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l)resiclcri{

EDIJA RD I,I,OIìA CIJLLI']'

NOTES ÐE
LA
MEMÒRIA 2017 2016

l. Ingrcssos pcr lcs activitats

'a) Vendes i prestacions de serveis

b) ìngrcssos lcbuts anlb ca¡'àctcr periòdic
c) lngressos de plonrocions, patrocinaclors i col.Ìabol'acions
d) Subvencions oñcials a les activitats
e) Donacions i ahres irrgressos per a activitats
f) Altrcs subvencions, clonacions i llegats de l'exercici incorporats u

resultats cle l'exercic i

g) lìcinteglarrìent de subve ncions, donacions i llegats letruts

2. Ajuts concedits i altrcs dcspcscs

a) Ajuts conccdits
b) Dcspeses per col"laboracjons iper I'exercici del càrrcc dc nrcrnbrc dc

3, Variació tl'cxislòncies de productcs acabats icn curs dc fabricació

4. Treballs rcalitzats pel l'crrtitat per alscu acliu

5. Aprovisiona¡nc¡¡ts
a) Corisurls i detcri<l¡arnent cl'cxistències

b) "l"rcballs lcalitzats pel altrcs cntitats

6. Altrcs ingrcssos dc lcs activitats
a) Ingrcssos ¡rcr allcndaurcnts
b) Altrcs ìnglessos accessolis i altres de gesió corre nt

7. Despcscs de pcrsortal

L Altres dcspescs rl'cxplotació
a) Serveis exteriors

-Rcccrca i clesen volupanterrt

-Alrcndar¡ents i cànclns
-lìeparac ions i conscl'vaci<i

-Sc¡veis cle plolcssionals irrde¡lendents
-'[ì'ansporls
-Prinlcs d'asscgularrces
-Scrveis banca¡'is

-lrLrblicitat, ¡rlo¡:aganda i relacions públiques
-Subm in istra¡¡e llts
-A llr'cs sclvcis

b) 'lì ibuts

c) Pùrducs. dcteri<lranlent iva¡'iació dc provisorrs per opct'acions de les

actiVitats

¿1) A ltrcs rli:slre scs clc sr'stiri coll'ent

11

13,5

67.000,00

189,086,07

122,086,0:7

"53.068,75
-53.068,75

9.887,79

9.887,79

.144.359,99

-24.880,15

-486,33

-9 175,48

-1 651,96
-477,68

-2158,34
-2.038,42

-8.891,94

57.000,00

189,062,15

132.062,15

"80.705,07
-80,705,07

77,267,57

77.267,57

-135.879,75

.28.091,59

-s00,00
-12,080,40

-71,58

-143,44

-96,15

-1 847,23
-2.197,32

-12,270,53
1,085,06

ISAI]EI,



ASSOCIÂCIÓ LA GARROTXA, TBIUìÂ D'ACOI.,LIMENT TURÍSTIC NTF: GI?48,1916
COMI'TE DIi RESULT^A,TS EXEITCICI 20I7

LA
MEMORIA 7.0r'7 2.$t6

10. Subve ncions tlo¡lacions i Ilcgats traspassats al rcst¡llat

12. Dcte riorament i rcsulfat per alicnacions dc I'inlnrobilitzat

b) Resultats per alienacions i altrcs

13. Altres rcsult¡rts

f )lltistjl.'t"^'t' D'EXPLOTACT
( I +2+3+4+5-r-6+7:l-8+g+ t 0+l I + l2+ l3)

I <1. Ingrcssos financers

I 5. Dcspeses fina¡lccrcs

16, Va¡'iació tlc valor raonablc cn instruments financcrs

17. Dil'crèncics dc carrvi

I [i, l)ctcric¡rarne¡¡1 i resultat pcr' alicuacions d'instrulncnts financers

I I) Iì.ESUL,T^T TTINANCEIì (l 4+l 5+I 6+I 7+l 8)

III) RESULTAI' ABANS D'IMPOSTOS (I+il)
I 9.lmpostos sobre benefìc is

¡v) RBSUL'|A]'t)E L'rixtitìcrcì (trr +19)

Amorti(zació dc I'im nrobilitza{

I l. Iixcès de prouisions

Deterioraments i pèrducs

a) Deterioramcnts i ¡lòr'ducs

) Resultats per alierracions i altros

13,5

-'l .810,14

-25.133,95

90,00

-25.043,95

.25.043,95

11,22

90,00

-1.180,00

20.595,1 2

150,00

20.745,12

20.745,12

121.81

150,00

1

Sccretà ria

ISAßEL MOREI{A SALIS
l)resident
EDUA IìD LLOIìA CUI,LI;T
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A.SSOCIÀCIÓ IA GAIIIìOTXA,I'BIUIA I)'ÄCOI,LIMÐNT'T'UNÍST'IC NTF: G1?484916
rlAt,ANÇ DII SI',rU.4.CIO EXEItCtCt 2017

Secl'e t¿ìria l)re s idcnt
EDUA fìI) I,I.ORA CU I.LIJ]

ACTIU

N9IHÞUtr
LA
MEMORIA 2017 2416

^).4, 
C'f IU i\ O CORIIENT

l. Inrmobil itz,at intangiblc
L C'onccssions. patents. llicències, nrarques i sim

2. A¡rlicaciorrs infblrnàtiques

3, Drets sotlre Ìréns cn lègirn d'al'relldament fin,
4. Altres irnlnobilitzats intarrgiblcs

5. Acornptes

I f . lnrnrobi I itzat matelial

I .'l'crrcrlr s i conslrrrcciorrs

2. f nslal'lrrciorrs, ruaquinàr'ia i utillatgc
3. Vlot:ili¿u'i i l:qLrips l)cr a ploccssarì'tcl]ts d'inlornlació

4. Altre inlnlobilitzat rìlaterial
5. lrnnlobllitzacions rlratclials cn cut's iAcorn¡rtcs

I IL lrrversions irnnlobiIiàries

L 'l'errcrr¡'s i béns naturals

2. Cclnsl.rrrccions

IV, Iléns clol ¡:atlinroni cultural

L Ilórrs irlrnroblcs

2. Âr.rius, ISibliotcqucs i Museus

3. Llóns ¡llobles

4. Aconrptcs

\/. Inversiolrs en entit¿rts clel grup iassociacles a

Ielnlini

I, lrtstnunerrts cle patritrrorri

2. Cr'èclits a entitats

3. Valors replcsentatiLrs dc cieute

llalg

\/1. Irlversions fillanccres a llarg terrnini
L f nstl'urlerrts clc patlinrorri

2. Cr'èclils a terccrs

3. Valor:s rc¡rrcscntatius clc cleutc

4. Altlcs actius lìnalrcers

Vll.- Actjus ¡rcr irnpost clif'erit

5

3.261,40

1.050,68

1.050,68

2.210,72

2.210,72

5.071,54

2.230,68

2.230,68

2,840,86

2.840,86

lSAllt;t, lvlOIìl1RA SÀ l-lS



^ssocIACtó 
ln c^ruìolxA,l'EIìIIA I)'AcoLr,IMEN:r"runis'rrc NIts: G17"184916

Iì^LANÇ DE SI'fl.l^,CIO lix tiRCfcl 2017

,4.CTIU

NU ItrU IJtr

LA
MEMORIA 2017 201 6

tì) AC'|IU C()IìrìBN]'
L lixistències

ll. Usualis. ¡:atroc, ialt¡'es cleutols cle lcs activitats ialtlc
aconìl)les a cobrar'

L Ustialis i deutol's por vcttclcs i plcstació dc scrvcis

2. Dcutnrs, c¡ltila{s clcl gLu¡r. ¿¡ssclciacles i altrcs ¡:at'tsvittc.

3, Patrocinadors

4. Altrcs clcr¡tols

5. l'c¡'sonirl

6. ActiLrs pcr irn¡rost con'ctìt

7. z\ltrcs cl'èdits anrb lcs t\clnr.l)úbliqtres

[ì. [junrlarlors i socis ¡rer clesetnborsanrettls ¡rend.

lll, lnvelsions en entitats del grup i assoc,a c/t

1. Instlurne¡lts cle patrimotti

2. Cr'èdits a entitats

3. Valors lepresentatir¡s clc cleLtte

4. Altlcs actius fìrtarrcers

IV, lni'ersions finartccres a ctlrt tertllini
L lnstlurnents c1e ¡ratrituotti
2,()'òclits ir tclccls
3. Valols rcpresentâtirts cic cleute

¿l . A ltlcs actius lillartccrs

V. Pcriod i f'icitc ions a cult tet'tìt i t.ì i

Vl.llf'ectirr i altles itctius liquicls eqttivalcttts

L'l'r'esorclia
2, Âltrcs actius lícltrids cqttivalents

'l'O'l'¡\L ¡\(.'l'lU (^+B)

8b

8b 12.082,49

118,877,47

42.458,83

30.376,34

76.418,64

76,418,64

122.138,87

15.406,57

177.253,30

90.018,70

74.612,13

87.234,60

87.234,60

182.324,84

Sccrcta ia

rs^ tltit, ñrot{t;lì^ sA t,ls
Pres i dcn t

IlDIJAI{I) LI.ORÀ CULLI]I



ASSOCIACIÓ ln GARROT'XA, ]'ERRA D'ACOLLIMENI' rURÍSrlC NtF¡ G 174849 16

TIALANÇ DE SrTU.ÀCIO IIXLRCICI 2017

PATRIMONI NET I PASSIU
LA
MEMORIA 2.017 2.016

A)PATRIMONT NE'f
A-1). I,'ons ¡rropis
L lìons dot¿rcionals o fbns socials

l. ljons ckrtacionals o fons socials

2. Irons dotacionals o fbns socials pendcnts d

desenrtrorsa¡'

JI.Fons especials

ìil. Excedcnts d'excrcicis antcriors

I . lìonlaltcnt

2. h,xceclents ncgatius d'excl'cicis anteriors

IV. [:xccdcnts pcnclents d'aplicació en activ
cstatutàries

V. Excsderrt de I'cxercici (positiu o negatiu)

. A¡roúaciorrs per a couìpensar pèrdues

i\-2). Subvcncions,clonacions i llcgats rebuts i altrcs

l. Subvencions oficials de capital
2, f)onacions i llegats de ca¡rital
3. Altres subvencions,donaciolrs i llegats
4. Ingressos fiscals a distribuir

Iì)P,ASSI tJ NO COrìRnNT
L Provisions a llars tcrnlini
ll, Dcutes a llalg teilllini

I , Dculcs ¿unb e¡ltitats de credit
2, Cleditors per arlcndamcnt finallccr
3. Altrcs tlcutes a llarg ten¡ini

JII. Dcr¡tes arnb entilats clel grrrp i associades a llarg tel'rnini
lV. Passius ¡rer irnpost dife¡'it
V.Pcríocli fìcacions a ll lcl'nïn r

95.730,38

95.730,38

0,00

120.774,33

121.726,15

-951,82

-25.043,95

'120,774,33

120.774,33

0,00

100.029,21

100.981 ,03

-951,82

24.745,12

Secletà¡'ia
ISABI]I, MOIìIJRA SAI-IS

ident

ËDUAIID LLORÀ CUI,LI]T



ASSOCIACIÓ LN GARROI'XA, I'ERRA D'ACOLI,IMENT TUNÍSUC NIF: G 174849 I 6
TIALANÇ DE STTUACTO ÞTXERCICI 20t7

PATIIIMONI NET I PASSIU

N(,ItrÐ Utr
LA
MEMÒRIA 2.017 2.016

C) PASSITJ COIIITENl'
LPlovisions a curt te¡'rnini

lf .Derrtcs a cLlrt tc¡'rnini

I. Deutes a¡nb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendame¡lt financer

3, Altres cleutes a curt ternri¡ri
If L Der¡tes anrb entitats delgrup iassociades a curt
lV. Creditors per activit¿rts i altres comptes a pagar

l. Plovci'clors

2.C¡'editors varis

3. Pelsonal(r'ernuneracions penderrts de ¡:aganrcnt)
4. l)assius per inrpost correr¡t i altres deutes a¡nb les

Aclnr,I)úblic¡Lres

5, Acornptes d'usualis
V. Periodificacions a cu¡'t terrnini

"l'o1'^,L G ENBIìAL (A+B+C)

I

I
o

9

26.408,49

-218,98

-218,98

26,627,47

17.191,01

9.436,46

122.138,87

61.550,51

-19,34

-'19,34

61.s69,85

49.749,74

506,67

I 1.313,44

182.324,84

Secretària

ISAß11L MOIìIJRA SA t,IS

ìdent

EDIJA I{D LLOIìA CULLEI'



ASSOCIACIÓ LA GARROTXA
TERRA D'ACOLLIMEIì{T

TURÍSTIC

MEMO ABREUJADA EXE ICI 2OI7



I.. 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 turfstica,disseny
de productes turfstics i suport a la comercialització,
Turisme Garrotxa promou, representa i coordina, de forma participativa un model de
desenvolupament turfstic 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

f ) lmatge fldel:

-L'entltat ha de fer una declaració expllclta que els comptes anuals reflectelxen la lmatge
fldel del patrlmoni, de la sltuacló financera I dels resultats de I'entltat, alxl com, en el cae
de confecclonar I'estat de fluxos d'efectiu, la veracitat dels fluxos lncorporats.

Es declara que els comptes anuals reflexen la imatge fidel"

- Raons excepclonals per les quals, per presentar la lmatge fldel, no I'han apllcat les
dlsposicions legals en matèrla comptable, amb indlcacló de la disposicló legal no
apllcada, I lnfluàncla qualltatlva i quantitatlva per a cada exerclci per al qual es presenta
informacló d'aquesta manere de procedir sobre el patrimonl, la situació flnancera I els
resultate de la fundacló.

Els Comptes Anuals de I'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,

- lnformaclons complementàries que calgui incloure quan l'aplicacló de les disposlclons
legals no sigul suflclent per preaentar la imatge fldel.

No hi ha observacions.

2l Prlnclpls 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 412008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya" i que ha derogat els articles 1 a 50, I'article 53, les disposicions addicionals, les
disposicions transitÖries i la primera disposició addicional de la llei 512001de fundacions.

3) Comparació de la lnformació:

-Raons excepcionals que justiflquen la modificacló de I'estructura del balanç I del
compte de resultats de I'exercici anterlor.

No n'hi ha cap que no sigui per la pròpia ada ptació a la legislació vigent.

President
A SALIS EDUARD LLORÀ CULLET



3. Apllcacló del resultat

1. La proposta d'aplicació del resultat de l'exercici és la segtJent:

Exe¡cici.2917

-25.043,95

P3

Fxercici2016

20.745,12

Base de repartiment

Excedent de l'exercici(pèrdua).,.,....

Romanent...

Reserves voluntàries..

Altres reserves de lliure disposició,.,,

Total Base de Repartiment = Total Aplicació -25.043,95 20.745,12

Aplicació

Fons dotacionsl o fons social

Exercici 2017 Exercici2016

Fons especials

Romanent,...... 19.793,30

Excedents pend,aplic. activ. estatutàries. .

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

TotalAplicació = Total Base de Repartiment

951 82

20.745,12

4. Normes de Valoració

1, lmmobilitzat intangible:

Els actlus intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i,

s'amortitzen pel sistema indirecta, creant un fons en el passiu.

S'ha creat un immobilitzat que correspon a un motor de reserves d'activitats i

allotjaments.

2. Béns integrants del patrimonicultural

No n'hi ha

3. lmmobiliÞat material:

a. Cost

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

Els coatoe de renovaclô, gmpllacló o mlllora sôn lncorporate a l'actlu
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 princlpi de l'import,
I'exercici en què s'incorren.

có.rn

#,

ISABEL

b. Amortització

Et) LLORÀ CULLET

cost de



- Expllcació de lee causes que lmpedelxen la comparacló dels comptes anuals de
l'exerclclamb els del preeedent.

Sense observacions, donat que l'entitat té un tractament comptable homogeni els anys 2016 i

2017,

-Expllcacló de I'adaptacló dets lmports de I'exerclcl precedent per facllltar-ne la
comparació l, en cas contrarl, de la lmpossibllitat d'efectuar aquesta adaptacló.

Sense observacions, donat que I'entitat té un tractament comptable homogeni els anys 2016 i

2017.

4l Elements recolllts en vàrles partldes;

-ldentlflcacló dels elements patrlmonlals, amb el seu lmport, que estlguin reglstrats
en dues o més partldes del balanç, amb lndlcacló d'aqueetes partldes I de l'lmport
lnclòs en cadascuna.

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

5) Canvls en crlterls comptabtes

Els criteris utilitzats al preparar els comptes anuals de I'exercici no han sofert cap canvi,
respecte als que s'havien utilitzat al formular els comptes de I'exercici anterior,que hagi
tingut un impacte significatiu en els comptes anuals,

6) Correccló d'errors

No s'han detectat errors d'exercicis anteriors que obliguin a reformular els comptes

President
ARD LLORÀ CULLETISABEL MORERA SALIS



L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan
preparats per a l'ús per al qual van ser projectats.

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost
d'adquisició dels actius menys el seu valor residual,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 I'annex del Reial Decret
1777104 de 30 de juliol del Reglament de l'lmpost de Societats,

c, Arrendamentsfinancers

No n'hiha.

4. lnversions immobiliàries i arrendaments

No n'hi ha.

5, Permutes

Durant I'exercici no s'ha prodult cap permuta,

6. Actius i passius financers

Les diferents categories d'actius financers són /es segllenfs:

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 fundaciô,

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
atribuTbles.

Les dferenfs categories de passius financers són /es seg0enfs:

Dèbits iErtides a pqgar

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.

lnicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu preu de la

transacoió més tots aquells costos que han eatat directament atribulblee.

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superlor a un any s'han
valorat pelseu valor nominal.

Els creditors comercials no reporten explfcitament interessos i s'enregistren pel
seu valor nominal.

7, Existències

Les existències estan valorades a preu d'adquisició.

8, lmpost sobre beneficis
S'ha calculat en funció del resultat de I'exercici considerant-se les diferències

el resultat comptable i el resultat fiscal ( base imposable de
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I'impost); distingint en aquestes diferències el seu caràcter de permanents i

temporals a fi i efecte de determinar I'impost sobre societats meritat a I'exercici,

La diferència entre l'impost sobre societats a pagar i la despesa per I'impost es
registra com impost sobre beneficis avançat o diferit segons correspongui,

De tota manera I'entitat no ha renunciat i ha optat pel règim fiscal especial
regulat en el tftol ll de la llei4912002, de 23 de desembre, de règim fiscalde les
entitats sense ànim de lucre idels incentius fiscals al mecenatge,

Resumidament, els punts d'obligada informació en la memÒria econòmica són els segtlents (
segons el Reial Decret 127012003):

l)a-ldontlflcacló de les rendes exemptes I no exemptes de l'lmpost sobre socletats
assenyalant el corresponent número i lletra dels articles 6 I 7 de la Llel 49/2002 que
ampari I'exempció amb indicacló dels ingressoé I despeses de cada una d'elles. També
s'haurà d'lndlcar els càlculs I criteris utilltzats per determlnar la distrlbucló de lee
despeses entre les dlferents rendes obtingudes per I'enfitat,

En ésser totes les rendes obtingudes exemptes no cal fer esment de cap tipus de separació
especial. Els ingressos obtinguts per l'entitat durant I'exercici2017 són
199.103,59€ i el total de despeses es de 224,147 ,54€.,

l)b-ldentiflcacló dels lngreseos, despeses i inversions correaponents a cada projecte o
actlvltat reallEada per I'entltat pel compllment dele seus fins estatutarls o del seu
obJecte. Les despeses de cada proJecte es classificaran per categories, tals com
despeses de pereonal, despeses per serveis exterlo¡s o compres de material.

Com ja s'ha posat de manifest a la memòria, no hi ha, ingressos, despeses ni inversions
realitzats per I'entitat que s'apliquin directament als seus fins estatutaris. És en la seva globalitat
que, per naturalesa, el destf dels ingressos s'aplica a finalitats exemptes i prÒpies dels seus fins
estatutaris.

l)c-Especlflcació I forma de càlcul de les rendes i ingressos als que os referelx l'artlcte
3.2 de la Lfel 49l2002,alxlcom la descripció del destl donat a les mateixes.

Apartat a)No és el cas,
Aþartat oj-ruo es el Cas.

Apartat c)-

Tots els ingressos procedeixen de subvencions de distintes entitats i quotes associatives i

s'apliquen en un 100% a la finalitat de I'associació, i totes les dospeses que tenim totes
procedeixen d'aquestes rendes exemptes.
En aquest exercici 2017 surt dèficit de 25.043,95 euros ,

El destf donat als in

Secretària
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RENDES
EXEMPTES(DESCRICPCIÓI

IMPORT ARTICLE DE LA LLEI
49t2002

Subvencions 67,000,00 Art.6 ao,'1 - c
lnteressos 90,00 Art,6 ap.2
Quotes associats 132.013,59 Art.6 ap,1-b
TOTAL 199.103,59

EXERCtCI INGRESSOS BRUTS
COMPUTABLES

DESPESES
NECESSÀRIES
COMPUTABLES

RESULTAT SOBRE
EL QUE S'APLICA
EL70o/o

2017 199,103,59 224,147,54 -25.043,95
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-Treballar en col' laboració
-Preparar i realiEar I'estratègia iel programa d'actuació de la Garrotxa,
-Protecció i valorització del patrimoni natural, cultural i històric.
-Millora de la qualitat de l'oferta turfstica.
-lnformació sobre la zona(informar, comunicar i promoure)
-Crear productes turfstics especifics que permetin descobrir icomprendre elterritori
-Formació ieducació
-Mantenirnent de la qualitat de vida local,
-Freqüentació i ordenacló turlstica.

l)d-Retribuclons, dlneraries o amb espècle, satlsfetes per I'entitat als seus patrons,
representants o membres de l'òrgan de govern, tant en concepte de reembols per les
despeses que s'hagln ocasionat pel desenvolupament de la seva funcló, com en
concepte de remuneracló pels seruels prestats a I'entitat dlferents dels propls de les
seves funclons,

Durant l'exercici 2017 l'entitat no ha satisfet cap retribució dineraria o en espècie als patrons

l)e-Percentatge de particlpació que tlngùl I'entltat en socletats mercantlls, lncloent
I'identiflcació de I'entitat, la seva denominació social I el seu número d'ldentlficació
fiscal.

L'empresa participava a I'entitat Giturfstica,Sa amb CIF A17653056(3 participacions)
Actualment no te participació a cap tipus d'entitat,

l)f- Retrlbuclons percebudes pels admlnlstrador¡ quo representen a l'entltat en lea
socletats mercantlls en que partlclpl, amb lndlcacló de les quantltats que hagln estat
objecte de relntegrament.

No n'hi ha.

l)g-Convenis de col.laboracló empresarlal en actlvltats d'lnteres general subscrlts per
I'entltat , identlflcant al col.laborador que particlpi en ells amb lndicacló de les quantltats
rebudes.

No n'hi ha hagut.

l)h-lndicació de les actlvitats prlorltàrles de mecenatge que, en el seu cas, desenvolupi
I'entitat.

L'entitat no en realitza.

l)i-lndlcacló de la prevlaló estatutàrla relatlva al destl del patrlmoni de I'entltat en cas de
dlseolucló I en el cas que la dissolucló hagl tingut lloc en I'exercicl, del destl donat a dlt
patrimonl.

El destldel patrimoni en cas de dissolució és elque se'n deriva de I'article 31 dels seus estatuts
que diu:
"1.Un cop acordada la dissolució, I'Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel
que fa a la destinació dels bèns i drets de I'associäció, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació
de qualsevol operació pendent.

ä.gl rot"n"nt net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a I'entltat prlblica o privada
que, en l'àmbit territorial d'actuació de I'associació, s'hagi caracteritzat més en la
favor del desenvolupament turfstic de la comarca."

Durant l'any 2017 l'entitat ha tingut
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9, lngressos i despases

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 independòncia 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'hiha.

12. Despesesde 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,

1 3, 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.

President
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5.- lmmobllitzat material, intangible i inversions immobiliàries

MP5

a) Estat de moviments de I'immobilitzat materlal, lntanglble I

inverCions immobiliàries exercici actual

lmmoblllEat
lntanglble

lmmobilltra
t materlal

lnverslons
lmmoblllàrles

1 2 3

A) SALDO lNlCtAL BRUT, EXERCICI 2OlT

(+) Entrades

(-) Sortldes

B) SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2017

9200 5.900.00 7.916.25

9201

9202

9203 5.900.00 7.9'.16.25

c)AMORT. ACUM. SALDO rNrCrAL EXERCtCr2017

(+) Dotació a l'amortització do I'exercici

(+) Augmênts per adquislclons o traspassos

(-) Disrnlnucions per sortldes, baixes o traspassos

D) AMORT. ACUM. SALDO FINAL EXERCICI 2017

9204 3.669.32 5.075.39

9205 I I80.00 630.14

9206

9207

9208 4.849.32 5.705.53

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI 2017

(+) Correcclons vâloratives per deteriorament reconegudes
en el perfode

(-) Reversió de correccions valoratives per detoriorament

O Dlsminuclons per sortldes, baixes o traspâssos

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI 2017

9209

9210

9211

9212

9213

b) Estat de movlments de I'immobilitzat materlal, lntanglble I

inversions immobillàrles exerclcl anterlor

lmmoblllÞat
intanglble

lmmobllltza
t materlal

lnverslons
lmmoblllàrles

19 29 39

A) SALDO lNtCtAL BRUT, EXERC|C|2016

(+) Entrades

(-) Sortides

BI SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2016

9200 5.900,00 5.409,39

9201 2.506.86

9202

s203 5.900.00 7.916.25

c)AMORT. ACUM. SALDO lNlCrAL EXERC|CI2016

(+) Dotació a l'amortilzació de l'exercici

(+) Augments per adquisicione o traspassos

þ) Dlsmlnuclons per sortldo8, balxe8 o traspassos

D) AMORT. ACUM. SALDO FINAL EXERCICI 2016

9204 2.489.32 5.075.39

9205 1 .1 80.00

9206

9207

9208 3.669.32 5.075.39

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI 2016

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes
en el perfode

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

þ) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI 2016

9209

9210

921'l

9212

s213
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6,- Béns del patrimoni històric i cultural

No n'hi ha,

7.- Arrendaments I altres operaclons de naturalesa slmllar

L'asoclacló no té béne en règlm d'arrendament financer ni operatiu

8.- Actius flnancens

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

a) Actlus financers a termini llarg, excepte inversions en el patrlmonld'empreses del
grup, multigrup I assoclades.

MP6.1

Hi ha una participació a l'empresa GITURISTICA,SA pero la qual es va dotar una provisió ja que
I'empresa ha fet fallida.

b) Actius financerc a termlni curt, excepte inversions en el patrimonl d'empreses del
grup, multlgrup i associades.

t.

ct-ASsEs
lnstruments de

patrimoni
Valors representatluB

de deute
Crèdits,

derivats i altres TOTAL

2017 2016 2017 20'16 2017 2016 2017 201 6
1 19 2 29 3 39 4 49

e
o
oI!F
O

(/)
uJ

Act¡us finsncêrs mentinouts oer neoociar 9306
Actius f¡nancsrs â cost amortitzat 9307
Actius financers a cost

TOTAL

9306

ctÁssEs
lngtruments de

patrimoni
Valors

representatius de
deute

Crèdits, derivats i altres

TOTAL

2017 201 6 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 l9 2 2S 3 39 4 49

IJJ

E,
ooØ
FJ

?
c)

Actius financgrs mantlnguts per
neoociar

931 6

Actius financers a cost amortitzat 931 7
Actius financers a cogt 931 I 42.458.43 90.o'18.70 42.458.83 90.018.70

TOTAL 931 6
42.468,83 90.018,70 42.458,83 90,018,70

Correspon a saldos pen
per diversos conceptes
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- FUNDADORS, USUARTS TALTRES DEUTORS DE LES ACTTVTTATS

Desgloseament de la partida B.ll de l'actiu del balanç "Usuarie, patrocinadora i altres
deutors de les activitats", amb indlcacló del moviment que hl ha hagut durant I'exercici i
amb especlflcacló del saldo lnlclal, els augments, les dlsminucions i el saldo flnal per a
fundadorc, usuarls, patroclnadorc laltres deutors de les actlvltats de la fundacló.

9. Paesius flnancens

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
categorfes es el segLlent:

1)

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

President

Detall partida B.ll "Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis"
A)SALDO lNtCtAL DE L'EXERCIC|2017
(+) Entrades
(l Sortides
B) SALDO AL FINAL DE L'EXERCICI2Ol7

lmport
74.612.13

146.200.24
190.436.03
30.376.34

Venclment en anvs

1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7

Deutes amb entitato de
crèdlt

9420

Credltore per arrendament
flnancer

9421

Altres deuteg 9422 9,217,48 9.217,48

Deutes amb empreses dol
oruo

9423

Credltors comerclals
correntB

no 9424

Gredltorc comerclal¡ y altror
comÞtes a oaoar

9425 17.191,01 17.191 ,01

Proveldoró 9426

Altres credltors 9A27 17.191 .01 17.191,01

Deute amb caracterfstlques
eaÞeclala

9428

TOTAL 9429 28.408.49 26.408,49

ISABEL MORERA SALIS EDUARD LLORÀ CULLET



10. Fons propis

La composició i el moviment de les partides que formon I'epfgraf "Fons Propis" és el
segtrent:

2017

ll.Subvenciono, donacions i llegats

- Informacló eobre l'orlgen 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 I'atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d'altres
admlnlstraclons públlques.

Les subvencions provenen del Consell Comarcal de la Garrotxa , del Patronat de Ïurisme Costa
brava i la Diputació de Girona.
- lnformació sobre el compllment i l'incompliment de les condicions assoclades a lee
subvenclons, donaclons I llegats.

En tot cas, s'ha acomplert l'establert quant a subvencions donat que no hi ha donacions ni

llegats,

-Detall dele béns o les actlvitats, segons pertoqul, flnangats amb les subvencions,
donacions i llegats,

Els diners rebuts d'aquestes subvencions han servit per finançar diferents actuacions.

Fons dotacional o fons social

100.981 .03Romanent 121,726.15

-951.82

Excedents

-951,82

AportacionE
oèrdues

por compensar

100.o29.21Total 120.774.33

a) Subvenclons, donaclons I llegats rebuto, atorgats per tercers diferentg als
socls

Exerclcl 2017 Exercicl 2016

- Que aoarelxen âl bâlânc 96000

- lmÞutats al comote de pòrdues i ouanvs 96001 67.000,00 57.000.00

b) Subvenclons, donaclone i llegats recollits en el patrimoni net del
balanc. atoroats Der tsrcers dlferents als socig

Exerclcl 2017 Exerclcl 2016

Saldo inicial a I'inici de l'exercici 9601 0

(+) Auomonts 960't7

C) Disminucions 96018

Saldo al finel de l'êxercici 96016

ISABEL FDI.J I,I.,CJ RÀ CULLET



12. Situació flscal

i. Degut al fet que determinades operacions tenen diferent consideració de cara a la
tributació de I'impost sobre societats i de I'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 I'impost sobre
societats en 2017 és la segtlent:

coNctltRctô DE L' tMpoRT NET D'tNcREssos I DESpESES DE L'EXERctct

AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE BENEFICIS

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

I3.- INGRESSOS I DESPESES

l) lmport de les despeses derlvades del funclonament de l'òrgan de govern de I'entltat,
amb indicació de I'lmport de cada partida del compte de resultats que afecta
l'esmentat concepte,

Per les caracterlstiques de l'associació no ês representatiu aquest apartat.

2) Derglonm.nt dc lr prrtldr 2 dcl cômptr de rerultrta "AJuùl conc¡dlt¡ I rltru
despes6s", amb lndlcacló dels relntegraments produiïs I amb dlstlncló de les
actlvltate,

Per les caracterfstiques de I'associació no és representatiu aquest apartat.

dent
S

Compte de pèrdues I guanys lngressos I despeees directament
imÞutats al oatr¡moni net

Regultat comotable .25.043.95

Auoments /Disminucions Auoments/Dlsminucions

lmoost sobre Sôciêtsts

Règim fiscal entitats sense ànim de
lucre llei 4S|2OO2

25.043,95

Diferències Dermânêntg

Diferències temoorals

- amb orloen en l'exercicl

- amb oriqen sn exercicis anterlors

Compensació de bases imposables
neoatives d'exercicis anterlors

Base imposable (resultat fiscal): 0

LLORÀ CULLET



3) Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, "Aprovisionaments", Cal
detallar els imports corresponents al consum de béne destinats a lee activitats i al
consum de prlmeres matèrles I altres matèrles consumlbles, I dlstlnglr entre
compres I varlacló d'exlstèncles,

Per les caracterfstiques de I'associació no és representatiu aquest apartat.

4) Desgfoseament de la partlda 8.c compte de resultats " Pàrdues , deteriorament I

varlacló de les provisions per a lnsolvències i pèrduee de crèdlts lncobrables i
varlacló de provlslons per a altres operaclons de les actlvltats.

5) Desglossament de la partlda 7 del compte de rEsultate, "Despeses de pereonal" amb
distlncló entre soue I salarls, aportaclons I dotaclons per a penslons I altres
càrregues soclals.
Els resultats orÍginats fora de I'actlvitat normal de l'entltat inclosos en la partlda "
Altres resultats".

14, PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

No n'hi ha.

1s..APLICAGIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRES

- lnformació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, amb detall
dels elements algnlflcatlus que s'han inclòe en les partldes de I'actlu del balanç.
lndicació expressa dels increments i disminucions de dotacló produlTs durant I'exercicl.

-Càlcul pel qual es determlna si s'ha destinat a les finalltats fundaclonals el percentatge
legalment establert.

- Expllcació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot
comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigul, juetiflcacló de I'incompliment i
presentacló d'un pla aprovat pel patronat per aplicar els rocuneos pendents. Quan
escalgul, estat de compllment del pta aprovat pel patronat en exerclcls anterlons per
apllcar els recurcos pendents del compllment de les obligacions
legislació vlgent.

Secretària

Detall de pèrdues i ouanvs Exercici20l7 Exercici2016
1. Altres despeses explotació apartat / c

a) Pèrdues,deteriorament i variació de les prov.per a
insolvències
b) Pèrdues de crèdits incobrables
c) Variació de provisions per alt.op.activitats.

1.08õ.06
1,085,06

Detall de pàrdues i guanvs Exercici2017 Exercici2016
1. Despeses de personal

a) Sous i Salaris
b) Aportacions i dotacions per a pensions
c) Altres càrregues socials

2, Altres resultats

144.359.99 126.453.07
106.611.05 87.221.63

37,748,94 39.231,44
-11,22 -121.81

ISABEL LLORÀ CULLET
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Com a punt comú a tot I'apartat 15 es fa constar que tot l'objectiu de I'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 clrcumstànciee que ja
exlstelxlen en la data de tancament de I'exerclcique no hagin suposat,
d'acord amb la geva naturaleea, la lnclusló d'un aJustament en lea xlfres
contlngudes en elg comptes anuals, peró la lnformacló continguda en la
memòria ha de ser modiflcada d'acord amb aquest fet posterior.

Els fets posterlors que mostrln condlclons que no hi eren al tancament de
l'exerclci I que slguln de tal lmportància que, sl no s'lnclou lnformacló al
respecte, podria afectar la capacltat d'avaluacló dels usuaris dels
comptes anuals. En partlcular s'ha de descrlure el fet posterior I s'ha
d'incloure l'estlmacló dels seus efectes. En el eupòslt que no sigui
posslble estlmar els efectes.del fet posterlor, s'ha d'lncloure una
manifestacló expressa sobre aquest extrem, conluntament amb els
motlus i condiclons que provoquen aquesta impossibilitat d'estlmació.

Fets esdevlnguts amb posterlorltat altancament dels comptes anuals que
afectin I'aplicació del prlnclpl d'entltat en funcionament, lnformant de:

-Descrlpcló del fet posterior i de la seva naturalesa(factor quê genêra
dubte respecte a I'apllcacló del prlnclpl d'entitat en funclonament)

-lmpacte potenclal del fet posterior sobre la sltuacló de I'entltat
-Factors mitigants relacionats, en eleeu cas, amb elfet posterlor

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

I7.. OPERAGIONS AMB PARTS VINCULADES

Totes les operacions amb parts vinculades durant l'exercici 2017, són prÒpies del tràfic
ordinari de la societat i han estat realitzades en condiclons de mercat.

No serà necessari informar en el cas d'operacions que, pertanyent al tràfic ordinari de
l'empresa, s'efectuln en condicions normals de mercat, siguin d'escassa importåncia
quantitativa o manquin de rellevància per a expressar la imatge fideldel patrimoni, de la
situació financera idels resultats de l'empresa,

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

No eE dóna lnformacló de persones ffsiquee perquè va en contra de la Protecció de
Dades, però es posa a la disposició dels socis iels administradors les dades

1. A continuaciô es detallen:

a, Les quantitats percebudes pels membres de l'Òrgan d'Admlnistració, 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.

Les retribucions de l'Alta Direcció. No n'hi ha.

Les quantitats percebudes en forma de nòmina pels membres de l'

Secretària
ISABEL M

d.
d'Admi No n'hi ha.

LLORÀ CULLET



I8.- ALTRA INFORMACIÓ

lnformacló sobre:

Número mlg de porronos treballadores en el curs dê I'exerclcl,
Þer cateqorles (adaptadee a la CNO-111

Exercici 2017 Exercici 2016

Flxea f .96 1.25

Eventuals 2.20 2.25

TOTAL rl.l I 3.!0

Dlrectors generals I presldents executlus I 1

Resta de directors I serents

Tècnlcs I professlonals cientff¡cs e intel'leotuals i

orofosg¡onals de suport, 2,16 1,50

Empleats comptables, adminietratius i altres empleats
d'oficina, 1 1

Ocupacions elementals

TOTAL 4.18 3.50

. Canvls dels cornponents del patronat, sêns perJudlcl de la tramltacló provlsta legalment
per a la seva ¡nscrlpc¡ó on el Reglstre de Fundacions.

No n'hi ha.

- Relacló de les operac¡ons de l'exercici (o d'anter¡orc que encara tsnen lncldèncla
econòm¡ca ) per a les quals s'ha tramltat una autorlEacló del Protectorat I eetat de
compl¡ment de lee resoluc¡ons corresponents,

No n'hi ha

- Operaclons en què hl hagi algun t¡pus de garantia, amb indicació dels actiug afectes a
aquestes operac¡ons, fine I tot quan es tracti de disponlbllltats llquldes; en aquest cas,
cal assenyalar les llmltaclons de disponlbilltat exlstents.

No n'hi ha

- Qualsevol altra q{iestió quo facl conèixer i Justifiqui el compllment de lee flnalltats
fundacionals I dEls preceptes legals.

No n'hi ha cap altre que sigui d'especial rellevància

President
ISABEL MOÍTLRA SALIS ARD LLORÀ CULLET
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