
        ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC NIF: G17484916
                                 BALANÇ DE SITUACIO EXERCICI 2012

ACTIU                                                 

NOTES DE 
LA 
MEMÒRIA 2012 2011

A)ACTIU NO CORRENT 793,42 1.418,90
I.Immobilitzat intangible
    1. Concessions, patents, llicències, marques i sim
    2. Aplicacions informàtiques
    3. Drets sobre béns en règim d’arrendament fin.
    4. Altres immobilitzats intangibles
    5. Acomptes
II.Immobilitzat material 793,42 1.418,90

    1. Terrenys i construccions
    2. Instal· lacions, maquinària i utillatge

3. Mobiliari i Equips per a processaments
d'informació 5 793,42 1.418,90

    4. Altre immobilitzat material
    5. Immobilitzacions materials en curs i Acomptes
III. Inversions immobiliàries
    1. Terrenys i béns naturals
    2. Construccions
IV. Béns del patrimoni cultural 
    1. Béns immobles
    2. Arxius, Biblioteques i Museus
    3. Béns mobles
    4. Acomptes 
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini
    1. Instruments de patrimoni
    2. Crèdits a entitats
    3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini
    1. Instruments de patrimoni
    2. Crèdits a tercers
    3. Valors representatius de deute
    4. Altres actius financers
VII.- Actius per impost diferit
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        ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC NIF: G17484916
                                 BALANÇ DE SITUACIO EXERCICI 2012

ACTIU                                                 

NOTES DE 
LA 
MEMÒRIA 2012 2011

B) ACTIU CORRENT 158.459,16 153.720,17
I. Existències
II. Usuaris, patroc. i altres deutors de les activitats i
altres acomptes a cobrar 81.858,04 94.698,94

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de 8b 20.597,11 35.242,21

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres
partsvinc.     3. Patrocinadors

     4. Altres deutors

     5. Personal

     6. Actius per impost corrent

     7. Altres crèdits amb les Adm.Públiques 8b 61.260,93 59.456,73

     8. Fundadors i socis per desemborsaments pend.

III. Inversions en entitats del grup i assoc.a c/t
    1. Instruments de patrimoni
    2. Crèdits a entitats
    3. Valors representatius de deute
    4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini

 1. Instruments de patrimoni
    2.Crèdits a tercers
    3. Valors representatius de deute
    4. Altres actius financers
V.Periodificacions a curt termini
VI.Efectiu i altres actius líquids equivalents 76.601,12 59.021,23

    1. Tresoreria 76.601,12 59.021,23

    2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B) 159.252,58 155.139,07
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        ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC NIF: G17484916
                                 BALANÇ DE SITUACIO EXERCICI 2012

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE 
LA 
MEMÒRIA 2.012 2.011

A)PATRIMONI NET 86.755,20 85.235,54

A-1). Fons propis 86.755,20 85.235,54
I. Fons dotacionals o fons socials 0,00 0,00

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

desemborsar
II.Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors 85.235,54 82.645,89

    1. Romanent 10 85.235,54 82.645,89

    2. Excedents negatius d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 1.519,66 2.589,65

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

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

B)PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
    1. Deutes amb entitats de crèdit
    2. Creditors per arrendament financer
    3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg 
IV. Passius per impost diferit
V.Periodificacions a llarg termini
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        ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC NIF: G17484916
                                 BALANÇ DE SITUACIO EXERCICI 2012

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE 
LA 
MEMÒRIA 2.012 2.011

C) PASSIU CORRENT 72.497,38 69.903,53
I.Provisions a curt termini
II.Deutes a curt termini -137,74 2.827,97

    1. Deutes amb entitats de crèdit
    2. Creditors per arrendament financer
    3. Altres deutes a curt termini 9 -137,74 2.827,97

III. Deutes amb entitats del grup i associades  a curt
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 72.635,12 67.075,56

    1. Proveïdors
    2.Creditors varis 9 66.181,81 57.621,93

    3. Personal(remuneracions pendents de pagament) 9 101,33 94,93

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Adm.Públiques 9 6.351,98 9.358,70

    5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL GENERAL (A+B+C) 159.252,58 155.139,07
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            ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC  NIF: G17484916
                                         COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2012

NOTES DE 
LA 
MEMÒRIA 2012 2011

1. Ingressos per les activitats 146.266,46 138.255,33

a) Vendes i prestacions de serveis 87.265,14 86.255,33

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col· laboracions
d) Subvencions oficials a les activitats 11 59.001,32 52.000,00

e) Donacions i altres ingressos per a activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats a
resultats de l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses -1.632,95

a) Ajuts concedits -1.632,95

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments -71.494,54 -70.700,00

a) Consums i deteriorament d'existències -71.494,54 -70.700,00

b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats 45.498,79 43.831,87

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gesió corrent 45.498,79 43.831,87

7. Despeses de personal 13,5 -101.738,06 -93.626,51

8. Altres despeses d'explotació -17.191,91 -12.819,53

a) Serveis exteriors
    -Recerca i desenvolupament
    -Arrendaments i cànons
    -Reparacions i conservació -300,00 -300,00

    -Serveis de professionals independents -3.130,32 -2.867,46

    -Transports -62,86 -7,08

    -Primes d'assegurances
    -Serveis bancaris -175,31 -456,24

    -Publicitat, propaganda i relacions públiques
    -Subministraments -618,54 -1.185,74

    -Altres serveis -1.410,76 -2.973,37

b) Tributs -5.237,73 -5.029,64

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisons per operacions de les
activitats

-6.256,39

d) Altres despeses de gestió corrent
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            ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC  NIF: G17484916
                                   COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2012

NOTES DE 
LA 
MEMÒRIA 2.012 2.011

9. Amortització de l'immobilitzat -625,48 -926,97

10. Subvencions donacions i llegats traspassats al resultat

11. Excès de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

13. Altres resultats 13,5 121,81 205,61

I)RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 837,07 2.586,85

14. Ingressos financers 682,59 2,80

15. Despeses financeres

16. Variació de valor raonable en instruments financers

17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 682,59 2,80

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 1.519,66 2.589,65

19.Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III +19) 1.519,66 2.589,65
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NIF:G17481916
DENOMINACIÓ SOCIAL: ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC

TOTAL
PENDENTS DE 

DESEMBORSAR
A) SALDO, FINAL EXERCICI 2010 80.688,68 1.957,21 0,00 82.645,89

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'exercici 2010 i anteriors
0,00

II. Ajustaments per errors de l'exercici 2010 i anteriors 0,00
B) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2011 0,00 0,00 80.688,68 0,00 1.957,21 0,00 0,00 82.645,89
I. Excedent de l'exercici 2.589,65 2.589,65

II. Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.Operacions de patrimoni net 0,00
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 financers en patrimoni net (condonacions de 
deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
IV.Altres variacions del patrimoni net 1.957,21 -1.957,21 0,00 0,00
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2011 82.645,89 2.589,65 0,00 85.235,54
I. Ajustaments per canvis de criteri de l'exercici 2011 0,00
II. Ajustaments per errors de l'exercici 2011 0,00 0,00 0,00
D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2012 82.645,89 2.589,65 0,00 85.235,54
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 1.519,66 1.519,66

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00
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 financers en patrimoni net ( condonacions 
de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
IV.Altres variacions del patrimoni net 2.589,65 -2.589,65 0,00 0,00
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012 0,00 85.235,54 0,00 1.519,66 0,00 86.755,20

TOTAL

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

FONS EXCEDENTS 
EXERCICIS 
ANTERIORS

EXC.PEND.DEST.
FINALITATS 

ESTATUTÀRIES

EXCEDENT DE 
L'EXERCICI

APORTACIONS 
PER 

COMPENSAR 
PÈRDUES

SUBVENCIONS 
DONACIONS I 

LLEGATS 
REBUTS



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ LA GARROTXA 
TERRA D’ACOLLIMENT 

TURÍSTIC 
 
 
 

MEMÒRIA ABREUJADA EXERCICI 2012 
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1.- ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ 

 
La missió de Turisme Garrotxa és la millora de la competivitat dels seus socis i membres 
oferint serveis d’informació, orientació,assessorament,formació,promoció de l’oferta 
turística,disseny de productes turístics i suport a la comercialització. 
Finalment, s’encarrega de l’assessorament a emprenedors del sector turístic, impulsa la 
comercialització a través d’acords amb agències de viatges, i manté acords de col·laboració 
amb entitats que li permeten desenvolupar un pla d’actuació extens i divers. 
Turisme Garrotxa promou, representa i coordina, de forma participativa un model de 
desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori, que combina el respecte pel medi 
ambient amb les necessitats i expectatives de les entitats, empreses i municipis que reben els 
seus serveis. 
 
 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

1) Imatge fidel: 
 

-L’entitat ha de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, així com, 
en el cas de confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu, la veracitat dels fluxos incorporats. 
 
Es declara que els comptes anuals reflexen la imatge fidel. 

 
 

- Raons excepcionals per les quals, per presentar la imatge fidel, no s’han aplicat les 
disposicions legals en matèria comptable, amb indicació de la disposició legal no 
aplicada,  i influència qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual es presenta 
informació  d’aquesta manera de procedir sobre el patrimoni, la situació financera i els 
resultats de la fundació. 

 
Els Comptes Anuals de l’Associació s'han conformat a partir dels seus Registres Comptables, 
havent-se seguit les Disposicions Legals vigents per tal de reflectir la imatge fidel a nivell 
Patrimonial, Financer i de Resultats. 
 
- Informacions complementàries que calgui incloure quan l’aplicació de les 
disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel. 
 
No hi ha observacions. 
 

2) Principis comptables no obligatoris: 
 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris 
 
S'han aplicat els principis establerts en el Codi de Comerç, Text Refós de la Llei de Societats 
Anònimes i Pla Comptable “ La llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya” i   que ha derogat els articles 1 a 50, l’article 53, les disposicions addicionals, les 
disposicions transitòries i la primera disposició addicional de la llei 5/2001 de fundacions. 
 
 

3) Comparació de la Informació: 
 

-Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç i del 
compte de resultats de l’exercici anterior. 
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No n’hi ha cap que no sigui per la pròpia adaptació a la legislació vigent. 
 
 
- Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de 
l’exercici amb els del precedent. 
 
Sense observacions, donat que l’entitat té un tractament comptable homogeni els anys 2011 i 
2012. 
 
-Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la 
comparació i, en cas contrari, de la impossibilitat d’efectuar aquesta adaptació. 
 
Sense observacions, donat que l’entitat té un tractament comptable homogeni els anys 2011 i 
2012. 
 
 

4) Elements recollits en vàries partides: 
 

-Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats 
en dues o més partides del balanç, amb indicació d’aquestes partides i de l’import 
inclòs en cadascuna. 

 
No hi ha cap element patrimonial recollit en dues o més partides del balanç. 

 
5) Canvis en criteris comptables 

 
Els criteris utilitzats al preparar els comptes anuals de l’exercici no han sofert cap canvi, 
respecte als que s’havien utilitzat al formular els comptes de l’exercici anterior,que hagi 
tingut  un impacte significatiu en els comptes anuals. 
 
6) Correcció d’errors 
 
No s'han detectat errors d’exercicis anteriors que obliguin a reformular els comptes 
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3. Aplicació del resultat 

1. La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici és la següent: 

 

P3 

 

  

Base de repartiment                                                          Exercici 2012 Exercici 2011 

Excedent de l’exercici (superàvit) ......                                   1.519,66  2.589,65 

Romanent.………………………………………………….  

Reserves voluntàries…………………………………......  

Altres reserves de lliure disposició..………………….....     

Total Base de Repartiment = Total Aplicació  ..............          1.519,66    2.589,65 

 

 

Aplicació                                                                             Exercici  
2012 Exercici 2011 

Fons dotacionsl o fons social………...........................  

Fons especials .………………………….......................  

Romanent…..……………………………........................           

Excedents pend.aplic.activ.estatutàries………….........        1.519,66 2.589,65 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors           

Total Aplicació = Total Base de Repartiment                       1.519,66   2.589,65 

 
 

4. Normes de Valoració 

1. Immobilitzat intangible:  

No n’hi ha. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

No n’hi ha 

3. Immobilitzat material: 

a. Cost 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu 
d'adquisició o al cost de producció.  

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu 
com major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la 
seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació 
s'imputen a resultats, seguint el principi de l'import, com cost de 
l'exercici  en què s'incorren. 

b. Amortització  

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan 
preparats per a l'ús per al qual van ser projectats. 
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L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost 
d'adquisició dels actius menys el seu valor residual,creant un fons en el 
passiu. 

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 
coeficients autoritzats legalment segons l’annex del Reial Decret 
1777/04 de 30 de juliol del Reglament de l’Impost de Societats.  

c. Arrendaments financers 

No n’hi ha. 

 

4. Inversions immobiliàries i arrendaments 

No n’hi ha. 

 

5. Permutes 

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.  

 

6. Actius i passius financers 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

Prèstecs i partides a cobrar 

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la  prestació 
de serveis per operacions de tràfic de la fundació.  

Aquests actius financers s'han valorat pel seu preu de la transacció, és a dir, el 
valor de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament 
atribuïbles.  

Les diferents categories de passius financers són les següents:  

Dèbits i partides a pagar 

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de la fundació. 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu preu de la 
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.  

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any 
s'han valorat pel seu valor nominal.   

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i s’enregistren pel 
seu valor nominal.  

 

7. Existències 

No n’hi ha.  

8. Impost sobre beneficis 
S'ha calculat en funció del resultat de l'exercici considerant-se les diferències 
existents entre el resultat comptable i el resultat fiscal ( base imposable de 
l'impost); distingint en aquestes diferències el seu caràcter de permanents i 
temporals a fi i efecte de determinar l'impost sobre societats meritat a 
l'exercici. 
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La diferència entre l'impost sobre societats a pagar i la despesa per l'impost es 
registra com impost sobre beneficis avançat o diferit segons correspongui. 

 
De tota manera l’entitat no ha renunciat i ha optat pel règim fiscal especial 
regulat en el títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 

 
Resumidament, els punts d’obligada informació en la memòria econòmica són els següents ( 
segons el Reial Decret 1270/2003): 
 
l)a-Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre societats 
assenyalant el corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 que 
ampari l’exempció amb indicació dels ingressos i despeses de cada una d’elles. També 
s’haurà d’indicar els càlculs i criteris utilitzats per determinar la distribució de les 
despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat. 
 
RENDES 
EXEMPTES(DESCRICPCIÓ) 

IMPORT ARTICLE DE LA LLEI 
49/2002 

Subvencions 59.001,32 Art.6 ap.1 - c 
Interessos 682,59 Art.6 ap.2 
Quotes associats 132.887,39 Art.6 ap.1-b 
TOTAL 192.571,30  
 
En ésser totes les rendes obtingudes exemptes no cal fer esment de cap tipus de separació 
especial. Els ingressos obtinguts per l’entitat durant l’exercici 2012 són  
192.571,30€ i el total de despeses es de  191.051,64€. 
 
l)b-Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o 
activitat realitzada per l’entitat pel compliment dels seus fins estatutaris o del seu 
objecte. Les despeses de cada projecte es classificaran per categories, tals com 
despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compres de material. 
 
Com ja s’ha posat de manifest a la memòria,  no hi ha, ingressos, despeses ni inversions 
realitzats per l’entitat que s’apliquin directament als seus fins estatutaris. És en la seva 
globalitat que, per naturalesa, el destí dels ingressos s’aplica a finalitats exemptes i pròpies 
dels seus fins estatutaris. 
 
 l)c-Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos als que es refereix l’article 
3.2 de la Llei 49/2002,així com la descripció del destí donat a les mateixes. 
 
 Apartat a)No és el cas.  
 Apartat b)-No és el cas. 
 
Apartat c)- 
 
EXERCICI INGRESSOS 

BRUTS 
COMPUTABLES 

DESPESES 
NECESSÀRIES 
COMPUTABLES 

RESULTAT SOBRE 
EL QUE S’APLICA 
EL 70% 

2012 192.571,30 191.051,64 1.519,66 
 
Tots els ingressos procedeixen de subvencions de distintes entitats i quotes associatives i 
s’apliquen en un 100% a la finalitat de l’associació, i  totes les despeses que tenim totes 
procedeixen d’aquestes rendes exemptes.  
El resultat es de 1.519,66 *70% =1.063,76 .Aquest resultat s’aplicarà en el termini dels propers 
4 anys  a excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries. 
 
 
El destí donat als ingressos són: 
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-Treballar en col·laboració 
-Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la Garrotxa. 
-Protecció i valorització del patrimoni natural, cultural i històric. 
-Millora de la qualitat de  l’oferta turística. 
-Informació sobre la zona(informar, comunicar i promoure) 
-Crear productes turístics especifics que permetin descobrir i comprendre el territori. 
-Formació i educació 
-Manteniment de la qualitat de vida local. 
-Freqüentació i ordenació turística. 
 
l)d-Retribucions, dineraries o amb espècie, satisfetes per l’entitat als seus patrons, 
representants o membres de l’òrgan  de govern, tant en concepte de reembols per les 
despeses que s’hagin ocasionat pel desenvolupament de la seva funció, com en 
concepte de remuneració pels serveis prestats a l’entitat diferents dels propis de les 
seves funcions. 
 
Durant l’exercici 2012  l’entitat no ha satisfet cap retribució dineraria o en espècie als patrons. 
 
l)e-Percentatge de participació que tingui l’entitat en societats mercantils, incloent 
l’identificació de l’entitat, la seva denominació social i el seu número d’identificació 
fiscal. 
 
L’empresa participava a l’entitat Giturística,Sa amb CIF A17653056(3 participacions)  
Actualment no te participació a cap tipus d’entitat. 
 
l)f- Retribucions percebudes pels administradors que representen a l’entitat en les 
societats mercantils en que participi, amb indicació de les quantitats que hagin estat 
objecte de reintegrament. 
 
No n’hi ha. 
 
l)g-Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interes general subscrits per 
l’entitat , identificant al col·laborador que participi en ells amb indicació de les 
quantitats rebudes. 
 
No n’hi ha hagut. 
 
 
l)h-Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que, en el seu cas, desenvolupi 
l’entitat. 
 
L’entitat no en realitza. 
 
 
l)i-Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de 
dissolució i en el cas que la dissolució hagi tingut lloc en l’exercici, del destí donat a dit 
patrimoni. 
 
 
El destí del patrimoni en cas de dissolució és el que se’n deriva de l’article 31 dels seus 
estatuts que diu: 
“1.Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel 
que fa a la destinació dels bèns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació 
de qualsevol operació pendent. 
... 
4.El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública o privada 
que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a 
favor del desenvolupament turístic de la comarca.” 
 
Durant l’any 2012 l’entitat ha tingut l’activitat que n’és pròpia. 
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9. Ingressos i despeses  

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a 
dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos 
representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 
monetari o financer derivat d'ells.  

10. Provisions i contingències 

No n’hi ha. 

 

11. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

No n’hi ha. 

 

12. Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre 
social obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les 
obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves 
despeses associades.  

 

 

13. Subvencions, donacions i llegats 

No hi ha donacions ni llegats.  

Les subvencions han estat periodificades en funció de la durada prevista. 

 

14. Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a 
preu de mercat.  

 
                                                                                                        

5.- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 
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                                                                                                                                     MP5 
 

a) Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i 
inversions immobiliàries exercici actual 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2012 9200  5.075,39  

(+) Entrades 9201    

(-) Sortides 9202    

B) SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2012 9203  5.075,39  

C) AMORT. ACUM. SALDO INICIAL EXERCICI 2012 9204  3.656,49  

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9205  625,48  

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9206    

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9207    

D) AMORT. ACUM. SALDO FINAL EXERCICI 2012 9208  4.281,97  

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI 2012 

9209    

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 
el període 

9210    

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9211    

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9212    

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI 2012 

9213    

 
 

 

b) Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i 
inversions immobiliàries exercici anterior 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2011 9200  4.737,91  

(+) Entrades 9201  337,48  

(-) Sortides 9202    

B) SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2011 9203  5.075,39  

C) AMORT. ACUM. SALDO INICIAL EXERCICI 2011 9204  2.729,52  

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9205  926,97  

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9206    

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9207    

D) AMORT. ACUM. SALDO FINAL EXERCICI 2011 9208  3.656,49  

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI 2011 

9209    

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 
el període 

9210    

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9211    

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9212    

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 9213    
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SALDO FINAL EXERCICI 2011 
 
 
 6.- Béns del patrimoni històric i cultural 
 

No n’hi ha. 
 

7.- Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
     
     La fundació no té béns en règim d’arrendament financer ni operatiu. 
 

8.- Actius financers 
 

i. Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i 
segons la funció que compleixen a la societat.  

 
 

 
 
a) Actius financers a termini llarg, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del 
grup, multigrup i associades. 
 

MP6.1 
 
 

   
CLASSES 

   Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute 

Crèdits, derivats 
i altres TOTAL 

   2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
   1 19 2 29 3 39 4 49 

C
A

TE
G

O
R

IE
S

 

Actius financers mantinguts per negociar 9306         
Actius financers a cost amortitzat 9307         
Actius financers a cost(prèstecs i partides 
a cobrar) 

9308         

TOTAL 
9305         

 
Hi ha una participació a l’empresa GITURISTICA,SA pero la qual es va dotar una provisió ja 
que l’empresa ha fet fallida. 
 
b) Actius financers a termini curt, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del 
grup, multigrup i associades. 
 
 

   
CLASSES 

   Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i altres 

TOTAL 

   2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
   1 19 2 29 3 39 4 49 

C
A

TE
G

O
R

IE
S

 Actius financers mantinguts per 
negociar 

9316         

Actius financers a cost amortitzat 9317         
Actius financers a cost(prèstecs i 
partides a cobrar) 

9318     81.858,04 94.698,94 81.858,04 94.698,94 

TOTAL 9315  
   81.858,04 94.698,94 81.858,04 94.698,94 
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Correspon a saldos pendents de cobrament deutors per un import de 20.597,11€ i HP deutora 
per diversos conceptes per un import de 61.260,93€. 
 
 
- FUNDADORS, USUARIS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS 

 
Desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç “Usuaris, patrocinadors i altres 
deutors de les activitats”, amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l’exercici i 
amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a 
fundadors, usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats de la fundació. 
 

 
Detall partida B.II “Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” Import 
A) SALDO INICIAL DE L’EXERCICI 2012 35.242,21 
(+) Entrades 135.826,72 
(-) Sortides 150.471,82 
B) SALDO AL FINAL DE L’EXERCICI 2012 20.597,11 
 
 
 
 

9. Passius financers 

i. Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i 
segons la funció que compleixen a la societat. El valor en llibres de cada una de 
les categoríes es el següent: 

 
1) 

 
L’entitat no te deutes superiors a cinc anys de duració residual ni cap altre deute amb garantia 
real. 
 
 
 
 

  Venciment en anys 

  1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 

Deutes amb entitats de crèdit 9420        

Creditors per arrendament 
financer 

9421        

Altres deutes 9422 6.315,57      6.315,57 

Deutes amb empreses del 
grup 

9423        

Creditors comercials no 
corrents 

9424        

Creditors comercials y altres 
comptes a pagar 

9425 66.181,81      66.181,81 

    Proveïdors 9426        

    Altres creditors 9427 66.181,81      66.181,81 

Deute amb característiques 
especials 

9428        

TOTAL 9429 72.497,38      72.497,38 
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10. Fons propis 

La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el 
següent: 

 
Concepte 2012 2011 

Fons dotacional o fons social   

Romanent 85.235,54 82.645,89 

Excedents negatius ex.anteriors   

Excedents 
pend.aplic.activ.estatutàries 

  

Aportacions per compensar pèrdues   

Total 85.235,54 82.645,89 
 

 

 

11.Subvencions, donacions i llegats 

 
a) Subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats per tercers diferents als socis Exercici 2012 Exercici 2011 

- Que apareixen al balanç 96000   

- Imputats al compte de pèrdues i guanys 96001 59.001,32 52.000,00 

 
b) Subvencions, donacions i llegats recollits en el patrimoni net del 
balanç, atorgats per tercers diferents als socis 

 Exercici 2012 Exercici 2011 

Saldo inicial a l’inici de l’exercici  96010  40.000,00 

(+) Augments 96017   

(-) Disminucions 96018  40.000,00 

Saldo al final de l’exercici 96016  0,00 
 
 
- Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i els llegats, amb 
especificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació pel que fa a les 
primeres, de quin ens les concedeix i de si l’atorgant és la Generalitat de Catalunya o es 
tracta d’altres administracions públiques. 
 
Les subvencions provenen del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Patronat de Turisme Costa 
brava. 
- Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les 
subvencions, donacions i llegats. 
 
En tot cas, s’ha acomplert l’establert quant a subvencions donat que no hi ha donacions ni 
llegats. 
 
-Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, 
donacions i llegats. 
 
Els diners rebuts d’aquestes subvencions han servit per finançar diferents actuacions. 
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12. Situació fiscal 

i. Degut al fet que determinades operacions tenen diferent consideració de cara a la 
tributació de l'impost sobre societats i de l'elaboració d'aquests comptes anuals, la 
base imposable de l'exercici difereix del resultat comptable.  

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost sobre 
societats en 2012 és la següent: 

 
CONCILIACIÓ DE L’ IMPORT NET D‘INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI 

AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 Compte de pèrdues i guanys Ingressos i despeses directament 
imputats al patrimoni net 

Resultat comptable 1.519,66  

 Augments /Disminucions Augments/Disminucions 

Impost sobre Societats   

Règim fiscal entitats sense ànim de 
lucre llei 49/2002 

-1.519,66  

Diferències permanents   

Diferències temporals   

- amb origen en l’exercici   

- amb origen en exercicis anteriors   

Compensació de bases imposables 
negatives d’exercicis anteriors  

  

Base imposable (resultat fiscal): 0  

 

 

La societat té pendent d'inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims 
exercicis de l’impost de societats. 

 

i. D’altres tributs: 

No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs. 
La societat té pendent de comprovació per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis dels 
principals impostos que li són aplicables 
 
 

13.- INGRESSOS I DESPESES 
 

1) Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, 
amb indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta 
l’esmentat concepte. 

  
 Per les característiques de l’associació no és representatiu aquest apartat. 
 
2) Desglossament de la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i altres 

despeses”, amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les 
activitats. 

 
 Per les característiques de l’associació no és representatiu aquest apartat. 
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3) Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments”. Cal 

detallar els imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al 
consum de primeres matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre 
compres i variació d’existències. 

 
        Per  les característiques de l’associació no és representatiu aquest apartat. 
 
4) Desglossament de la partida 8.c compte de resultats “ Pèrdues , deteriorament i 

variació de les provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i 
variació de provisions per a altres operacions de les activitats. 

        
 
Detall de pèrdues i guanys Exercici 2012 Exercici 2011 
1. Altres despeses explotació apartat  / c 6.256,39  

a) Pèrdues,deteriorament i variació de les prov.per a 
insolvències 

6.256,39  

b) Pèrdues de crèdits incobrables   
c) Variació de provisions per alt.op.activitats   

 
 
        
 
5) Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal” amb 

distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres 
càrregues socials. 

          Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “ 
Altres resultats”. 

 
 
Detall de pèrdues i guanys Exercici 2012 Exercici 2011 
1. Despeses de personal 77.028,18 68.076,45 

a) Sous i Salaris 75.215,81 66.482,94 
b) Aportacions i dotacions per a pensions   
c) Altres càrregues socials 1.812,37 1.593,51 

2. Altres resultats -121,81 -205,61 
 
 
 
14.PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
No n’hi ha. 
 
15.-APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTÀRIES 
 
- Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, amb detall 
dels elements significatius que s’han inclòs en les partides de l’actiu del balanç. 
Indicació expressa dels increments i disminucions de dotació produïts durant l’exercici. 

 
-Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge 
legalment establert. 

 
- Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot 
comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, justificació de l’incompliment 
i presentació d’un pla aprovat pel patronat per aplicar els recursos pendents. Quan 
escaigui, estat de compliment del pla aprovat pel patronat en exercicis anteriors per 
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aplicar els recursos pendents del compliment de les obligacions establertes en la 
legislació vigent. 
 
Com a punt comú a tot l’apartat 15 es fa constar que tot l’objectiu de l’associació  es basa en 
complir les finalitats fundacionals, per tant, tot el compte de resultats en si mateix en forma 
part. 
 
16.-FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

- Els fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja 
existeixien en la data de tancament de l’exercici que no hagin suposat, 
d’acord amb la seva naturalesa, la inclusió d’un ajustament en les xifres 
contingudes en els comptes anuals, peró la informació continguda en la 
memòria ha de ser modificada d’acord amb aquest fet posterior. 
 

- Els fets posteriors que mostrin condicions que no hi eren al tancament 
de l’exercici i que siguin de tal importància que, si no s’inclou informació 
al respecte, podria afectar la capacitat d’avaluació dels usuaris dels 
comptes anuals. En particular s’ha de descriure el fet posterior i s’ha 
d’incloure l’estimació dels seus efectes. En el supòsit que no sigui 
possible estimar els efectes del fet posterior, s’ha d’incloure una 
manifestació expressa sobre aquest extrem, conjuntament amb els 
motius i condicions que provoquen aquesta impossibilitat d’estimació. 

 
 

- Fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals 
que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament, informant 
de: 
 
-Descripció del fet posterior i de la seva naturalesa(factor que genera 
dubte respecte a l’aplicació del principi d’entitat en funcionament) 
    -Impacte potencial del fet posterior sobre la situació de l’entitat 

             -Factors mitigants relacionats, en el seu cas, amb el fet posterior 
 

No hi ha cap fet posterior al tancament que sigui d’especial rellevància. 
 

17.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

 

Totes les operacions amb parts vinculades durant l'exercici 2012, són pròpies del tràfic 
ordinari de la societat i han estat realitzades en condicions de mercat.    

No serà necessari informar en el cas d'operacions que, pertanyent al tràfic ordinari de 
l'empresa, s'efectuïn en condicions normals de mercat, siguin d'escassa importància 
quantitativa o manquin de rellevància per a expressar la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera i dels resultats de l'empresa. 

 Per tant, en aquest cas no s'informa d'aquestes operacions, atès que podria provocar 
greus problemes en l'empresa. 

 No es dóna informació de persones físiques perquè va en contra de la Protecció 
de Dades, però es posa a la disposició dels socis i els administradors les dades 

1. A continuació es detallen: 

a. Les quantitats percebudes pels membres de l’Òrgan d’Administració, en 
concepte de dietes d'assistència a les reunions dels òrgans d'administració 
de la societat. No n’hi ha. 

b. Les remuneracions percebudes pels consellers de la societat per la seva 
funció de representació de la societat. No n’hi ha. 
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c. Les retribucions de l’Alta Direcció. No n’hi ha. 

d. Les quantitats percebudes en forma de nòmina pels membres de l’Òrgan 
d’Administració. No n’hi ha. 

 

 
18.- ALTRA INFORMACIÓ 
 

Informació sobre: 
 
 

Número mig de persones treballadores en el curs de l’exercici, per 
categories 

Exercici 2012 Exercici 2011 

Fixes  2 2 

Eventuals  1 1 

Total  3 3 

Directors  1 1 

Comandaments intermedis    

Tècnics  1 1 

Altres  1 1 

Total mig de treballadors  3 3 

 
 
 
- Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista 
legalment per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions. 
 
No n’hi ha. 
 
 
- Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència 
econòmica ) per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de 
compliment de les resolucions corresponents. 
 
No n’hi ha 
 
- Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a 
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats liquides; en aquest cas, 
cal assenyalar les limitacions de disponibilitat existents. 
 
No n’hi ha 
 
 
 
- Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats 
fundacionals i dels preceptes legals. 
 
No n’hi ha cap altre que sigui d’especial rellevancia 




