de que els nostres associats poguessin oferir 
el servei de venda d’ entrades de PortAventura en la pròpia recepció de l’ hotel per a la 
clientela.  
 
e) Sopar de l´Associació:  

 

Acte anual en el que es pretén reunir de forma informal a tot el sector hoteler dels nostres 
municipis així com d’entitats públiques o privades relacionades que donen suport al nostre 
treball. Acte que tanca habitualment la temporada anual. Es va iniciar al 1996 i actualment ja 
portem celebrats 20 sopars.   

 

http://www.costadoradahoteles.org/
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f) Formació: 

Des de la nostra seu s’ han format al voltant més de 10.000 persones. Des de l’ any 1995 es 
realitza formació a través de la FORCEM per als treballadors dels nostres establiments hotelers 
associats, posteriorment va ampliar-se el cercle de subvencions per a la formació a través del 
Departament de Treball de la Generalitat, homologant la nostra entitat com a Centre 
Col·laborador del Departament des de l’ any 2000 i des llavors, no hem parat de realitzar 
formació paral·lelament a persones en atur, amb un total de 50 cursos i al voltant de 700 
persones, formades per a aconseguir la seva incorporació en el nostre sector, i també des de 
2007 deixem de realitzar cursos amb Forcem i gestionem els cursos de formació per al personal 
del sector hoteler a través de PIMEC i en l’ actualitat seguim fent per les dues vies dels quals 
hem realitzat un total de 60 cursos. Som entitat certificada per gestionar formacions amb 
FUNDAE, i centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
amb dues aules homologades per realitzar els CP “Operador Bàsic Cuina” de 340 hores  i 
“Recepció en Allotjament” de 640 hores. 

g) Obtenció de la ISO 9001-2008 

En 2003 l’ Associació va implantar el sistema de qualitat ISO 9001:2008 necessari bàsicament 
per a la realització de la formació, que hem anat renovant fins a la data d’ avui anualment. 
L´any 2018 l´Associació s´haurà adaptar al nou sistema de qualitat ISO 9001:2015, l´abast 
de la certificació és les accions formatives a través del Consorci per a la formació Continua, 
FUNDAE i SOC. 
h) Fundació d´ Estudis Turístics i Observatori de la Costa Daurada 

En 1998 la Associació juntament amb la URV i la Associació D´ Apartaments de la Costa 
Daurada va fundar la Fundació d' Estudis Turístics i dins d’ aquesta al mateix temps, l’ 
Observatori. Va apreciar-se la necessitat de que una entitat pogués observar les diferents 
variables del sector turístic de la nostra zona, estudiar-les i dels resultats obtinguts poder definir 
polítiques a aplicar per a millorar en els punts dèbils o generar accions noves que es detectaran 
que les empreses del sector no havien posat en pràctica sabent estadísticament que podrien 
funcionar.   

i) Estudi de l’Absentisme 

Des de l’ any 2002 es realitza gràcies a la col·laboració de diversos associats i a través de la 
facultat de Psicologia de la URV i entitats privades que els interessa aquestes dades, un estudi 
de l’absentisme que es repeteix any rera any per observar la evolució de les variables de l’ 
absentisme estudiades.  

 j) Servei d’ assessorament laboral, energètic, legal, higiènic alimentari...  

Disposem d’ assessors laborals que gestionen entre altres coses la negociació del conveni 
col·lectiu d’ hostaleria anualment; energètics a través de plataformes de negociació del gas i 
de la electricitat; legals que gestionen els diversos recursos que es presenten sobre temes 
d’ordenances fiscals aprovades pels consistoris en els diferents municipis que ens afecten i que 
s’ aprova des de la junta que es reuneix en diverses ocasiones al llarg de l’ any o des de l’ 
Assemblea que es realitza any rere any;  higiènic - alimentaris amb convenis que acorden tarifes 
per a controls, manteniment, cursos de manipulació d’ aliments, legionel·la, manteniment de 
piscines, implantació de appcc...   

k) Acollida en pràctiques d’ estudiants de Polònia i França:  

Des de 2007 tots els estius s’han acollit per part d’establiments que volen estudiants en 
pràctiques, alumnes de l’Escola  Universitària de Katowice. Des de 2009 també s’ ha iniciat 
l’acollida d’estudiants de l’Escola  d’Hostaleria Bellegarde-surValserine (Ain) de França. En els 
pròxims anys es seguiran acollint.   
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1.6  Condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes 

Des de la Junta de Directiva de l’Associació sempre s’ha intentat promoure accions que assegurin 
l’efectiva consecució d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, entre altres actuacions es 
promou, les mesures de conciliació de vida personal, familiar i laboral; ofertes de treball no 
discriminatòries; la participació  de dones en la junta de govern; garantir que no s’utilitza un 
llenguatge sexista ni discriminatori; no utilitzar imatges estereotipades de les dones en la 
publicitat i evitar el tractament diferenciat en funció del sexe. 
 
1.7  Subvencions 

L´Associació Hotelera va presentar una sol·licitud de subvenció d’acord amb la Resolució 
TSF/2496/2016, de 3 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per 
a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació, modificada per la 
Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre, per la qual s’amplia el termini de presentació 
de sol·licituds del Programa Treball i Formació que preveu la Resolució TSF/2496/2016, de 3 
de novembre, i l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació. 

Aquesta subvenció per la convocatòria del programa Treball i Formació,  l´objectiu d´afavorir 
la inserció i millorar l´ocupabilitat de les persones en situació d´atur de més llarga durada,  
durant el període de gener a juny de 2017 vam contractar a una persona a través d´aquesta 
subvenció, que ens va ajudar a diferents tasques dins de la nostra empresa.  

L´any 2017 s´han realitzat millores en les aules de l´Associació Hotelera situades dins del recinte 
del PCT Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci , s´han reformat i millorat amb la renovació 
de mobiliari, i amb la compra d´ordinadors portàtils.  

 

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts a partir dels registres comptables de l’Associació, 
i s'ha aplicat 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, 25/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya  i les 
disposicions legals vigents en matèria comptable obligatòries, de forma que mostren la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions i dels recursos 
obtinguts i aplicats durant l'exercici. 

2.1  Imatge Fidel 
 
Els comptes anuals estan formats pel balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, la liquidació del pressupost anual i aquesta memòria, el conjunt dels quals formen 
una unitat i es presenten d’acord amb el marc normatiu d’informació financera descrit en 
l’apartat anterior a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de l’Associació. 
 
L’Associació  ha optat per l'aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda 
continguts en el Decret que aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en la legislació comptable vigents 
en el moment de la formulació d'aquests comptes. 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
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L’Associació formula els comptes anuals en format abreujat i opta pels criteris específics per a 
les entitats de dimensió reduïda, doncs a la data de tancament de cadascun dels dos exercicis 
compleix anteriors, compleix dues de les tres  condicions següents: 
 
1a. Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros. 
2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris  no superi els 2 milions d’euros. 
3a. Que el nombre mitjà de treballa dors empleats durant l’exercici no  sigui superior a deu.  
 
Aquests comptes es presentaran per l’aprovació dels membres l’Associació per l’Assemblea 
General que es preveu convocar pel 20 de juny de 2018. La Junta de Govern considera que 
no s’hi produiran modificacions substancials com a conseqüència de l’esmentada  aprovació. 
 
S'ha dut a terme l'aplicació obligatòria dels principis comptables que s' indiquen a continuació: 
 
1. Principi d'empresa en funcionament. 
2. Principi de la meritació. 
3. Principi d'uniformitat. 
4. Principi de prudència. 
5. Principi de no compensació. 
6. Principi d'importància relativa. 
 

2.2  Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No hi ha cap principi comptable, ni cap criteri de valoració obligatori, amb efecte significatiu, 
que s'hagi deixat d'aplicar en l'elaboració dels comptes anuals. 
 

2.3  Comparació  de la informació  
 
D’acord amb el previst legalment, l’Associació presenta a efectes comparatius, amb cadascuna 
de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en 
el patrimoni net, a més de les xifres de l’exercici 2017, les corresponents a l’exercici 2016. 
 
No hi ha cap raó rellevant que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb 
les de l'exercici precedent, però ha calgut adaptar les xifres de l'exercici precedent per facilitar 
aquesta comparació. Les partides de tots dos són comparables i homogènies. 
 

2.4  Agrupació de partides 
 

A efectes de facilitar la comprensió del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de 
l'estat de canvis en el patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-
se les anàlisis requerides en les notes corresponents de la memòria. 
 
2.5  Elements recollits en diverses partides 
 
No s’han separat elements del balanç de situació de manera diferent a les estructures  
establertes en els Models formals aplicats 
 
2.6  Canvis en criteris comptables 

 
Durant l'exercici 2017 s’han aplicat els mateixos criteris comptables que en els de l’exercici 
anterior. 
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2.7  Correcció d'errors 
 
Durant l’exercici al qual fan referència els presents comptes anuals, no s’han practicat correccions  
d’errors en els saldos de tancament de l’exercici 2017. 
      

La Junta Directiva proposarà a l’Assemblea General d’afiliats l’aprovació dels resultats de 
l’exercici, que suposen guanys de 27.195,21 euros i la proposta d’aplicació següent: 
 
 
 

Bases de repartiment Import 2017 Import 2016 

Excedent de l’exercici 27.195,21 27.575,03 
 Total base de repartiment = Total aplicació   

Aplicació a Import  
Fons dotacional o fons social   
Fons especials   
Romanent   
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 27.195,21 27.575,03 
 Total aplicació = Total base de repartiment  27.575,03 

 
Els comptes anuals de l’exercici 2016, van ser aprovats per l’Assemblea General en sessió 
celebrada el dia 26 de maig de 2017. 
 
 

Els criteris comptables en relació amb les partides utilitzades per l’Associació en la elaboració 
dels seus Comptes Anuals per l’exercici 2017, han estat les següents: 

4.1  Immobilitzat intangible  
 
Es concreta en un conjunt d’actius intangibles i drets susceptibles de  valoració econòmica de 
caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més,  les característiques de 
permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis  o constitueixen una font 
de recursos l’Associació, Aquesta definició agrupa, entre altres, els següents elements: 
 
▪ Recerca i desenvolupament. 
▪ Propietat industrial. 
▪ Propietat intel·lectual. 
▪ Drets de traspàs. 
▪ Concessions administratives. 
▪ Aplicacions informàtiques. 
 
Valoració inicial 
 
Els drets compresos en l’immobilitzat intangible es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu 
d’adquisició o el cost de producció, essent aplicables els criteris continguts en les normes relatives 
a l'immobilitzat material, sense perjudici del que es disposa a continuació i d'allò previst en les 
normes particulars. 
 

NOTA 3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
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Per al reconeixement inicial d'un immobilitzat de naturalesa intangible, és precís que, a més de 
complir la definició d'actiu i els criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el 
Marc Conceptual de la Comptabilitat, compleixi el criteri d’identificabilitat. 
 
El criteri d'identificabilitat implica que l'immobilitzat compleixi algun dels dos requisits següents: 
 
a) Que sigui separable, és a dir, susceptible de ser separat de l’Associació i venut, cedit, lliurat 
per a la seva explotació, arrendat o intercanviat. 
 
b) Sorgeixi de drets legals o contractuals, amb independència que aquests drets siguin 
transferibles o separables de l’Associació o altres drets o obligacions. 
 
 
Amortització 
 
Després del reconeixement inicial, s’estima si la seva vida útil es indefinida o indefinida. 
 
Es defineix com a vida útil indefinida quan sobre la base d’una anàlisi de tots els factors 
rellevants, no existeixi un límit previsible del termini al llarg del qual s’espera que l’actiu generi 
entrades de fluxos nets d’efectiu per a l’empresa. 
 
Si s’estima que la vida útil és indefinida, l’immobilitzat intangible no s’amortitzarà, però 
anualment serà objecte d’anàlisi el seu possible deteriorament, tot i que no existeixin indicis que 
aquest deteriorament s’hagi pogut produir. 
 
Deteriorament 
 
Respecte a la correcció valorativa per deteriorament, amb independència de qualsevol indici 
de deteriorament del valor es comprova almenys anualment el deteriorament. 
 
Aquesta comprovació anual es realitza a la data de tancament comptable. 
 
Si es produïssin canvis en les circumstàncies entre la data de l‘última anàlisi de deteriorament i 
la data de tancament comptable, que poden donar lloc a indicis de deteriorament, serà 
necessari efectuar una nova anàlisi de deteriorament. 
  
No existeixen actualment actius intangibles amb vida útil indefinida.  
 
Normes particulars: 
 
En particular s’han aplicat les següents normes: 
 
Els programes d’ordinador 
 
Les llicències i programes  per a aplicacions informàtiques es registren pel seu cost d'adquisició 
i, posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent 
amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  
 
Les aplicacions informàtiques s'amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada en 
6 anys, aplicant el percentatge del 33% . 
 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats 
de l'exercici en què s'incorren. 
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Propietat intel·lectual (obra audiovisual)  
 
L'obra audiovisual encarregada a tercers es valora al seu preu d'adquisició. L'obra audiovisual 
realitzada amb mitjans propis: es valorarà a cost de producció.  
 
S'amortitzarà durant la seva vida útil. Quant a la seva qualificació com a existències, haurà de 
produir-se quan es disposi  per ser venuda o consumida en el curs normal de l'explotació, o 
estigui en procés de producció i estigui previst destinar-la qualsevol d'aquestes finalitats. 
 

4.2  Béns integrants del patrimoni cultural 
 
En aquest epígraf s'inclouen aquells elements patrimonials que per la seva naturalesa 
característiques tenen un interès artístic, històric, cultural, documental i/o bibliogràfic. 
 
L’Associació no disposa de béns integrats del patrimoni cultural a data de tancament de 
1'exercici. 
 

4.3  Immobilitzat material  
 
Es defineix l’immobilitzat material com els actius intangibles, mobles i immobles que posseeix 
l’Associació per al seu ús en la producció o  subministrament de béns i serveis o per als seus 
propis propòsits administratius i s’espera tinguin una vida útil major a un any. Indicant que  amb 
caràcter general, es considera com a despesa de l’exercici aquells béns mobles el preu  unitari  
i importància relativa dels quals, dins la massa patrimonial, ho aconsellin així. 
 
Valoració inicial 
 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren inicialment a preu d'adquisició, que 
inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir qualsevol descompte o rebaixa 
en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades produïdes fins a la seva 
posada en condicions de funcionament. 
 
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només s'inclouen en el 
preu d'adquisició o cost de producció quan no son recuperables directament de la Hisenda 
Pública. 
 
Els deutes per compra d'immobilitzat s'han de valorar d'acord amb allò disposat en la norma 
relativa a passius financers. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació es carreguen al compte de 
pèrdues i guanys, com a cost de l'exercici en què s'incorren. Per altra banda, els costos de 
renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com a major valor del bé, exclusivament, 
quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 
 
Amortització 
 
Les amortitzacions d'aquests actius comencen quan estan preparats per ser usats 
en allò per al qual van ser projectats.  
 
S’ha amortitzat de forma independent cada element de l’immobilitzat material, que te 
un cost significatiu en relació amb el cost total.  
 



Comptes Anuals de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda-Memòria  2017- 36 
 
Les amortitzacions es calculen aplicant el mètode lineal sobre el cost d'adquisició 
dels actius menys el seu  valor residual, entenent-se que  els terrenys  sobre  els quals 
s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida, i que per tant 
no són objecte d'amortització. 
 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 
contrapartida en el compte de resultats, i bàsicament equivalen  als percentatges 
d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada dels diferents 
elements. 
 
 
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si és necessari, en la data de 
cada balanç. 

 
S’han aplicat, com a terme mitjà, els següents percentatges: 
  

Coeficient 
màxim 

Anys màxim 

Instal·lacions i maquinaria 12% 18 
Mobiliari i atuells 10% 20 
Equips per a procés d'informació 25% 8 
Aplicacions informàtiques 33% 6 
Elements de transport 16% 14 

 
 
Llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor, sempre que es tracti d’elements nous  
amb valor unitari inferior a  300 euros  i  amb  el  límit  global  de 25.000 euros  (per 
la suma de tots aquests elements) en el mateix exercici.   
 
El càrrec al Compte de Pèrdues a Guanys de l'exercici 2017 i 2016 per amortitzacions ha estat 
de 5.152,77 euros i 8.786,34 euros, respectivament. 
 
 
Deteriorament del  valor 
 
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material 
quan el seu valor comptable superi al seu import recuperable, entès aquest darrer com el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
A la data de tancament de l’exercici, l’Associació avalua el valors dels actius materials per a 
determinar si existeixen indicis que algun d’aquests actius hagi sofert una pèrdua per 
deteriorament de valor. 
 
Si existeix qualsevol indici de deteriorament s’estima el seu import recuperable, es calcula amb 
l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si l'hagués), efectuant 
les correccions valoratives corresponents. L’import recuperable és el major valor entre el seu 
valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
A 31 de desembre es considera que no existeix cap indici de deteriorament de valor sobre els 
elements d'immobilitzat, i per tant, no és necessari enregistrar cap provisió per deteriorament. 
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Baixa 
 
Un elements d'immobilitzat material es dóna de baixa en el moment de la seva alienació o 
disposició per una altra via o quan no s'espera obtenir beneficis, monetaris o socials o rendiments 
econòmics futurs. 
 
La diferència entre l'import que, si s'escau, obtingut d'un element de l'immobilitzat material, net 
dels costos de venda, i el seu valor comptable, determina el benefici o la pèrdua generada al 
produir-se la baixa aquest element, que es imputat al compte de pèrdues i guanys de l'exercici 
en què es produeix. 
 
 
Normes particulars 
 
a) Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge. 
 
La seva valoració inclou totes les despeses d'adquisició o de fabricació i construcció fins a la 
seva posada en condicions de funcionament. 
 
b) Els utensilis i eines 
 
Amb caràcter general, els utensilis i eines que no formen part d’una màquina, i el període 
d’utilització és inferior a l’any, es carreguen al compte de l’immobilitzat i es regularitzen al final 
de l’exercici, amb baixa raonable per demèrit.  
 

4.4   Inversions immobiliàries 
 
Definides com a actius no corrents que siguin immobles i que es posseeixin per obtenir rendes, 
plusvàlues o ambdues en lloc de per al seu ús en la producció o subministrament de béns o 
serveis diferents del lloguer, o bé per a finalitats administratives, o la seva venda en el curs 
ordinari de les operacions de ‘l’Associació. 
 
Es valoraran d'igual manera que els respectius elements de l'immobilitzat material. 
 
L’Associació no disposa de cap terreny oi construcció qualificades com inversions immobiliàries 
al balanç, destinats a l’obtenció d’ingressos per arrendaments ni amb la intenció d’obtenir 
plusvàlues a través de la seva venda.  
 

4.5  Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
S'entén per arrendament,  qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació 
jurídica, pel qual l'arrendador cedeix a l'arrendatari, a canvi de percebre una suma única de 
diner o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps 
determinat, amb independència que l'arrendador  quedi obligat a prestar serveis en relació 
amb l'explotació o manteniment d'aquest actiu. 
 
La qualificació dels contractes com a arrendaments financers o operatius depèn de les 
circumstàncies de cadascuna de les parts del contracte per la qual cosa poden ser qualificats 
de forma diferent per l'arrendatari i l'arrendador. 
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Arrendament financer 
 
Quan de les condicions econòmiques es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els 
riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte, condició que es 
presumeix, excepte prova en contrari, en les següents circumstàncies: 
 
- Contractes d’arrendament amb opció de compra en els quals no existeixin dubtes raonables 
que s’exercitarà aquesta opció. 
 
- Contractes d’arrendament sense opció de compra en els quals es produeixi alguna de les 
següents circumstàncies: 
 
a) La propietat de l’actiu es transfereix, o de las condicions pactades es dedueix que es va a 
transferir, a l’arrendatari al finalitzar el termini de l’arrendament. 
  
b) El termini de l’arrendament coincideix o cobreix la major part de la vida econòmica de l’actiu, 
i sempre que de les condicions pactades es desprengui la racionalitat econòmica del 
manteniment de la cessió d’ús. 
 
- A l’inici de l’arrendament, el valor actual dels pagaments mínims acordats per l’arrendatari 
suposa la pràctica totalitat del valor raonable de l’actiu arrendat. 
 
- Les especials característiques dels actius objecte de l’arrendament fan que la seva utilitat resti 
restringida a l’arrendatari. 
 
- L’arrendatari pot cancel·lar el contracte i les pèrdues que pateixi l’arrendador a causa de la 
cancel·lació són assumides per l’arrendatari. 
 
- Els resultats derivats de les fluctuacions en el valor raonable de l’import residual recauen sobre 
l’arrendatari. 
 
-  L’arrendatari té la possibilitat de prorrogar l’arrendament durant un segon període, amb uns 
pagaments per arrendament que siguin substancialment inferiors als habituals del mercat. 
 
No existeix cap bé de immobilitzat que estigui subjecte a contracte d’arrendament financer. 
 
Arrendament operatiu 
 
Es tracta d'un acord mitjançant el qual l'arrendador convé amb l'arrendatari el dret a usar un 
actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de 
pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caràcter financer. 
 
Els ingressos i despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari, derivats dels acords 
d'arrendament operatiu han de ser considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de 
l'exercici en què es meritin, i s'han d'imputar al compte de resultats. 
 

4.6   Permutes 
 
Un element de l'immobilitzat material s'adquireix per permuta quan es rep a canvi del lliurament 
d'actius no monetaris o d'una combinació d'aquests amb actius monetaris. 
 
S'entén que un element de l'immobilitzat material s'adquireix per permuta quan es rep a canvi 
del lliurament d'actius no monetaris o d'una combinació d'aquests amb actius monetaris. 
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Durant l’exercici l’Associació no ha realitzat cap operació d’aquesta naturalesa. 
  
 

4.7  Actius financers i passius financers 
 
Són actius financers el diner en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d’una altra 
entitat, els drets de rebre efectiu o un altre actiu financer d’un tercer o d’intercanviar amb un 
tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables. 
 
A efectes de la seva valoració s’ha registrat en el capítol d'instruments financers, els contractes 
que donen lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un 
instrument de patrimoni en una altra empresa. 
 
Un passiu financer és una obligació exigible i incondicional de lliurar efectiu o un altre actiu 
financer a un tercer o d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions 
potencialment desfavorables.  
 
El reconeixement comptable d’un passiu implica el reconeixement simultani d’un actiu o d’una 
despesa, o la disminució d’un altre passiu, o d’ingressos o del patrimoni net. 
 
Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l’Associació es converteix en una 
part obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les disposicions del mateix. 
 
 
4.7.1  Actius financers 
 
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories 
següents: 
 
- Actius financers a cost amortitzat 
- Actius financers mantinguts per a negociar 
- Actius financers a cost 
 
Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de 
si el seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament 
 
 
a) Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han classificat, llevat que sigui aplicable allò disposat en l'apartat 
4.7.1.b) següent, els: 
 
a) Crèdits per operacions de les activitats: són aquells actius financers (usuaris i deutors diversos) 
que s'originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de 
l’Associació, i 
 
b) Crèdits per la resta d'operacions: són aquells actius financers que tot i no tractant-se 
d'instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’Associació i els seus 
cobraments són de quantia determinada o determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del 
tràfic l’Associació, els valors representatius de deute adquirits, com obligacions, bons i pagarés, 
cotitzats o no, l’efectiu i altres actius líquids equivalents; és a dir, la tresoreria dipositada a la 
caixa l’Associació, els dipòsits bancaris a la vista, bestretes i crèdits al personal, les fiances i 
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dipòsits constituïts, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre 
fons dotacionals, fons socials i fons especials. 
 
Aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, que no és altra cosa que el preu de 
la transacció. Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat. 
 
Els costos de transacció directament atribuïbles es registren en el compte de pèrdues i guanys 
en el moment del seu reconeixement. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els 
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part 
imputada sistemàticament a resultats de la diferencia entre el cost inicial i el corresponent valor 
de reemborsament al venciment. 
 
Els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no  tinguin 
un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends 
a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons socials, que 
el seu import s'espera recuperar a curt termini, es valoren, tant a l'inici com posteriorment, pel 
seu valor nominal. Tanmateix, els crèdits es valoren pel seu nominal quan l'efecte de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 
 
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode 
del tipus d’interès efectiu.  
 
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import de la 
pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen com una despesa 
o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té 
com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no 
s'hagués registrat el deteriorament del valor. 
 
 
b) Actius financers mantinguts per a negociar 
 
Es considera que un actiu financer (préstec o crèdit derivats de les activitats o no, valor 
representatiu de deute, instruments de patrimoni d’altres empreses: accions, participacions en 
institucions d’inversió col·lectiva, ... o derivats: futurs, opcions, permutes financeres i compravenda 
de moneda estrangera a termini) es posseeix per a negociar quan: 
 
a) S'origini o s'adquireixi amb el propòsit de vendre'l a curt termini (per exemple: valors 
representatius de deute, qualsevol que sigui el seu termini de venciment, o instruments de 
patrimoni, cotitzats, que s'adquireixen per a vendre'ls a curt termini), o 
 
b) Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia financera 
ni hagi estat designat com a instrument de cobertura. A aquests efectes: 
 
- Un contracte de garantia financera és el que exigeix que l'emissor efectuï pagaments 
específics per a reemborsar al tenidor per la pèrdua en què incorre quan un deutor específic 
incompleixi la seva obligació de pagament d'acord amb les condicions, originals o modificades, 
d'un instrument de deute, com una fiança o un aval. 
 
- Un derivat és designat com a instrument de cobertura per a cobrir un risc específicament 
identificat que pot tenir impacte en el compte de resultats, com pot ser la cobertura del risc de 
tipus de canvi relacionat amb compres i vendes en moneda estrangera o la contractació d'una 
permuta financera per a cobrir el risc de tipus d'interès. 
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L’Associació no pot classificar un actiu financer inclòs inicialment en aquesta categoria a d'altres, 
llevat quan procedeixi qualificar una inversió com a inversió en el patrimoni d'entitats del grup, 
multigrup i associades. 
 
No es pot classificar cap actiu financer inclòs en les restants categories previstes en aquesta 
norma, a la categoria de mantinguts per a negociar. 
 
Els actius financers mantinguts per a negociar es valoren inicialment pel cost, que equival al valor 
raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció que els siguin directament 
atribuïbles s'han de reconèixer en el compte de resultats de l'exercici. 
 
Si es tracta d'instruments de patrimoni  forma part de la valoració inicial l'import dels drets 
preferents de subscripció i similars que, si s'escau, s'hagin adquirit. 
 
Posteriorment, els actius financers mantinguts per a negociar es valoren pel seu valor raonable, 
sense deduir els costos de transacció en les quals es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis 
que es produeixin en el valor raonable s'imputen en el compte de resultats de l'exercici. 
 
 
c) Actius financers a cost 
 
En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup 
o associades  i la resta d'instruments de patrimoni d'altres entitats adquirits: accions, 
participacions en institucions d'inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni i derivats: com 
futurs, opcions, permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini, llevat que 
els sigui aplicable allò que es disposa en l'apartat 4.7.2.b) anterior. 
 
Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment 
al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció 
directament atribuïbles. 
 
Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si 
s'escau, s'hagin adquirit. 
 
En posteriors valoracions, es valoren pel seu cost, menys, si s'escau, l'import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una despesa 
o ingrés, respectivament en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Quan cal assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o per altres motius, s'ha d'aplicat 
el mètode del cost mitjà ponderat per grups homogenis. S'entén per grup homogeni aquell en 
què els valors que l'integren tenen drets iguals. 
 
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació d'aquests drets per 
exercitar-los, l'import del cost dels drets disminueix el valor comptable dels actius respectius. 
Aquest cost es determina aplicant alguna fórmula valorativa de acceptació general. 
 
Els criteris emprats perdonar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin cedit els 
drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que s'hagin 
transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. Una vegada 
s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida de l'operació forma part del resultat de 
l'exercici en el quan aquesta s'hagi produït. En el cas dels passius financers l’Associació els dóna 
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de baixa quan l’obligació s'ha extingit o bé quan es produeix un intercanvi d'instruments 
financers amb condicions substancialment diferents. La diferencia entre el valor en llibres del 
passiu financer i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció atribuïbles, es 
recullen en el compte de resultats de l'exercici on tingui lloc. 
 
4.7.2  Passius financers 
 
La present norma resulta d'aplicació als següents passius financers: 
 
- Deutes amb entitats de crèdit 
- Deutes amb característiques especials, i 
- Altres passius financers: deutes amb tercers, com préstecs i crèdits financers rebuts de persones 
o entitats que no siguin entitats de crèdit, inclosos els sorgits en la compra d'actius no corrents, 
fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre participacions. 
 
Els instruments financers incorreguts o assumits s'han de classificar com a passius financers, en la 
seva totalitat o en una de les seves parts, sempre que d'acord amb la seva realitat econòmica 
suposin per l’Associació una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o 
qualsevol altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en 
condicions potencialment desfavorables. 
 
L’Associació reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteix en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració s’han classificat en alguna de les següents 
categories:  
 
-  Passius financers a cost amortitzat 
-  Passius financers mantinguts per a negociar 
 
Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció 
de què el seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des 
de la data del balanç. 
 
a) Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria es classifiquen, llevat que sigui aplicable el que es disposa en l'apartat 
4.7.2.b) següent, els: 
 
a. Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris, remuneracions pendents de 
pagament, a comptes d’usuaris i altres creditors): són aquells passius financers que s'originen en 
la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’Associació, i 
 
b. Dèbits per operacions no derivades de les activitats: són aquells passius financers que, no 
tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l’Associació. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel valor de cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els 
siguin directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres 
que es carreguin a l'entitat quan s'originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el 
compte de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant això, els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any 
i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les fiances i els desemborsaments exigits 
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per tercers sobre participacions, l'import dels quals s'esperi pagar a curt termini, es continuen 
valorant pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
significatiu. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els 
interessos meritats estan comptabilitzats en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus 
d'interès efectiu. 
 
 
b) Passius financers mantinguts per a negociar 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius que s'han originat en la compra de béns i  serveis 
per operacions de tràfic, i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han valorat pel seu valor raonable, que és el preu de la 
transacció. Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s'han 
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu. 
 
Els préstecs i similars es registren inicialment per el import rebut. Les despeses financeres, incloses 
les primes pagades en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es 
comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el compte de pèrdues i guanys utilitzant el 
mètode d’interès efectiu i s' afegeixen el import en llibres del instrument en la mesura que no es 
liquiden en el període que es reporten. 
 
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. Els dèbits per 
operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès 
contractual, que el seu import s'espera pagar a curt termini, es valoren tant al inici com 
posteriorment, pel seu valor nominal. Tanmateix, els dèbits es valoren pel seu nominal quan 
l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 
 
Aquestes partides es classifiquen com corrents tret que es tingui el dret incondicional per a 
ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 
 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 
 
L’Associació dona de baixa un passiu financer quan l'obligació s'ha extingit.  
 
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestador i un prestatari, sempre 
que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es  registra la baixa del passiu financer 
original i es reconeix el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera es registra una 
modificació substancial de les condicions actuals d'un passiu financer. 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi 
donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, i en 
què s'ha de recollir així mateix qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es 
reconeix en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 
 
En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 
diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanç. El cost amortitzat del 
passiu financer es determina aplicant el tipus d'interès efectiu, que és aquell que iguali el valor 
en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons 
les noves condicions. 
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4.8   Existències  
 
Les existències figuren comptabilitzades al seu cost mitjà d’adquisició, o al valor net realitzable, 
el menor dels dos. Les correccions valoratives necessàries per a disminuir el valor de les 
existències al seu valor net es reconeixen com una despesa en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Al tancament de l’exercici l’Associació no presentava cap import en aquesta partida. 
 

4.9   Impostos sobre beneficis 
 
L’Associació està subjecte al Règim Fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, llei 49/2002 de 23 de desembre BOE» núm. 307, de 24/12/2002, on es 
determinen les rendes exemptes, despeses deduïbles, tipus impositiu, etc. Al Reial Decret 
1270/2003 de 10 d’octubre que aprova el Reglament per l’aplicació del Règim Fiscal de les 
Entitats no lucratives, BOE» núm. 254, de 23/10/2003. 
 

L’Associació està parcialment exempt de l'Impost sobre Societats. Aquesta exempció no inclou 
els rendiments obtinguts durant l' exercici de les activitats classificades com a econòmiques i els 
rendiments obtinguts per la cessió o increment de patrimoni, excepte quan són susceptibles de 
reinversió.  
 
A criteri de l'Administració Tributària una activitat econòmica consisteix en qualsevol actuació en 
la qual s'utilitzin mitjans materials o personal de l'Associació amb la finalitat d'intervenir en la  
distribució de béns o serveis, és a dir, sempre que organitzi l’Associació pel seu compte  una 
activitat que suposi vendre alguna cosa o prestar algun servei, i cobri.  
 
Determinació de la base imposable: 
 
A la base imposable de l’impost sobre societats només s’hi inclouen les rendes derivades de les 
explotacions econòmiques no exemptes. 
 
No tenen la consideració de despeses deduïbles, a més de les que estableix la normativa 
general de l’impost sobre societats, entre altres, les següents: 
 
a) Les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes. 
 
Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes són deduïbles en el percentatge 
que representin els ingressos obtinguts en l’exercici d’explotacions econòmiques no exemptes 
respecte dels ingressos totals de l’entitat. 
 
b) Les quantitats destinades a l’amortització d’elements patrimonials no afectes a les 
explotacions econòmiques sotmeses a gravamen. 
 
El tipus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 25%. 

La despesa per impost sobre beneficis es comptabilitza en el compte de resultats per l'import 
que resulta de les liquidacions fiscals de l'impost sobre societats relatives a l'exercici. A aquest 
efecte, al tancament de l'exercici, la despesa comptabilitzada pels imports a compte ja meritat, 
s’haurà d’augmentar o disminuir en la quantia que procedeixi, registrant el corresponent deute 
o crèdit corresponent davant de la Hisenda Pública. 
 

4.10 Ingressos per vendes, prestació de serveis i despeses 
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D'acord amb el principi de meritació, l e s  d e s p e s e s  i  els ingressos derivats de 
transaccions fets econòmics que afecten a  l’Associació, figuren registrats en la 
present memòria amb independència de la data del seu pagament o cobrament. 
 
Es comptabilitzen els ingressos procedents de la venda quan s’ha transferit al comprador i 
els ingressos per prestació de serveis es reconeixen al formalitzar l’acceptació de la 
prestació, per part de l’afiliat o client. (en el moment que la prestació del servei ha estat 
facturat).  
 
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor 
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, és el preu 
acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el 
preu o altres partides similars que l'entitat pugui concedir. 
 
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis que l'entitat ha 
de repercutir a tercers com l'impost sobre el valor afegit (en aquelles operacions no exemptes), 
així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no formen part dels ingressos. 
 
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d'acord amb allò disposat en la norma 
relativa a actius financers. 
 
Els interessos financers s’enregistren seguint un criteri financer, en funció del tipus 
d’interès efectiu aplicable. 
 
Les despeses de béns corrents i serveis es reconeixen les obligacions tenen lloc quan en el Servei 
de Comptabilitat  rep la factura del proveïdor, fins a la data fixada en les normes de tancament 
de l'exercici, i l’acreditació satisfactòria sobre l'execució o el compliment material de la despesa. 
 
Les despeses financeres es reconeixen quan són exigibles per l'entitat bancària. 
 
Les retribucions es reconeixen quan es desemborsen, i les cotitzacions socials, sobre la base del 
criteri de meritació. 
 
Tota transacció en moneda estrangera es convertirà a l'euro, mitjançant l'aplicació a l'import en 
moneda estrangera, del tipus de canvi de comptat, és a dir, del tipus de canvi utilitzat en les 
transaccions amb lliurament immediat, entre ambdues monedes, en la data de la transacció, 
entesa com aquella en la qual es compleixin els requisits per al seu reconeixement. 
 

4.11  Provisions i contingències 
 
L’Associació  reconeix com a provisions els passius que, tot i complir la definició i els criteris de 
registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, 
resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en què es cancel·laran.  
 
Les provisions poden venir determinades per una disposició legal, contractual o per una 
obligació implícita o tàcita. En aquest darrer cas, el seu naixement se situa en l'expectativa 
vàlida creada per l'entitat davant de tercers, d'assumpció d'una obligació per part de l'entitat. 
 
D'acord amb la informació disponible en cada moment, les provisions es valoren, en la data de 
tancament de l'exercici, pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per 
a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, i es registren els ajustaments que sorgeixin per 
l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme es vagin meritant. Quan es 
tracta de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l'efecte financer no sigui 
significatiu, no és necessari efectuar cap tipus de descompte. 
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La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació, no suposa una 
minoració de l'import del deute, sense perjudici del reconeixement en l'actiu de l'entitat del 
corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament serà 
percebut. L’import pel qual es registra l'esmentat actiu no pot excedir de l'import de l'obligació 
registrada comptablement. Només quan hi hagi un vincle legal o contractual, pel qual s'hagi 
exterioritzat part del risc, i en virtut del qual l'entitat no estigui obligada a respondre, s'ha de 
tenir en compte per a estimar l'import pel qual, si s'escau, ha de figurar la provisió. 
 
L’Associació a la data de tancament de l’exercici no té reconeguda cap obligació present, ja 
sigui legal o implícita, com a resultat de successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis 
patrimonials, no és probable que sigui necessària una sortida de recursos per a liquidar una 
obligació. 
 

4.12  Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
 
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora 
en l'activitat, la finalitat principal és la minimització de l' impacte mediambiental i la protecció i 
millora del medi ambient, incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura. 
 
L’Associació no disposa de cap element patrimonial que pugui afectar al medi ambient, ni té 
responsabilitats, despeses, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que 
poguessin ser significatives en relació al seu patrimoni, la situació financera i els resultats del 
mateix. 
 

4.13 Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal. 
 
Les despeses de personal inclouen tots els sous i salaris, les obligacions d’ordre social 
obligatòries o voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les obligacions de pagues 
extres, vacances o sous variables i les seves despeses associades. 
 
L’Associació comptabilitza les despeses de personal seguint el criteri de meritació, no tenint 
concertada cap obligació referent al pagament de retribucions a llarg termini al personal, i en 
concret no té assolida cap obligació referent al pagament de futures pensions. 
 

4.14 Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Existeixen diferents tipus de subvencions: 

a) Subvencions oficials de capital  

Són les subvencions concedides per les administracions públiques per l’establiment o estructura 
fixa de l’entitat: subvencions per adquisició d’immobilitzat intangible, material i inversions 
immobiliàries i que per tant seran utilitzats durant més d’un any. 

b) Subvencions oficials afectes a l'activitat pròpia de l'entitat 

Són les subvencions oficials concedides per les administracions públiques amb l’objecte de 
garantir el compliment dels fins de l'activitat pròpia de l’entitat. 

Les subvencions, donacions i llegats rebuts, de caràcter no reintegrable, es comptabilitzen 
inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i, posteriorment, es 
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traspassen a resultats sobre una base sistemàtica i racional d'acord amb els criteris 
d'imputació que s'exposen més endavant. Les subvencions, donacions i llegats que tenen 
caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la condició de 
no reintegrables (cosa que es produeix quan s'acompleixen les condicions establertes en la 
seva concessió  i  no  hi  ha dubtes raonables sobre la seva percepció). 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren per l'import concedit i 
les de caràcter no monetari es valoren pel valor raonable del bé rebut. El valor raonable 
considerat és el del moment del reconeixement comptable de la subvenció, donació o llegat. 
 

Els criteris d'imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats no reintegrables 
depenen de la seva finalitat: 

1. Si les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per tal d'assegurar una rendibilitat 
mínima o per tal de compensar dèficits d'explotació: s'imputen a ingressos de l'exercici en 
que es concedeixen, excepte si es destinen a finançar  dèficits  d'explotació  d'exercicis 
futurs, cas en el qual s'imputen com a ingrés d'aquests exercicis futurs. 
 
2. i  es  concedeixen  per  finançar  despeses  especifiques:  s'imputen  a  ingressos  de l'exercici 
en que es meriten les despeses que financen. 
 
Si es concedeixen per adquirir actius, s'han de distingir els dos supòsits següents: 
 
1. Concessió per a l'adquisició d'actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions 
immobiliàries: s'imputen a ingressos de cada exercici en proporció a l'amortització dotada 
comptablement per aquests béns, o, si és el  cas, a l'exercici en que es produeix la seva 
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 
2. Concessió per a l'adquisició d'existències o d'actius financers: s'imputen a ingressos de 
l'exercici en que es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa 
en balanç 
 
Si es concedeixen per cancel·lar passius, s'han de distingir també els dos supòsits següents: 
 
1. Si s'atorguen en relació amb el finançament d'un actiu específic: la imputació a ingressos 
es fa en funció de l'element d'actiu finançat, seguint els criteris de l'apartat anterior (concessió 
per adquirir actius). 
 

2. Si no s'atorguen en relació amb el finançament d'un actiu específic: s'imputen a ingressos 
dels exercicis en que es produeix la cancel·lació del deute. 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts de caràcter monetari i sense assignació a una 
finalitat específica, s'imputen a ingressos de l'exercici en que es produeix el seu 
reconeixement comptable. 
 
 
Subvencions FUNDAE 
 
FUNDAE per a la Formació en l'Ocupació és l’entitat estatal encarregada d’impulsar i coordinar 
l’execució de les polítiques públiques en matèria de Formació Contínua. 
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Les empreses que cotitzen per la contingència de Formació Professional disposen d’un crèdit per 
a Formació Contínua, la quantitat del qual resulta d’aplicar a l’import ingressat per l’empresa 
per aquest concepte l’any anterior, un percentatge de bonificació. Aquest percentatge 
s’estableix cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, en funció de la grandària 
de les empreses 
 
L´Associació Hotelera és entitat organitzadora de FUNDAE,  és a dir, està inscrita com a entitat 
de formació per impartir formació diferent de les especialitats previstes al catàleg 
d´especialitats (formació programada per les empreses pels seus treballador) (llei 30/2015, 
de 9 de setembre, per la que es regula el Sistema de Formació Professional per al Treball. 
 

4.15 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 
 
S'entén que una entitat forma part del grup quan ambdues estan vinculades per una relació de 
control directa o indirecta, anàloga a la prevista en l'article 42 del Codi de Comerç, o quan les 
empreses controlades per qualsevol mitja per una o vàries persones jurídiques, actuen 
conjuntament o es troben sota direcció única, per acords o clàusules estatutàries. 
 
S'entén que una entitat és associada quan, sense que es tracti d'una entitat del grup, en el sentit 
assenyalat anteriorment, l'entitat o alguna o algunes de les entitats del grup en cas d'haver-n'hi, 
incloses les entitats o persones físiques dominants, exerceixin sobre aquesta entitat una influència 
significativa per tenir una participació en ella que, tot creant amb aquesta una vinculació 
duradora, estigui destinada a contribuir a la seva activitat. 
 
En aquest sentit, s'entén que hi ha influència significativa en la gestió d'una altra entitat, quan 
es compleixin els dos requisits següents: 
 
a) L'entitat o una o vàries entitats del grup, incloses les entitats o persones físiques dominants, 
participen en l'entitat, i 
 
b) Es tingui el poder d'intervenir en les decisions de política financera i d'explotació de la 
participada, sense arribar a tenir-ne el control. 
 
L’Associació es independent respecte d’altres entitats jurídiques o físiques, i en cap cas es pot 
considerar l’existència d’una relació de control o influencia en les seves decisions o actuacions.  
 
No existeix cap entitat o particular que hagi de tenir la consideració de part vincula.  
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Les partides que componen l'immobilitzat material així com el moviment de cadascuna 
d'aquestes partides en els exercicis 2016 i 2017 ha estat el següent:  
 

 Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 
 31/12/2015   ALTES       

BAIXES 

31/12/2016 TRASPASOS 

Cost:       
  

Instal·lacions tècniques 8.710,81   8.710,81 

Mobiliari 42.686,08   42.686,08 

Equips per a processaments d'informació 22.591,22   22.591,22 

Elements de transport 10.762,70     10.765,70  

  84.750,81  10.765,70 73.988,11 

     

Amortització acumulada       
  

Instal·lacions tècniques -8.710,81     -8.710,81 

Mobiliari -27.723,08 -7.331,20   -35.054,28 

Equips per a processaments d'informació -21.023,29 -402,43   -21.425,72 

Elements de transport -5.381,35       5.381,35  

  -62.838,53 -7.733,63 5.381,35 -65.190,81 
Immobilitzat material net    21.912,28 -7.733,63 5.381,35 19.560,00 

 

 Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 
 31/12/2016   ALTES       

BAIXES 

31/12/2017 TRASPASOS 

Cost:       
  

Instal·lacions tècniques 8.710,81   8.710,81 

Mobiliari 42.686,08   42.686,08 

Equips per a processaments d'informació 22.591,22 4.419,07  27.010,29 

  73.988,11 4.419,07  78.407,18 

     

Amortització acumulada       
  

Instal·lacions tècniques -8.710,81     -8.710,81 

Mobiliari -35.054,28 -3.645,57   -38.699,85 

Equips per a processaments d'informació -21.425,72 -1.507,20   -22.932,92 

  -65.190,81 -5.152,77  -70.343,58 
Immobilitzat material net      8.797,30 -733,70  8.063,60 

 
 
Les altes corresponen a les inversions i a les dotacions a l’amortització realitzades durant 
l’exercici. 
 
Altra informació: 
 
No s’han comptabilitzat costos de desmantellament, retirada o rehabilitació durant l’exercici. 
 
La informació relativa a les vides útils o coeficients d’amortització utilitats per al diferents 
elements de l’immobilitzat material es detalla a la nota 4.3. 
 

NOTA 5.  IMMOBILITZAT MATERIAL 
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Correccions valoratives per deteriorament 
 
La Junta de Govern considera que no existeixen indicis de deteriorament dels diferents actius 
de l'immobilitzat material a tancament dels exercicis 2017 i 2016, per la qual cosa no s'ha 
realitzat cap correcció valorativa durant aquests exercicis.  
 

Béns totalment amortitzats 
 
A data de tancament dels exercicis 2017 i 2016, l’Associació mantenia en el seu immobilitzat material 
elements totalment amortitzats i encara en ús, el detall dels quals és el següent: 
 
 

 2017 2016 

Mobiliari 14.740,89 14.740,89 

Equips processos 11.180,92 11.180,92 

Instal·lacions tècniques 8.710,81 8.710,81 

Total 34.632,62 34.632,62 

 
 
Immobilitzat material no afecte a l'explotació 
 
No existeixen elements no afectes a l'explotació. 
 
Immobilitzat material afecte a garanties i actius afectes a reversió 
 
Al 31 de desembre de 2017 i 2016, no existeixen elements de l'immobilitzat material afectes 
a garantia ni actius afectes a reversió. 
 
Compromisos ferms de compra i venda 
 
A 31 de desembre de 2017 i 2016, no existeixen compromisos ferms de compra ni de venda 
d'elements d'immobilitzat. 
 
Arrendaments 
 
Al tancament dels exercicis 2017 i 2016 no existeixen arrendaments financers d'elements de 
l'immobilitzat material. 
 
Assegurances 
 
La Societat té contractades vàries pòlisses d'assegurances per cobrir els riscos als quals estan 
subjectes els elements de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes pòlisses es considera 
suficient. 
 
Immobilitzats en litigi, embargaments, arrendaments i situacions anàlogues 
 
Al tancament dels exercicis 2017 i 2016 no existeixen elements de l'immobilitzat material en 
litigi. 
 

L’Associació no té inversions immobiliàries. 
 

NOTA 6.  INVERSIONS IMMÒBILIARIES  
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L’Associació no té béns integrats del patrimoni cultural. 
 
NOTA 8.  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
L'epígraf de l' immobilitzat intangible compren els següents conceptes a 31 de desembre de  
2017 i 2016: 
 

 Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 
 31/12/2015   ALTES       

BAIXES 

31/12/2016 TRASPASOS 

Cost:       
  

Aplicacions informàtiques 15.817,54   15.817,54 

Propietat industrial i intel·lectual 12.176,51   12.176,51 

  27.994,05   27.994,05 

Amortització acumulada     
  

Aplicacions informàtiques -14.764,83 -1.052,71  -15.817,54 

Propietat industrial i intel·lectual -12.176,51   -12.176,51 

  -26.941,34 -1.052,71  -27.994,05 

Immobilitzat intangible net. 1.052,71 -1.052,71   
     

 

 Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 
 31/12/2016 ALTES 

BAIXES 

31/12/2016 TRASPASOS 

Cost:       
  

Aplicacions informàtiques 15.817,54   15.817,54 

Propietat industrial i intel·lectual 12.176,51   12.176,51 

  27.994,05   27.994,05 

Amortització acumulada     
  

Aplicacions informàtiques -15.817,54   -15.817,54 

Propietat industrial i intel·lectual -12.176,51   -12.176,51 

  -27.994,05   -27.994,05 

Immobilitzat intangible net     

 
 
Altra informació: 
 
La informació relativa a les vides útils o coeficients d’amortització utilitats per al diferents 
elements de l’immobilitzat immaterial es detalla a la nota 4.1. 
 
Béns totalment amortitzats 
 
A data de tancament dels exercicis 2017 i 2016, l’Associació mantenia en el seu immobilitzat immaterial 
elements totalment amortitzats i encara en ús, el detall dels quals és el següent: 
 

 2017 2016 

Aplicacions informàtiques 15.817,54 15.817,54 

Propietat industrial i intel·lectual 12.176,51 12.176,51 

Total 27.994,05 27.994,05 

 

NOTA 7.  BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL  
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Immobilitzat immaterial no afecte a l'explotació 
 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa  l’Associació. 
 
Immobilitzat immaterial afecte a garanties 
 
L’Associació no té béns d’immobilitzat intangible que es trobin afectes a garanties. 
 
Compromisos ferms de compra i venda 
 
En el decurs de l’exercici no s’han reconegut ingressos ni despeses en el compte de pèrdues i 
guanys durant l’exercici 2017 ni tampoc al 2016, derivats de l’alienació o disposició per altres 
mitjans d’elements de l’immobilitzat immaterial. 
 
Correcció valorativa 
 
No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals, vides útils ni 
mètodes d’amortització. 
 
Immobilitzats immaterials en litigi, embargaments, arrendaments i situacions anàlogues 
 
En els exercicis 2017 i 2016 no existeixen restriccions a la titularitat dels béns d’immobilitzat 
intangible.  
 
 

9.1 Arrendaments financers 
 
L’Associació no té arrendaments financers. 
 

9.2 Arrendaments operatius (l’Associació com arrendatària) 
 
Durant l'exercici, l’Associació ha reconegut com a despeses d'arrendaments operatius i altres 
operacions de naturalesa similar, dels quals ha estat arrendatària, es troben registrades a 
l’epígraf 4.5 del Compte de pèrdues i guanys,   els imports que  es detallen a continuació: 
 

 2017 2016 

Despatx núm. F6 – Parc Científic i Tecnològic 8.508,64 5.405,80 

Lloguer de sales 3.196.45 5.529,09 

Rènting  Fotocopiadora – Impressora 420,00   538,70   

Total 12.125,09 11.473,59 

 
Els compromisos  adquirits de futurs pagaments en virtut d'arrendaments operatius que es 
consideren no cancel·lables, a 31de desembre de 2017 és la següent: 
 
Un contracte mercantil d'arrendament de serveis d'impressió amb BNP Paribas Lease Group, 
SA  amb una durada de  5 anys  i  que finalitza el 28 de gener de 2021, per un import de 
36,30 euros. 
 
Atès que els contractes de lloguer del despatx són anuals i els de lloguer de sales i vehicles són 
puntuals, no es desglossa l’import dels pagaments futurs mínims. 
 

NOTA 9. arrendaments i altres operacions de naturalesa similar  
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Els actius financers s’han classificat segons la naturalesa i segons la funció que compleixen en la 
societat.  
 
A continuació es mostra el valor en llibres dels actius financers assenyalades en la norma de 
registre i valoració novena, que es comptabilitza d’acord amb la següent estructura: 

 

                 Classes 

Instruments financers a  llarg termini 

TOTALS 
Instruments de 

patrimoni 
Valors representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres 

Categories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Actius financers a cost 
amortitzat 45.180,67 45.180,67    71.215,74 160.215,74 116.396,41 205.396,41 
Actius financers mantinguts 
per a negociar           

Total 45.180,67 45.180,67   71.215,74 160.215,74 116.396,41 178.411,41 

 

                 Classes 

Instruments financers a curt termini 

TOTALS 
Instruments de 

patrimoni 
Valors representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres 

Categories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Actius financers a cost 
amortitzat         267.429,82 145.688,42 267.429,82 145.688,42 
Actius financers mantinguts 
per a negociar           

Total     267.429,82 145.688,42 267.429,82 145.688,42 

 

Actius financers a cost  

El detall d’aquest tipus d’actius es mostra a continuació:  
 

  
Instruments financers 

a  llarg termini 
Instruments financers 

a  curt termini 
  2017 2016 2017 2016 
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis i altres comptes (a)     54.356,16 62.963,25 

Efectiu i altres actius líquids equivalents (b)     -23,35 82.725,17 

Altres actius financers (c) 71.215,74 160.215,74 213.073,66  
Total 71.215,74 160.215,74 267.429,82 145.688,42 

 
(a) Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis i altres comptes a cobrar 
 

 2017 2016 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 20.044,30 26.090,21 

Altres deutors 1.470,57 5.159,35 

Hisenda Pública, deutora per devolució d’impostos   

Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides 32.838,42 30.947,37 

Hisenda Pública,  retencions i pagaments a compte 2,87 766,32 

Total 54.356,16 62.963,25 

 
En aquest epígraf del balanç, correspon als imports pendents de cobrament originats per les 
operacions amb usuaris (per lliuraments de béns i serveis prestats per l'entitat en l'exercici de 

NOTA 10.  ACTIUS FINANCERS 
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les seves activitats), patrocinadors, crèdits amb compradors de serveis que no tenen la condició 
estricta d'usuaris i amb altres deutors de les activitats no inclosos en altres comptes d'aquest grup 
també inclou els imports pendents de cobrar de les administracions públiques i les bestretes al 
personal, i les quantitats retingudes a l’Associació dels rendiments bancaris  a compte d'impostos. 
 

Altres crèdits amb les administracions públiques recull l’import de les retencions a compte del 
rendiments per un import de 2,87 euros. 
 
Durant l’exercici 2017 no s’ha produït cap deteriorament dels saldos de usuaris i deutors per 
vendes i prestació de serveis. 
 
(b) Efectiu i altres actius líquids equivalents 
 

 2017 2016 
Caixa -23,35 66,63 

Caixabank, SA 106.915,11 28.235,28 

BBVA SA 43.475,18 41.689,57 

Banco Sabadell, SA 33,10 33,10 

Caixabank, SA 62.673,62 12.700,59 

Total 213.073,66 82.725,17 

 
En aquest epígraf del balanç s’inclou l’efectiu i altres actius líquids equivalents inclouen l’efectiu 
en caixa i els dipòsits a la vista en entitats de crèdit, amb venciment no superior a tres mesos, 
sempre que no hagi risc significatiu de canvis de valor. 
 
(c) Altres actius financers 
 

 2017 2016 
Imposició a termini   109.000,00 

Crèdits a tercers (2) 71.215,74 51.215,74 

Total 71.215,74 160.215,74 

 
 
Les inversions financeres han generat durant l’exercici 2017 uns ingressos financers per import 
de 1.051,03 euros, que figuren enregistrats en l’epígraf d’ingressos financers del compte de 
pèrdues i guanys. 
 
Crèdits a tercers: 
 

 El valor comptabilitzat del crèdit amb la Federació Empresarial d´Hostaleria Tarragona s’ha 
incrementat en 20.000 euros i  a 31 de desembre de 2017  l’import es de 71.215,74 euros a 
retornar. 
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 

El detall d’aquest tipus d’actius es mostra a continuació:  
 

 
 

Fons d’inversió Import inversió Data inversió Saldo a 31-12-2017 Plusvàlua % increment 
 
FC FONDTESORO LP PREMIUN 23.029,01 15/07/2007 35.360,45 12.331,44  53,55% 
 
FC AHORRO ESTANDAR 9.866,85 18/01/2012 10.708,25 841,40 8.,53% 
 
Total 32.895,56  46.068,70 13.172,84   
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Participacions en institucions d'inversió col·lectiva gestionats per l’entitat gestora Caixabank 
Asset Management. 

 
Codi de conducta d’inversions financeres temporals 
 
L’Associació té en compte el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la 
realització d’inversions temporals en l’àmbit del mercat de valors aprovat per l’Acord de 20 de 
novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
 
A efectes del que disposa aquest Codi, es consideren inversions temporals aquelles que tinguin 
aquesta condició conforme al Pla  General de Comptabilitat, aprovat pel Reial decret 
1643/1990, de 20  de novembre, sempre que es tracti d'inversions en actius amb venciment no 
superior a un any, així com aquells actius a major termini  que s'adquireixin o mantinguin amb 
la finalitat de beneficiar a curt termini de les variacions en els seus preus. 
 
Tenen la consideració de valors mobiliaris i instruments financers els compresos en l’article 2 de 
la Llei del Mercat de Valors1 i les participacions en institucions d’inversió col·lectiva. 
 
L’Associació, a l’hora de seleccionar la realització d’inversions temporals, valora en tots els casos 
la seguretat, principis ètics, mediambientals de liquiditat, i la rendibilitat que ofereixen les 
diferents possibilitats d’inversió, tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests principis, segons 
les condicions de mercat existents en el moment de la contractació. Mai realitzarà inversions que 
violin aquest principis. 
 
En aquest sentit, l’Associació no realitzarà operacions que responguin a un ús merament 
especulatiu dels seus recursos financers. 
 
Altre  tipus d’informació 
 
L’Associació no té compromisos ferms de compra significatius d’actius financers ni de venda al 
tancament de l’exercici. Tampoc van haver-hi en l’exercici anterior. 
  
L’Associació no afronta litigis ni embargaments que afectin els actius financers a la data de 
formulació dels comptes anuals. 
 

A continuació es mostra el valor en llibres dels passius financers assenyalades en la norma de 
registre i valoració novena. 
 
A la data de tancament dels exercicis 2017 i 2016, la composició per categories dels passius 
financers,  és la següent: 
 

  2017 2016 

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 8.822,55 5.701,06 

Total 8.822,55 5.701,06 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA 11. PASSIUS FINANCERS 
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El detall de la partida “Creditors per activitats i altres comptes a pagar” d’aquest tipus de 
passius es mostra a continuació: 
 

 2017 2016 

Creditors varis (a) 3.303.76 1.787,62 

 Personal (remuneracions pendents de pagament) (b)  -276,62 

Passius i altres deutes amb Administracions (c) 5.518,79 4.190,06 
Total 8.825,55 5.701,06 

 
a) Creditors varis  
 
Deutes amb subministradors de serveis que no tenen la condició estricta de proveïdors.  
 
b) Remuneracions pendents de pagament 
 
No existeixen dèbits de l'Associació  al personal pels conceptes citats en els comptes 640 i 641.  
 
c) Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques 
 

 2017 2016 

Hisenda Pública, creditora per IVA 1.325,00 785,27 

Hisenda Pública, creditora per retencions practicades 1.811,47 1.309,64 

Hisenda Pública, creditora per impost sobre societats   

Organismes de la Seguretat Social, creditors 2.182,32 2.095,15 

Total 5.318,79 4.190,06 

 
Tributs a favor de les administracions públiques, pendents de pagament, tant si l'Associació és 
contribuent com si n'és substituta o retenidora i deutes pendents amb Organismes de la Seguretat 
Social com a conseqüència de les prestacions que aquests realitzen. 
 
Altre  tipus d’informació 
 
Import dels deutes amb garantia real 
 
No existeixen deutes amb garantia real 
 

Incompliment d'obligacions contractuals 

No s'ha produït cap incidència respecte al compliment de les obligacions relatives als 
préstecs rebuts de tercers. 
 
 

El Fons Propis a 31 de desembre de 2017 i 2016 és de 323.233,65 euros i 295.605,56 euros, 
respectivament, i recull el superàvit net generat per l’Associació des del seu origen fins a la data 
de referència. 
 
Anàlisi del moviment: 
 
 

NOTA 12. FONS PROPIS 
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Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 
 

Cost Saldo inicial Augments      Disminucions Saldo final 

Fons propis    
 

Romanent 
 

600.256,15 43.986,68 348.584,21 
 

295.658,62 

Excedent negatiu exerc. Ant. 
 

-348.584,21 348.584,21  
 

Subvencions 
 

76.036,17 30.947,42 76.036,17 
 

   30.947.42 

Excedent de l’exercici 
 

43.933,62 27.575,03 43.933,62 
 

27.575,03 

TOTAL 
 

371.641,73 451.093,34 468.554,00 
 

354.181,07 

 
 
Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 
 

Cost Saldo inicial Augments      Disminucions Saldo final 

Fons propis    
 

Romanent 
 

295.658,62 27.575,03  
 

323.233,65 

Excedent negatiu exerc. Ant. 
 

  
 

Subvencions 
 

30.947,42 1.891.00  
 

32.838,42 

Excedent de l’exercici 
 

27.575,03 27.195,21 27.575,03 
 

27.195,21 

TOTAL 
 

354.181,07 56.661,24 27.575,03 
 

383.267,28 

 
Les disminucions de l’excedent de l’exercici corresponen a l’aplicació del resultat de 
l’exercici anterior i compensació de pèrdues. 
 
 

El finançament rebut per a la realització dels diferents projectes de formació es registren com 
a ingressos en el compte de pèrdues i guanys amb correlació a les despeses meritades en 
l’exercici de cada un dels projectes i la resta pendent d’aplicació a comptes de balanç.  
 
En el quadre següent es detallen els imports i moviments durant el 2017 de les subvencions, 
donacions i llegats:  
 
Entitat Concessionària 

Data 
concessió Finalitat 

Import 
atorgat 

Ingrés de 
l'exercici 

Import pendent 
cobrament 

 Servei d'Ocupació de Catalunya 2013 Formació FOAP 2013   9.823,20 

 Servei d'Ocupació de Catalunya 2014 Formació FOAP 2014  63.237,00  12.647,40 

 Servei d'Ocupació de Catalunya 2014 Formació Cuina 27.795,00  7.656.62 

 Servei d'Ocupació de Catalunya 2014 Formació Angles 6.300,00  820.20 

Treball i ocupació 2017 Formació  9.455,00 7.564,00 1.891,00 

Totals    7.564,00 32.838,42 

 
L’Associació ha complert i preveu complir totes les condicions establertes en els acords de 
finançament rebuts, motiu pel que no considera que s’hagi de produir cap devolució dels imports 
rebuts. 
 

 
 

NOTA 13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
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Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament 
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 
 
Impost sobre societats 
 
L’Associació, es troba inclòs dintre de les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre 
societats, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats.  
 
Segons estableix l’apartat 2 de l’article 121 de l’esmentat Reial decret legislatiu, l’exempció 
no abasta els rendiments obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, ni a les rendes 
derivades del patrimoni, ni a les rendes obtingudes de transmissions patrimonials diferents a les 
declarades específicament exemptes pel mateix article. 
 
Retencions 
 
L’Associació, ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball i activitats professionals, com 
a substitut del subjecte passiu. 

Impost sobre el Valor Afegit 
 
En relació amb aquest impost, els serveis que presta l’Associació estan exempts de l’impost sobre 
el valor afegit (IVA) en la part corresponent a les quotes dels seus membres i a les activitats 
docents. No obstant, també realitza  altres activitats (prestació de serveis, venda de productes 
......)  i es troba sotmesa a l'aplicació de la regla de prorrata per a la determinació de l'IVA 
suportat que pot ser considerat com a deduïble, al realitzar operacions que estan subjectes, 
però exemptes en l'esmentat tribut. En l'exercici 2017 aquest percentatge de deducció s'ha 
establert, tenint en compte els diferents sectors d'activitat, en el  31% (50% en l'exercici 2016). 
 
Ajornaments pagament impostos 
 
L’Associació durant l'exercici 2017, tal com va fer en l'exercici 2016,  no ha sol· licitat  cap 
ajornament d'impostos.  

 
14.1 Impostos sobre beneficis 
 
Les tres condicions que hauria de complir l’Associació per no haver de presentar declaració 
per l'Impost de Societats són: 

1. Que  els  ingressos no superin els 75.000 euros anuals. 
2. Que els  ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals. 
3. Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció. 

 
Al no complir aquests requisits esta obligada a declarar i ingressar–si s’escau- l’Impost de 
Societats, corresponen a l’exercici 2017, dins dels 25 dies naturals següents als sis  mesos 
posteriors a la finalització de l’exercici econòmic.  

 
Altres tributs 
 
No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs. 

NOTA 14. SITUACIÓ FISCAL 
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Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix 
la corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 
que es produeixi la corrent monetari o financera derivada d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels 
béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 
impostos. 
 
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal 
pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es 
reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client. Els quals en el moment de l'emissió 
d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es valoren al menor valor entre els 
costos incorreguts i l'estimació d'acceptació. 
 

a) Ingressos de l’Associació per activitats 
 
El desglossament de la partida 1 del compte de resultats “Ingressos per les activitats” 
corresponent als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 presenta la següent 
composició: 
 

 2017 2016 

Vendes i prestacions de serveis (1) 173.171,24   91.830,57 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic (2) 97.820,86 101.504,09 

Subvencions oficials a les activitats (3) 7.564,00 33.743,75 

Total 278.556,10 227.078,41 

 
1 Vendes i prestacions de serveis 2017 2016 

Vendes de béns 5.104,00 3.425,00 

Ingressos per prestacions de serveis 168.067,24 88.405,57 

Total 173.171,24 91.8530,57 

 
 
2 Quotes de caràcter periòdic i quantia determinada, percebudes dels membres de l’Associació. 
 
L’estructura de les quotes dels membres associats, és l’aprovada en la darrera assemblea 
general de data 27 de març de 2.003, i revisada en la darrera Assemblea General amb data 
6 d´octubre de 2011: 
 
a) HOTELS FINS A 30 HABITACIONS................................335,98€ 
b) HOTELS FINS A 50 HABITACIONS................................440,51€ 
c) HOTELS DE 51 A 500 HABITACIONS: 

- Quota fixa de 470,51€ anuals + 2,38€ per nombre d’habitacions de l’establiment. 
- Quota màxima de 1.728,61€ en el cas de hotel de 500 habitacions. 
 
d) HOTELS DE 501 HABITACIONS EN ENDAVANT: 
- Quota fixa de 1.823,61 € anuals mes 1,17€ per nombre d’habitacions des de 501 fins la 
totalitat. 
 
CADENES HOTELERES: 
 
El criteri a seguir, és que tots els hotels que es gestionin sota un mateix nom comercial i estiguin 

NOTA 15.  INGRESSOS I DESPESES 
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situats al àmbit territorial de l’associació Hotelera de Salou Cambrils La Pineda necessàriament 
hauran d’estar associats tots ells, sota els criteris econòmic anteriorment esmentats, no podent-
se donar el cas que uns estiguin associats i altres de la mateixa cadena no. 
 
3 Les rebudes de les administracions públiques amb la finalitat, en general, d'assegurar una 
rendibilitat mínima o de compensar dèficits de funcionament de l'exercici. 
 
El detall de les subvencions rebudes es troba a la nota 13. 
 

b) Aprovisionaments 
 
El desglossament de la partida 3 del compte de resultats “Aprovisionaments” corresponent als 
exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 presenta la següent composició: 
 

  APROVISIONAMENTS 31-12-2017 31-12-2016 

      a) Consum de béns destinats a les activitats 831,46 628,13 

              Compres de béns destinats a les activitats 831,46 628,13 

              Devolucions de compres i operacions similars   

              Variació d'existències de béns de les activitats   

     b) Consum de primeres matèries i altres matèries      89,59  

Total  921,05 628,13 

 
 
 

c) Despeses de personal 
 
El desglossament de la partida 5 del compte de resultats “Despeses de personal” corresponent 
als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 presenta la següent composició: 
 

  DESPESES DE PERSONAL 31-12-2017 31-12-2016 

     a)  Sous, salaris i assimilats (1) 83.096,55 71.614,98 

     b) Càrregues socials  26.476,45 21.331,70 

             Seguretat Social a càrrec de l’entitat (2) 26.476,45 21.331,70 

     c)  Altres despeses socials 104,79 250,00 

Total  109.677,79 93.196,68 

 
(1) Sous i salaris 2017 

PERSONAL DE L'ASSOCIACIÓ 69.005,21 

 FORMADORS 3.320,10 

 REPARTIDOR 3.755,82 

 TREBALL/OCUPACIO 7.015,42 

Total 83.096,55 

 
 

(2) Seguretat Social a càrrec de l’Associació 2017 

PERSONAL DE L’ASSOCIACIÓ 21.953,20 

FORMADORS 1.102,82 

REPARTIDOR 1.230,08 

TREBALL/OCUPACIO 2.190,35 

Total 26.476,45 
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d) Serveis exteriors 
 

El desglossament de la partida 6 a) del compte de resultats “Serveis exteriors” corresponent 
als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 presenta la següent composició: 
 

Serveis exteriors 2017 2016 

Arrendaments i cànons 11.705,09 10.934,89 

Reparacions i conservació 6.937,97 2.712,75 

Serveis professionals independents 94.379,75 62.532,88 

Primes d'assegurances 875,81 296,70 

Serveis bancaris 518,51 642,62 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.493,26 5.112,32 

Subministraments 2.302,65 1.388,43 

Altres serveis 5.981,17 5.048,63 

Total 127.194,21 88.669,22 

 
 

e) Ingressos financers 
 
El detall dels ingressos i despeses financeres del compte de resultats, corresponent als exercicis 
finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 es el següent: 
 

  2017 2016 

Ingressos financers 1.051,03 3.024,75 

Despeses financeres   

Variació de valor raonable en instruments financers   

Total 1.051,03 3.024,75 

 
 

A 31 de desembre de 2017 els comptes anuals no recullen cap provisió a llarg termini i no té 
compromeses garanties amb tercers, ni altres passius de contingència coneguda. 
 
Com ja s’ha detallat en la nota 13 existeixen diligències iniciades per Servei Català d’Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, per la possibilitat d’incompliment dels requisits de justificació 
d’uns cursos celebrats en anys anteriors i finançant per el Servei Català d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per un import de 5.476,85 euros, però tant l’entitat com el seu 
advocat consideren que aquesta liquidació oberta no procedeix i, per tant, es van interposar 
els recursos pertinents.  És per aquest motiu que l’Associació no ha registrat cap provisió per 
aquest concepte. 
 

L’Associació ha aplicat totes les rendes i altres ingressos al compliment dels fins fundacionals. No 
realitza activitats diferents de les previstes a les finalitats fundacionals. 
 

No s'ha produït cap fet esdevingut amb posterioritat al tancament de l'exercici que afecti a la 
informació d'aquests estats financers.  
 
 

NOTA 16.  PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

NOTA 17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS AMB FINALITATS 
ESTATUTÀRIES 

NOTA 18.  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
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Els  membres de la Junta de Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, no havent rebut durant 
l’exercici 2017 cap retribució, no  se’ls hi ha concedit cap préstec o bestreta, ni s’han assumit 
obligacions pel seu  compte a títol de garantia i tampoc existeixen obligacions contretes en 
matèria de pensions i  d’assegurances de vida. 
 

a) Personal 
 

El nombre mitja de persones ocupades durant els exercicis 2017 i 2016 distribuït per categories, 
ha estat el següent: 

  Categoría 2017 2016 

Coordinador/a 1,000 1,000 

Administratiu/a Oficial 1a 3,000 3,000 

Professor/a 0,14 0,567 

Repartidor/a 0,49 0,324 

Total  4,63 4,891 

 
 

El nombre de persones ocupades al tancament de l’exercici, distribuït per categories i sexe és 
el següent: 

Categoria 
Exercici 2017 Exercici 2016 

Homes Homes Total Homes Dones Total 

Coordinador/a 
 1 1  1 1 

Administratiu/a Oficial 1a 
 3 3  3 3 

Total  
  

4 
 

4 
  

4 
 

4 
 
 

b)  Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició 
addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
L’Associació compleix amb la normativa vigent respecte dels terminis de pagaments a 
proveïdors en operacions comercials,  establert per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sent el seu 
termini habitual de pagament de 30 dies més. 
 
L’import del saldo pendent de pagament a proveïdors a data 31 de desembre de 2017 es de 
3.303,76 euros 
 
c) Medi ambient 
 
L’Associació aplica mesures oportunes per tal d'adequar-se a la normativa del medi ambient i 
de minimitzar els efectes d'impacte mediambiental, no té responsabilitats, despeses, actius, ni 
provisions i contingències de naturalesa mediambiental que pogueren ésser significatives en 
relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del mateix.  
 
Per aquest motiu no s'inclouen en els presents comptes anuals cap partida que hagi de ser inclosa 
en el document a banda de la informació mediambiental prevista en la resolució del 25 de març 
de 2002 de 1'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (BOE número 81, de 4 d'abril de 
2002). 
 

NOTA 19.  OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

NOTA 20. ALTRA INFORMACIÓ  
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La informació respecte de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponents a les activitats 
ordinàries de l’Associació: 
 
 

INGRESSOS 
 
 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 2017 2016 

QUOTA ASSOCIATS 97.820,86 101.504,09 
 

Ingressos formació 2017 2016 

FORMACIÓ CREU ROJA 9.820,00  

FORMACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA 38.750,50 23.318,00 

FORMACIO MANIPULACIÓ ALIMENTS  49,00 

FORMACIÓ PER AJUNTAMENTS 13.370,00 4.628,57 

FORMACIÓ PYMEC 46.834,63 2.448,00 

FORMACIO SERVEI OCUPACIO DE CATALUNYA(1) 7.564,00 40.874,75 

Total 116.339,13 71.318,32 
 

Serveis publicitaris 2017 2016 

EXPOSITOR 56.865,00 50.880,00 

REVISTA 5.000,00 3.250,00 

Total 61.865,00 129.872,54 
 

Altres ingressos  2017 2016 

ADHESIUS ESTALVI D'AIGUA 104,00 126,00 

ALTRES INGRESOS 1.386,43 50,00 

SOPAR DE L'ASSOCIACIO 2.600,00 3.107,55 

Total 6.165,33 3.283,5 

 
Ingressos financers 2017 2016 

INGRESSOS FINANCERS 1.051,03 3.024,75 

Total 1.051,03 3.024,75 

 
DESPESES 
 

Despeses administratives 2017 2016 

ALLOTJAMENT HOSTING INTRANET 1.339,00 2.606,18 

ALTRES IMPOSTOS 1.165,30 84,56 

ASSEGURANÇA OFICINA 875,81 296,70 

COMISSIONS I DESPESES BANCARIES 518,51 642,62 

LLOGUER SEU SOCIAL 8.508,64 5.405,80 

MANTENIMIENT FOTOCOPIADORA 2.424,13 1.027,54 

MANTENIMIENT ORDINADORS 794,44 857,90 

MATERIAL FUNGIBLE D'OFICINA 831,46 628,13 

RENTING FOTOCOPIADORA 420,00 538,70 

SERVEIS DE CORREUS 735,42 182,19 

SERVEIS DIVERSOS 494,48 1.073,29 

TELÈFON 2.302,65 1.388,43 

DESPESES GASOLINA 872,33  

TRANSPORT – MENSAJERIA 184,81 197,86 

Total 21.466,98 14.929,90 
 
 

NOTA 21.  INFORMACIÓ SEGMENTADA 
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Personal 2017 2016 

ASSEGURANÇES SOCIALS FORMADORS 1.102,82 353,71 

ASSEGURANÇES SOCIALS PERSONAL 21.953,20 20.221,05 

ASSEGURANÇES SOCIALS REPARTIDOR 1.230,08 756,94 

ASSEGURANÇES SOCIALS TREBALL/OCUPACIÓ 2.190,35  

FORMACIO CONTINUADA DELS EMPLEATS  250,00 

SERVEI DE PREVENCIO RISCOS LABORALS 323.01 315,64 

SOUS I  SALARIS FORMADORS 3.320,10 1.115,08 

SOUS I SALARIS  REPARTIDOR 3.755,82 2.276,22 

SOUS I SALARIS PERSONAL DE L'ASSOCIACIO 69.005,21 68.223,68 

Total 109.896,01 93.512,32 
 

Despeses de personal 2017 

ASSEGURANÇES SOCIALS 26.476,45 

SERVEI PREVENCIÓ 323,01 

SOUS I SALARIS 83.096,65 

Total 109.896,01 
 
 

Revista 2017 2016 

MANTENIMENT EXPOSITORS 3.299,40 288,61 

GASOLINA  652,13 

PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.154,26 2.506,14 

Total 6.453,66 3.446,88 
 
 

Serveis professionals 2017 2016 

ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS 8.529,16 4.242,50 

ASSESORS I CONSULTES ADMINISTRATIVES 9.612,15 4.329,45 

ASSESSORS JURIDICS, NOTARIS I PROCURADORS 19.752,74 21.532,89 

Total 37.894,05 30.104,84 
 
 

Quotes 2017 2016 

PIMEC - PETITA I MITJANA EMPRESA  2.901,86 

QUOTA ANUAL ESTACIO NAUTICA  371,52 

QUOTA ANUAL FEHT 13.681,93 12.687,94 

Total 13.681,93 15.961,32 
 
 

Aportacions 2017 2016 

DONACIONS FUNDACIÓ URV-COL.LABORACIÓ JOB  1.746,00 
 
 

Formació 2017 2016 

FORMACIÓ CREU ROJA 282,61  

FORMACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA 14.545,00 7.904,00 

FORMACIÓ PER AJUNTAMENTS 11.724,65 1.394,46 

FORMACIÓ PYMEC 16.315,90 5.507,62 

LLOGUER SALES CURSOS 3.196,45 5.529,09 

RECLAMACIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ  1.345,00 

Total 46.064,61 21.680,17 
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Actes institucionals 2017 2016 

SEMINARIS I JORNADES 8,75 131,25 

SOPAR ASSOCIACIO 3.492,36 2.561,91 

Total 3.501,11 2.693,16 
 
 

Dotacions per a amortitzacions 2017 2016 

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT 5.152,77 8.786,34 

Total 5.152,77 8.768,34 
 
  

Pèrdues procedents de l’immobilitzat 2017 2016 

PÈRDUES PROCEDENTS DE LA VENDA D’ELEMENTS DE TRANSPORT  2.902,01 
 
 

Ajustaments 2017 2016 

AJUSTAMENTS NEGATIUS – PRORRATA IVA 11.935,02 9.922,74 
 
 
 

INGRESSOS 2017 2016 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 97.820,86 101.504,09 

Ingressos formació 116.339,13 71.318,32 

Serveis publicitaris 61.865,00 54.130,00 

Ingressos financers 1.051,03 3.024,75 

Altres ingressos  6.165,33 3.283,55 

TOTAL 283.241,35 233.260,71 

 
 

DESPESES 2017 2016 

Despeses administratives 21.466,98 14.929,90 

Personal 109.896,01 93.512,32 

Revista 6.453,66 3.446,88 

Serveis professionals 37.894,05 30.104,84 

Quotes 13.681,93 15.961,32 

Aportacions   1.746,00 

Formació 46.064,61 21.680,17 

Actes institucionals 3.501,11 2.693,16 

Dotacions per a amortitzacions 5.152,77 8.786,34 

Ajustaments 11.935,02 9.922,74 

Pèrdues procedents de l’immobilitzat   2.902,01 

TOTAL 256.046,14 205.685,68 
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Durant aquest exercici no s’han produït canvis de criteris comptables significatius respectem als 
criteris aplicats en l’exercici anterior.  
 

Aquest annex mostra la liquidació del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2017 
comparada amb el pressupost aprovat per aquest període i el grau de compliment i desviació 
dels ingressos i despeses previstes. 
 

RESUM INGRESSOS PRESSUPOST 
2017 REAL 2017 Diferència Real 

Pressupost 
Desviació Real  

Pressupost 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 101.000,00 97.820,86 -3.179,14 -3,15% 

Ingressos formació 45.000,00 116.339,13 71.339,13 158,53% 

Serveis publicitaris 56.000,00 61.865,00 5.865,00 10,47% 

Altres ingressos  1.360,00 6.165,33 4.805,33 353,33% 

Ingressos financers 3.000,00 1.051,03 -1.948,97 -64,97% 

TOTAL INGRESSOS  206.360,00 283.241,35 76.881,35 37,26% 

 
RESUM DESPESES PRESSUPOST 

2017 REAL 2017 Diferència Real 
Pressupost 

Desviació Real  
Pressupost 

Despeses administratives 14.170,00 21.466,98 7.296,98 51,5% 

Personal 94.000,00 109.896,01 15.896,01 16,91% 

Revista   6.453,66 6.453,66 100,00% 

Serveis professionals 21.400,00 37.894,05 16.494,05 77,08% 

Quotes 20.000,00 13.681,93 -6.318,07 -31,59% 

Aportacions 1.000,00   -1.000,00 -100% 

Formació 45.000,00 46.064,61 1.064,61 2,37% 

Actes institucionals 2.000,00 3.501,11 1.501,11 75,06% 

Dotacions per a amortitzacions 8.790,00 5.152,77 -3.637,23 -41,38% 

Ajustaments negatius   11.935,02 11.935,02 100,00% 

TOTAL DESPESES  206.360,00 256.046,14 49.686,14 24,08% 

 
 
 
 

NOTA 22. CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES, ERRORS I ESTIMACIONS COMPTABLES 

NOTA 23. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017 
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Salou
1 PORT AVENTURA RESORT MANSIÓN DE LUCY ***** 977 12 34 02 AVINGUDA ALCALDE PERE MOLAS S/N

2 MAGNOLIA HOTEL ****s 977 35 17 17 CARRER DE MADRID, 8

3 4R HOTELS REGINA GRAN HOTEL **** 977 35 35 33 CARRER DE JOAN FUSTER,3
4 4R HOTELS SALOU PARK RESORT I **** 977 35 18 73 CARRER D’AMPOSTA, 2
5 ACQUA SALOU **** 977 38 02 07 CARRER D'ALFONS V EL MAGNÀNIM, 9
6 BEST DA VINCI ROYAL AH  **** 977 35 06 39 CARRER MAJOR, 55
7 BEST LOS ÁNGELES  **** 977 38 14 62 CARRER DE FALSET, 9-17
8 BEST NEGRESCO **** 977 37 03 92 CARRER DE REPLANELLS, 12-14
9 BEST SAN FRANCISCO **** 977 38 06 66 CARRER D’AMPOSTA, 5

10 BLAUMAR HOTEL **** 977 35 00 48 PASSEIG JAUME I, S/N
11 CALA FONT **** 977 37 04 54 CARRER DE LES DUNES, 2
12 CALIFORNIA PALACE **** 977 35 33 80 CARRER DE LA CIUTAT DE REUS, 7
13 DORADA PALACE **** 977 38 08 90 CARRER DE CAMÍ DE LES PASQUALES, 6
14 GOLDEN PORT SALOU & SPA **** 977 38 27 09 CARRER DE POMPEU FABRA, 32
15 H10 DELFÍN **** 977 38 03 08 CARRER DE LA RIOJA, 4-6
16 H10 MEDITERRANEAN VILLAGE **** 977 37 30 11 CARRER DE LA GINESTA, S/N
17 H10 SALAURIS PALACE **** 977 38 89 08 AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 1
18 H10 SALOU PRINCESS **** 977 38 22 01 AVINGUDA PRINCIPAT D’ ANDORRA, 15
19 H10 VINTAGE SALOU **** 977 38 14 00 CARRER DE BIRMINGHAM, 3
20 LAS VEGAS **** 977 38 06 54 CARRER D’ALFONS V EL MAGNÀNIM, 7
21 MED PLAYA PIRÁMIDE SALOU **** 977 35 87 00 CARRER DE VILADOMAT, 9
22 OASIS PARK **** 977 38 19 83 CARRER DE CARLES BUIGAS, 46-48
23 OLYMPUS PALACE **** 977 38 30 51 CARRER SARAGOSSA CANT. CARRER NAVARRA S/N
24 PORTAVENTURA RESORT CARIBE **** 977 35 88 00 RAMBLA DEL PARC, S/N
25 PORTAVENTURA RESORT EL PASO **** 977 35 80 00 RAMBLA DEL PARC, S/N
26 PORTAVENTURA RESORT GOLD RIVER **** 977 12 34 00 AVINGUDA ALCALDE PERE MOLAS S/N
27 PORTAVENTURA RESORT PORT AVENTURA **** 977 35 85 00 AVINGUDA ALCALDE PERE MOLAS S/N
28 REGENTE ARAGÓN **** 977 35 20 02 CARRER DE LLEVANT, 5
29 SOL COSTA DAURADA **** 977 01 14 00 AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 11
30 OHOTELS VIL·LA ROMANA **** 977 35 33 38 AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 9
31 BEST SAN DIEGO **** 977 38 19 00 CARRER DEL PENEDÈS, 23-27
 

32 4R HOTEL SALOU PARK RESORT II *** 977 38 53 53 CARRER D’AMPOSTA, 4-6
33 4R HOTELS PLAYA PARK *** 977 38 09 09 CARRER DEL VENDRELL, 1-3
34 BEST CAP SALOU *** 977 37 19 85 CALA DE LA FONT, 1
35 BEST MEDITERRÁNEO *** 977 35 21 37 CARRER DEL VENDRELL, 23
36 BEST SOL D’ OR *** 977 37 10 00 CARRER PLATJA DEL RACÓ, S/N
37 CALIFORNIA GARDEN *** 977 38 11 00 AUTOVIA TARRAGONA-SALOU,13
38 CALYPSO *** 977 38 49 00 CARRER DE POMPEU FABRA, 54-62
39 CASABLANCA PLAYA HOTEL & SUITES *** 977 38 01 07 PASSEIG MIRAMAR, 12
40 EUROSALOU & SPA *** 977 35 10 50 CARRER DE LA CIUTAT DE REUS, 5
41 HTOP MOLINOS PARK *** 977 37 16 54 CARRER DE BOSC DEL QUEC, 1
42 MARINADA *** 977 38 32 02 CARRER DE FRA JUNÍPER SERRA, 3
43 OHOTELS BELVEDERE *** 977 35 20 15 CARRER DE DEL TERRER, 7
44 OHOTELS PLAYA DE ORO *** 977 35 39 78 CARRER DEL VENDRELL, 9
45      OHOTELS VILLA DORADA  *** 977 38 55 11 CARRER DEL VENDRELL, 11
46 PLANAS *** 977 38 01 08 PLAÇA BONET, 3
47 PRESIDENT *** 977 35 11 14 CARRER DE PONENT, 1
48 SANTA MONICA PLAYA *** 977 38 15 00 CARRER DE FALSET, 1
49 VILLAMARINA CLUB *** 977 38 05 04 CARRER DE LA CIUTAT DE REUS, 42

50 TOLOSA ** 977 38 14 07 VIA AUGUSTA, 18

51 NIZA * 977 38 13 91 CARRER DE BARCELONA, 23

52 PENSIÓN VENECIA P** 977 38 04 97 CARRER DEL CARRIL, 5
53 RS HOSTAL TAHITI P** 977 38 33 65 CARRER DE CARLES BUIGAS, 9
54 HOSTAL LA CABAÑA P* 977 35 17 04 CARRER DE VALENCIA, 46

55 FOUR ELEMENTS SUITES AH 4 claus 877 00 10 93 CARRE TORRE ALTA, 15
56 GOLDEN AVENIDA SUITES AH 4 claus 977 38 27 09 CARRER DE POMPEU FABRA, 26
57 SUNCLUB SALOU AH 4 Claus 977 37 30 32 CARRER DE LA GINESTA, 3

58 CYE HOLIDAY CENTRE AH 3 claus 977 38 86 68 CARRER DE PARÍS, 21

59 MARINADA AH 2 claus 977 38 32 02 CARRER DE FRA JUNÍPER SERRA, 3

Cambrils
1   CAMBRILS PARK RESORT ****s 977 38 90 03  AV. MAS CLARIANA, S/N
2 ESTIVAL CENTURIÓN PLAYA ****s 977 36 14 50 AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ, 70
3 ESTIVAL ELDORADO RESORT ****s 977 36 11 90 CARRER DOPPLER, 1
4 MONICA HOTEL ****s 977 79 10 00 CARRER DE GALCERAN MARQUET, 1

5 BEST CAMBRILS **** 977 36 42 83 AVINGUDA DE DIPUTACIÓ, 141
6 BEST MARITIM **** 977 38 55 96 AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ, 172
7 H10 CAMBRILS PLAYA **** 977 36 44 12 AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ, 77
8 MAS GALLAU **** 977 36 05 88 AVINGUDA DE VILAFORTUNY, 134
9 PORT EUGENI **** 977 36 52 61 RAMBLA JAUME I, 47
10 THE ELEMENT **** 877 44 98 65 AV. DIPUTACIO, 153
11 TRYP PORT CAMBRILS **** 977 35 86 00 CARRER DE RAMBLA REGUERAL, 11

12 AUGUSTUS *** 977 38 11 54 AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ, 190
13 CÉSAR-AUGUSTUS *** 977 38 11 54 AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ, 195
14 DAURADA PARK *** 977 36 01 50 CARRETERA N-340, KM. 1141
15 ROVIRA *** 977 36 09 00 AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ, 6

16 L’ HOTELET ** 977 36 44 00 A7 KM., 1148

La Pineda

1 GRAN PALAS HOTEL ***** 977 37 42 48 CARRER DE LA SÉQUIA MAJOR, 5

1 GOLDEN DONAIRE BEACH **** 977 37 10 66 CARRER DEL VAPORET, 1
2 ESTIVAL PARK ****s 977 37 12 00 CAMÍ DEL RECÓ, 15-17
3 GRAN HOTEL LA HACIENDA ****s 977 37 31 11 PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA, 1
4 PALAS PINEDA ****s 977 37 08 08 CARRER DE MUNTANYALS, 5
5 TERRAMARINA ****s               977 37 01 66 PASSEIG DE PAU CASALS, 108

Vila-seca
1 MERCURE ATENEA AVENTURA AH **** 977 39 62 78 AVINGUDA DE RAMON D´OLZINA, 52
2 RAVAL DE MAR **** 977 39 61 24 CARRER VERGE DE LA PINEDA, 21

Col·laboradors
1 INTERNACIONAL II 977 35 24 01 CARRER DEL VENDRELL, 12 (SALOU)
2 PIERRE VACANCES SALOU 951 088 951 CARRER DE POMPEU FABRA, 25 (SALOU)
3 TERMES MONTBRIÓ ****s  977 81 40 00 CARRER NOU, 38 (MONTBRIÓ DEL CAMP)
4 BEST MICHELANGELO ***

ASSOCIATS 2017
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Formulem i donem conformitat al contingut dels comptes anuals que comprenen el balanç de 
situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net,  la liquidació del  
pressupost  i la memòria  de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, que 
corresponent a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2017, contingudes en les pàgines 
de la 1 a la 67 ambdues incloses, d’aquest document. 
 

Sr. Francesc Xavier Roig Rovira, president               Sr. Eduard Farriol Batalla, tresorer                          
 

 

Vila-seca, 21 de juny de 2018 
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