
XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE
CATALUNYA

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE L’EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ACTIVITAT DE L’ENTITAT

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (d’ara en endavant XATIC) constituïda al febrer
de 2006, té com finalitat principal esdevenir l’instrument bàsic de cooperació i col·laboració
permanent entre els municipis que la formen per tal de potenciar els atractius turístics de les
seves respectives poblacions en el marc global d’una estratègia d’actuació basada en el
turisme industrial, que permeti l’augment de qualitat, posada en valor, diversificació, millora i
promoció, del mateix. 

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS.

a) Imatge fidel  
 
Els Comptes Anuals simplificats adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de
l’Associació  i  es  presenten  d’acord  amb  el  marc  normatiu  que  resulti  d’aplicació,  de
manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
l’Associació durant el corresponent exercici.

b) Principis comptables no obligatoris aplicats  

No s’han aplicat principis comptables diferents dels obligatoris.

c) Agrupació de partides  

No hi ha partides que es presentin agrupades

d) Comparació de la informació  

L’aplicació dels criteris comptables en els exercicis 2022 i 2021 ha estat uniforme, no existint, per
tant, operacions o transaccions que s’hagin registrat seguint principis comptables diferents que
poguessin originar discrepàncies en la interpretació de les xifres comparatives.  
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e) Canvis en criteris comptables  

Durant l’exercici 2022 no s’han produït canvis de criteris comptables significatius respecte als
aplicats en l’exercici anterior. 

 APLICACIÓ DEL  RESULTAT DE L’EXERCICI

La proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici de 2022  i de l’exercici anterior és la següent:

BASE DE REPARTIMENT EXERCICI
2022

EXERCICI
2021

Saldo compte de pèrdues i guanys -3.006,99 -9.926,25
TOTAL BASE DE REPARTIMENT -3.006,99 -9.926,25

APLICACIÓ
A Romanent 0,00 0,00
A Resultats negatius d’exercicis anteriors -3.006,99 -9.926,25
TOTAL APLICACIÓ -3.006,99 -9.926,25

 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per l’Associació en l’elaboració dels seus comptes
anuals  simplificats  per  a  l’exercici  finalitzat  el  31  de  desembre  de  2022  d’acord  amb  les
establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

a) Immobilitzat intangible

Com a norma general, l’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o
cost de producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització
acumulada, i en el seu cas, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. Els actius
s’amortitzen en funció de la seva vida útil, estimada en anys. 

L’entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor regis-
trat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les
pèrdues per deteriorament d’aquests actius i, en el seu cas, de les recuperacions de les pèrdues
per deteriorament registrades en els exercicis anteriors són similars als aplicats pels actius materi-
als. 

b) Immobilitzat material

L’immobilitzat material es valora, inicialment, pel seu preu d’adquisició o cost de producció i,
posteriorment, es minora per la corresponent amortització acumulada i per les pèrdues per de-
teriorament, si n’hi hagués, conforme al que es menciona en aquests mateix apartat. 

Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l’immobilit-
zat material s’imputen al compte de resultats de l’exercici en què es produeixen. Per contra, els
imports invertits en millores que contribueixin a allargar la vida útil d’aquests béns es registren
com a major cost d’aquests.

L’Associació amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, aplicant percentat-
ges ‘amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil estimada dels respectius béns,
segons el detall següent: 
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Grup d’elements Anys de vida útil esti-
mada

Instal·lacions tècniques i  altre immobilitzat material 10

c) Classificació entre corrent i no corrent

Al  Balanç  de  Situació  adjunt  es  classifiquen  com  a  corrents  els  actius  i  deutes  amb
venciment igual o inferior a un any, i no corrents si el seu venciment supera aquest període.

d) Subvencions, donacions i llegats rebuts

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, l’Associació segueix
els criteris següents: 

1. Subvencions,  donacions i  llegats  de capital  no reintegrables:  es valoren pel valor
raonable de l’import o el bé concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no,
i  s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en el
període  per  als  elements  subvencionats  o,  si  s’escau,  quan  es  produeixi  la  seva
alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de
socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen
cap ingrés. 

2. Subvencions de caràcter reintegrable: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es
comptabilitzen com a passius. 

3. Subvencions  d’explotació:  s’abonen  a  resultats  en  el  moment  en  què  es
concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs;
en  aquest  cas,  s’imputaran  en  aquests  exercicis.  Si  es  concedeixen  per  finançar
despeses  específiques,  la  imputació  es  realitzarà  a  mesura  que  es  meritin  les
despeses finançades. 

e) Impostos sobre beneficis

L’Associació,  atès  que  no  té  ànim  de  lucre,  és  una  entitat  exempta  de  l’Impost  sobre
Societats en els termes previstos 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, a excepció de
possibles activitats econòmiques accessòries. 

f) Ingressos i despeses

Els  ingressos i  les despeses s’imputen en funció del criteri  de meritació,  és a dir,  quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb independència del
moment en què es produeixi el corrents monetari o financer que se’n deriva. 

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la
prestació a la data de balanç, sempre que el resultat  de la prestació sigui  estimat amb
fiabilitat. 

g) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Es  consideren  actius  de naturalesa  mediambiental  els  béns que són utilitzats  de manera
duradora en l’activitat de l’Associació, la finalitat principal dels quals 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.
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L’activitat de l’Associació per la seva naturalesa no té un impacte mediambiental significatiu. 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Durant l’exercici 2022 no hi ha hagut variacions a les partides de l’immobilitzat intangible,
que es trobaven totalment amortitzades.

Les partides que figuren a l’immobilitzat intangible de la societat, es pot observar al quadre
següent:

Descripció Saldo al
31/12/2021

Altes Baixes Traspassos Saldo al
31/12/2022

Cost
Aplicacions informàtiques 143.960,00 0,00 0,00 0,00 143.960,00
Total 143.960,00 0,00 0,00 0,00 143.960,00

Amortització Acumulada
Aplicacions informàtiques 143.960,00 0,00 0,00 0,00 143.960,00
Total 143.960,00 0,00 0,00 0,00 143.960,00

Correccions per deteriorament de valor
TOTAL DETERIORAMENT VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR NET COMPTABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda del immobilitzat intangible.

 No existeixen elements considerats amb vida útil indefinida.

 No s’han capitalitzat despeses financeres en els exercicis 2022 ni 2021.

 No existeixen actius de l’immobilitzat intangible afectes a garantia i/o reversió.

 No  existeixen  litigis  en  curs  relacionats  amb el  immobilitzat  intangible,  ni  tampoc
embargaments.

IMMOBILITZAT MATERIAL

Les partides que figuren a les inversions immobiliàries de la societat, així com el moviment de
cadascuna d’aquestes partides durant l’exercici 2022 es pot observar al quadre següent:

Descripció
Saldo al

31/12/2021
Altes Baixes Traspassos

Saldo al
31/12/2022

Cost
Altre immob. Material 8.196,65 0,00 0,00 0,00 8.196,65
Total 8.196,65 0,00 0,00 0,00 8.196,65

Amortització Acumulada
Altre immob. Material 3.930,93 1.546,68 0,00 0,00 5.477,61
TOTAL AMORT. ACUMULADA 3.930,93 1.546,68 0,00 0,00 5477,61

Correccions per deteriorament de valor
TOTAL DETERIORAMENT VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR NET COMPTABLE 4.265,72 -1.546,68 0,00 0,00 2.719,04

FONS PROPIS
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El moviment dels fons propis durant l’exercici 2022 és el següent:

Descripció
Saldo al

31/12/2021 Altes Baixes Traspassos
Saldo al

31/12/2022
Romanent 129.418,35 0,00 0,00 0,00 129.418,35
Resultats negatius d’ex.anteriors -57.250,38 0,00 0,00 -9.926,25 -67.176,63
Resultat de l’exercici -9.926,25 -3.006,99 0,00 9.926,25 -3.006,99
TOTAL 62.241,72 -3.006,99 0,00 0,00 59.234,73

El moviment dels fons propis durant l’exercici 2021 és el següent:

Descripció
Saldo al

31/12/2020 Altes Baixes Traspassos
Saldo al

31/12/2021
Romanent 123.951,39 0,00 0,00 5.466,96 129.418,35
Resultats negatius d’ex.anteriors -57.250,38 0,00 0,00 0,00 -57.250,38
Resultat de l’exercici 5.466,96 -9.926,25 0,00 -5.466,96 -9.926,25
TOTAL 72.167,97 5.466,96 0,00 0,00 62.241,72

1. SITUACIÓ FISCAL

A 31 de desembre de 2022 i a 31 de desembre de 2021 no hi ha actius per impost diferit.

Saldos amb les Administracions Públiques

La composició dels saldos amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 2022 i
2021 és el següent:

Concepte Exercici 2022 Exercici 2021
Saldo Deutor
HP, deutora per  devolució d’impostos 0,00 0,00
HP, deutora per IVA 414,75 414,75
HP, retencions i pagaments a compte 0,00 0,08
Saldo Creditor
HP, creditora per IVA 0,00 0,00
HP. Creditora per retencions practicades 642,21 424,50

2. INGRESSOS I DESPESES

a) Import net de la xifra de negocis 

La xifra d’ingressos d’explotació de la societat, distribuïda per categories d’activitat ha estat el
següent:

Concepte Exercici 2022 Exercici 2021
Ingressos quotes associats 51.200,00 49.353,95
Prestacions de serveis 1,222,54 0,00
Total 52.422,54 49.353,95

b) Altres ingressos d’explotació

El detall al tancament dels exercicis 2021 i 2022 és el següent:

Concepte
Exercici

2022
Exercici

2021
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Ingressos per serveis diversos 0,00 0,00
Total 0,00 0,00

c) Altres despeses d’explotació

La composició a data de tancament dels exercicis 2022 i 2021 és la següent:

Concepte Import 2022 Import 2021

Serveis professionals independents 2.613,60 8.687,80
Serveis bancaris i similars 438,25 755,48
Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 7.961,80
Subministres 0,00 0,00
Altres serveis 50.844,93 39.861,29
TOTAL (1+2+3+4+5) 53.896,78 57.266,37

3. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

La  Societat  no  posseeix  actius  incloses  a  l’immobilitzat  destinats  a  la  minimització  de
l’impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient.

La Societat no ha suportat despeses durant l’exercici 2022 ni durant l’exercici 2021 amb la
finalitat de protegir i millorar el medi ambient.

La  Societat  no  ha  realitzat  provisions  per  a  possibles  riscos  i  despeses  per  actuacions
mediambientals. La Societat estima que no existeixen contingències relacionades amb la
protecció i millora del medi ambient.


