
 
 
 
 

     Compte Borrell, 340 principal 1ª, 08029 Barcelona 

 

Jornada Tècnica 
 

Valoració d’hotels: 
Teoria, pràctica i exemples reals 

 
S’impartirà el 9 de maig de 2018 de 16:00 a 20:00 hores 

Als salons de l’Hotel EVENIA ROSSELLÓ, carrer de Rosselló, 191, Barcelona  
 

Jornada organitzada per  
BurgMaster Hospitality Consultants 

 
Amb col·laboració de: 

Gremi d’Hotels de Barcelona 
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) 

 

Presentació de la Jornada: Dr. Oriol Amat i Salas 
Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. 

President ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció). 
President de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

  

Professor de la Jornada: Joan Bóveda i Sanz 
Economista (especialitat financera) per l’UB i PDG per IESE Business School 

 Soci Director i fundador de BurgMaster Hospitality Consultants.  
Membre de la Comissió d’Economia del Truisme del Col·legi d’Economistes.  

 
 



Raó de ser de la Jornada 
 
La valoració professional és una activitat complexa que exigeix coneixements 
transversals, una amplia pràctica i experiència directe de mercat. La valoració està 
condicionada a determinats principis fruit d’anys de pràctica, principis econòmics,  
financers, immobiliaris i urbanístics. Joan Bóveda, professional amb experiència en 
valoracions hoteleres, pràctica financera i taxacions immobiliàries pot satisfer plenament 
les expectatives d’hotelers i inversors interessats en una metodologia pràctica i rigorosa   
 
 

Contingut 
 

 
 Presentació de la Jornada:  

 La problemàtica de la valoració d'empreses:  
o Aspectes introductoris  
o Aspectes previs  
o Objectius de la valoració  
o Diferència entre valor i preu  
o Due Diligence  
o Principals mètodes de valoració 

 
 Introducció a la valoració 

 Definicions 
 Principis 

o De substitució 
o De major i millor us 
o D’anticipació de fluxos 
o De finalitat 
o Altres principis d’entitat menor 

 Normativa espanyola respecte valoracions  
o Criteris de valoració per a immobles en explotació econòmica 

 Limitacions en l’aplicació als establiments hotelers 
o Teoria versus pràctica: el que s’observa al mercat 

 
 Els diferents règims d’explotació 

 Explotació directa per part del propietari 
 Explotació en règim d’arrendament a renda fixa 
 Explotació en règim d’arrendament a renda variable 
 Explotació en règim de management 

 
 



 Estructura del compte de resultats d’un hotel 
 La comptabilitat vs.la realitat de l’explotació 

o La necessitat d’homogeneïtzar la informació comptable  
 El GOP 
 L’EBITDAR 
 L’EBITDA 

 
 La pràctica de la valoració, més enllà de la normativa 

 La comparació 
o La observació del mercat i la selecció de testimonis 
o La homogeneïtzació 

 L’actualització de rendes 
o Plena propietat 

- Consideració del GOP 
- Lloguer fixe 
- Lloguer variable 
- El cas específic del management 

o Drets de traspàs 
 

 Exemples pràctics 
 

 I si m’estan ensarronant ? Proves de fiabilitat 
 Versemblança de la informació comptable 
 Relacions entre GOP i rendes de lloguer 

 
  Debat final i Conclusions 

 
Inscripció a la Jornada “Valoració d’hotels” 
Els drets d’inscripció a la Jornada són 100 € per persona 

 

Formalitzar la inscripció a través del correu:  valhotel@burgmaster.es 
Indicant nom i cognoms de les persones assistents i entitat a la que pertanyen 

Efectuar transferència a Caixa Bank al c/c ES46 2100 0416 5702 0036 2054  
 

Els drets d’inscripció inclouen: 
 

 Copia del material projectat en l’exposició dels ponents 
 Llibre: “Valoració d’empreses. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques”1 
 Bibliografia essencial   
 Coffee break 

 

Places limitades, les inscripcions seran efectives per ordre d’entrada 

                                                           
1 Editat per ACCID “Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció” (Profit Editorial) 



 

Breu currículum professional de Joan Bóveda 
 

Joan Bóveda va iniciar la seva activitat  

professional a “la Caixa” ocupant diversos 

càrrecs d’alta responsabilitat. El 1987 va deixar 

“la Caixa” para ocupar la direcció de Banca 

Privada del Banco Santander de Negocios a 

Madrid. Uns anys més tard tornà a “la Caixa” 

per a ser anomenat Conseller Delegat de 

“CaixaBank” a Mònaco, posició que va ocupar durant més de set anys.  

 
Posteriorment s’incorporà al grup “Sociedad de Tasación” de Madrid amb 

residencia  a Buenos Aires i amb la missió d’obrir la primera filial a l’América 

Llatina de la companyia, actuant professionalment en el conjunt del 

continent sud-americà. 

 

De retorn a Barcelona es fa responsable com a Conseller Delegat de la filial 

a Espanya del grup francès d’energia eòlica “Théolia”. Va ser soci fundador 

de BurgMaster Hospitality Consultants i des del 2012 assumeix la funció de 

Soci Director. És també, des del seu inici, membre de la Comissió 

d’Economia del Turisme del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

 

Acadèmicament en Joan Bóveda es llicenciat en Ciències Econòmiques 

(especialitat financera) per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Direcció 

General per IESE y ha cursat estudis de la seva especialitat en diverses 

universitats i escoles de negocis europees. 

  



Breu currículum professional d’ Oriol Amat i Salas 
 

 
 

Durant la seva carrera acadèmica i professional el Dr. Oriol Amat ha tingut 

diversos càrrecs. En l’àmbit acadèmic és Catedràtic d’Economia Financera 

i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i de la UPF 

Barcelona School of Management. Ha estat Vicerector d’Economia i 

Sistemes d’Informació; i Director del Departament d’Economia i Empresa a 

la pròpia Universitat Pompeu Fabra. Ha estat, a més a més, professor 

visitant a diverses universitats europees, americanes i asiàtiques. 

En l’Administració Pública va ser des del 2011 al 2015 conseller de la 

“Comisión del Mercado de Valores”, Madrid. També ha estat membre del 

“Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement” (CAREC) de la 

Generalitat de Catalunya. 

Com a professional, és President de l'ACCID i de la Comissió de 

Comptabilitat del CEC. Ha estat President del “Registro de Expertos 

Contables” del Consejo General de Economistas de España-ICJCE, així 

com cofundador de diverses empreses i membre del consell d’administració 

de varies organitzacions públiques i privades. Va ser diputat al Parlament 

de Catalunya durant la legislatura 2015- 2017 i President de la Comissió de 

la Sindicatura de Comptes.  


