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Benvolguts/des senyors i senyores accionistes, 

Portem ja gairebé 5 anys amb aquesta situació de crisi que està 
afectant tothom, si bé no a tots de la mateixa manera, però 
la situació general del país segueix no sent bona: el consum 
no remunta, l’atur no deixa d’incrementar-se, la tresoreria 
de les empreses i particulars cada dia està pitjor, i els bancs 
donat que han d’anar solventant els seus propis problemes, 
no juguen un paper prou eficient que ajudi les empreses i 
famílies. Ara bé, el més preocupant és que les perspectives de 
futur a nivell general no estan gens clares. Però si ens fixem 
en la situació interna del nostre Grup, veurem que la nostra 
situació és diferent, nosaltres anem recollint els esforços 
d’aquests darrers 4 anys, d’engegar noves iniciatives, de buscar 
més eficiència, d’aprimament d’estructures, d’eliminació 
d’operacions improductives, d’agrupament d’operacions 
de venda, de potenciació de les vendes online, d’engegar 
plans d’innovació i aprofitament de les noves tecnologies, 
entre d’altres aspectes. Fruit de tot això podrem superar les 
dificultats amb tota seguretat i l’exercici 2013 significarà 
un avenç en el nostre volum de negoci i una millora en els 
nostres resultats. 

Tot i que els resultats del 2012 no han estat els que esperàvem 
perquè encara ens ha agafat al final del nostre procés de 
reestructuració, i malgrat que la situació de l’economia 
del país no ha estat bona, la nostra companyia ha cobert 
l’ampliació de capital que va proposar a l’octubre de 2012. 
Ha pogut repartir a tots els accionistes dividends i accions 
per valor de prop de 2’7M€ aplicant l’innovador programa 
Dividend Elecció. Per ser més concrets, majoritàriament el 
74’26% dels accionistes s’han decidit per l’opció d’adquirir 
accions, mentre que el 25’74% restant han optat per rebre 
l’import corresponent en efectiu. SERHS ha tancat el 2012 
amb una facturació de 465M€ i amb uns beneficis operatius 
(EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization) que han ascendit a 18M€. A dia d’avui, la 
nostra corporació està formada per una plantilla mitjana de 
2.500 treballadors i una base accionarial de 1.533 socis, el 
43,77% dels quals són treballadors/es o familiars. 

La nostra companyia no passa desapercebuda en el sector 
econòmic del nostre país, i amb això em refereixo clarament 
a l’aportació a la renda nacional, entesa com un indicador 
de prosperitat no sols de les persones que formem part del 
Grup sinó del país en general. La nostra aportació a la renda 
nacional s’ha situat durant l’exercici del 2012 en 82,92 milions 
d’euros. Al llarg dels darrers cinc anys aquesta xifra ha estat 
de 444,53M€.

Però per anar endavant, i a Grup SERHS com a primera 
empresa turística de Catalunya som molt conscients d’això, 
una empresa com la nostra necessita invertir. Les actuals 
circumstàncies de l’entorn han fet que siguem prudents a 
l’hora de realitzar inversions durant els darrers anys. No 
obstant no hem deixat de fer aquelles que consideràvem 
irrenunciables pel creixement futur del nostre negoci. El 
volum d’inversió realitzat pel Grup en els darrers 5 anys ha 
estat de 78M€, i durant el darrer exercici 2012 ha ascendit 
a 7’8 milions d’euros, el 47,38% del qual l’hem destinat a 
inversions noves. Un dels àmbits en el que no hem deixat 

d’invertir anualment ha estat en el desenvolupament i la 
millora de les noves tecnologies, doncs creiem que és la única 
manera de reduir costos i tenir informació més ràpida i fiable 
del nostres clients i el nostre entorn. 

En aquest darrer any ha estat difícil mantenir el volum 
de les vendes, en primer lloc per la situació del mercat i 
també perquè des de SERHS posem una gran atenció en la 
rendibilitat i el cobrament, la qual cosa seguirem fent durant 

el 2013 amb la màxima 
atenció. De cara al 2013 un 
dels factors que podem mirar 
amb optimisme és la bona 
evolució de les vendes que 
està experimentant la divisió 
de SERHS Tourism. El 
nostre lideratge en els mercats 
dels països de l’Est en especial 
del mercat rus, l’increment de 
la venda online i, en el nostre 
cas, del propi mercat de 
l’Estat espanyol fa que siguem 
optimistes sobre el resultat 
de la temporada turística. 
També hem de destacar la 
bona evolució de les nostres 
activitats al Brasil, país en 
el qual estem treballant per 
engegar noves oportunitats de 
negoci.

Per acabar m’agradaria reiterar 
la feina feta per adequar 
les estructures del nostre 
Grup als moments actuals, 
potenciant una organització 
on cada divisió ha definit 
ben clarament quins són els 
seus objectius i dotant-se 
dels recursos humans amb 
capacitat suficient per tal 
de poder-los assolir, la qual 
cosa farà que a més de poder 

superar les turbulències dels moments actuals estiguem molt 
preparats per tal de fer un gran pas endavant en el futur.  

No vull acabar sense agrair tan als nostres empleats l’esforç 
continuat, la seva entrega i el seu alt grau de pertinença, així 
com als nostres socis la confiança i el suport que sempre ens 
demostren.

Moltes gràcies.
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Empreses i Implantació territorial 
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Marroc  
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Sant Hilari Sacalm 

Port del Comte 
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Cardona 
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 Arenys de Munt
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 Ripollet
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Blanes 

Mataró 

Vulpellac  

Malgrat de Mar 
Santa Susanna 

Pineda de Mar       
Calella  

Barcelona    

Tarragona 

Benicarló 
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Benidorm 

Lorca 

Cartagena 

Eivissa

Palma de Mallorca 

Arnes 

Sant Pol de Mar  

Salou 

Vilassar de Mar 

Fornells de la Selva 

Andorra  



SERHS DISTRIBUCIÓ      
President de la Divisió: ALBERT BAGÓ I MONS     
Director de la Divisió: IGOR ONANDIA ZARRABE     
CEDISERHS, SL 
- Ctra. Hortsavinyà, km. 2 - 08370 Calella - 93.766.30.03 - 93.766.16.12 - cediserhs@grupserhs.com
- Pol. Ind. Can Verdalet, c/c 27-30 - 08490 Tordera - 93.765.05.52 - 93.765.08.70 - namnam@grupserhs.com
- Pol. Ind. Entrevies, Av. “A”, Nau 6 - 43006 Tarragona - 977.55.65.29 - cediserhs@grupserhs.com
- Pol. Ind. Entrevies, Av. “A”, Nau 1 - 43006 Tarragona - 977.55.65.65 - 977.55.65.45 - 
 namnam2@grupserhs.com
COBRAMA, SL  
- Pol. Ind. Les Malloles, c/Pruit, 1 - 08500 Vic - 93.889.27.19 - 93.889.13.47 - cobrama@grupserhs.com 
CORATAMA, SL 
- Pol. Ind. Mata-Rocafonda, c/Foneria, s/n - 08304 Mataró - 93.755.25.40 - 93.790.64.91 - 
 coratama@grupserhs.com 
DIBAMA, SA
- Av. Costa brava, s/n - 08389 Palafolls - 93.762.01.25 - 93.765.20.13 - dibamasa@grupserhs.com
DIMARSER, SL
- Ctra. N-340, km. 1.047 - 12580 Benicarló - 96.446.73.30 - 96.446.73.31 - dimarser@grupserhs.com - 
EUDIVASA, SL  
- Pol. Ind. El Oliveral, C/ “A” - Parcel·la 6C i 6D - 46190 Ribarroja del Turia (Valencia) - 961.66.65.91 - 
 960.96.21.84 - eudivasa@grupserhs.com - 
FACILCAR, SL
- Pol. Ind. Entrevies, Av. “A”, Nau 6 - 43006 Tarragona - 977.55.65.29 - 977.54.37.41 - facilcar@grupserhs.com 
PONENTSER, SL  
- Ctra. Nacional 301, km. 430.5 - 30330 El Albujón (Cartagena) - 968.16.02.69 - 968.16.05.20 - 
 ponentser@grupserhs.com
- Pol. Ind. de Lorca, Av. 2, Parcel·la D-15 - 30817 Lorca - 968.468.885 - ponentser@grupserhs.com 
PORTPARÉS, SL 
- c/ Sant Pere, s/n - 08291 Ripollet - 93.594.69.90 - 93.594.69.91 - portpares@grupserhs.com - 
TRAMUNTANASER, SL 
- Pol. Ind. Pi Mas Lladó, c/Migdia, s/n - 17458 Fornells de la Selva - 972.47.62.80 - 972.47.65.20 
 tramuntanaser@grupserhs.com
- Ctra. de la Bisbal a Palamós, km. 28,2 - 17111 Vulpellac - 972.64.24.24 - 972.64.24.61 - 
 tramuntanaser@grupserhs.com 
SERHS FRUITS DISTRIBUCIÓ GLOBAL SL
- Pol. Ind. Mas Florit, c/ Montblanc, 38 - 17300 Blanes - 972.35.80.90 - 972.35.50.16 - 
 sfruits.blanes@grupserhs.com 
- Pol. Ind. Els Pintors, C/. Joaquim Sorolla, 23-25 - 17500 Ripoll - 972.70.09.82 - 972.70.34.85 - 
 sfruits.ripoll@grupserhs.com
-  Mercat del Camp - Parada 12-13 - Autovia Reus-Tarragona - 43200 Reus - 
 977.54.81.60 - 977.54.59.89 - sfruits.reus@grupserhs.com
    
SERHS TOURISM      
President de la Divisió: RAMON BAGÓ I AGULLÓ     
Director de la Divisió: DELFÍ TORNS I SOLÉ      
SERHS TOURISM, SA
CATALUNYA:  
- Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 93.762.93.00 - 93.762.93.06
 direccion.pineda@grupserhs.com
- Edif. Ventura Parc, C/ Terrer, 13 bloc C, local 1 - 43840 Salou - 977.38.85.52 - 
 direccion.salou@grupserhs.com - 
- Pau Claris, 132, 8a planta - 08009 Barcelona - 93.272.63.21 - 93.272.63.22 - 
 bookings.cities@grupserhs.com 
BALEARS:  
- Parc Bit Edifici U - local 11 Centro Empresarial Son Espanyol - 07120 Palma de Mallorca - 971.43.97.92 - 
 971.43.30.44 - direccion.mallorca@grupserhs.com
VALÈNCIA:  
- Avda. Europa, edificio Coblanca, local 2 - 03500 Benidorm - 966.83.07.53 - 966.80.41.53 - 
 direccion.benidorm@grupserhs.com
ANDALUSIA:  
- Palacio de Congresos - C.México, 3, 2ª planta - 29620 Torremolinos - 952.37.83.07 - 952.37.83.08 - 
 direccion.torremolinos@grupserhs.com
VIAJES LIDER CANARIAS, SA
CANÀRIES:  
- Avda. Antonio Domínguez, s/n. Edifici Zentral Center, 1a planta, portes, 3, 4 i 5 - 38660 Playa de las Américas-
 Tenerife - 922.74.62.00 - direccion.canarias@grupserhs.com

SERHS HOTELS       
President de la Divisió: MIQUEL ESPOT I VIVES     
 Director de la Divisió: JOSEP MARIA BAGUDÀ I SERENÓ     
VILAR RURAL DE CARDONA (CANIGOSER, SL) 
- Camí de Lourdes, s/n - 08261 Cardona - 93.869.00.44 - 93.869.00.51 - infocardona@vilarsrurals.com - 
VILAR RURAL DE SANT HILARI (MONTSENYSER, SL)
- c/ Camí del Reixach, s/n (Variant Fontvella) - 17403 Sant Hilari Sacalm - 972.87.28.20 - 972.86.95.77 - 
 infosanthilari@vilarsrurals.com - 
VILAR RURAL D’ARNES (MONTNEGRESER, SL)
- Camí del port, s/n - 43597 Arnes (Tarragona) - 977.43.57.37 - 977.43.50.76 - infoarnes@vilarsrurals.com - 
HOTEL SERHS SORRA DAURADA (SORRADAURADA, SL)
- Passeig Marítim, 6-8 - 08380 Malgrat de Mar - 93.765.45.00 - 93.765.40.66 - 
 hotel.sorradaurada@hotels-serhs.com 
HOTEL SERHS OASIS PARK (HOTEL KENT, SL)
- c/ Montnegre, 54-64 - 08370 Calella - 93.766.02.10 - 93.769.08.51 - hotel.oasispark@hotels-serhs.com - 
HOTEL SERHS SANT JORDI (DIBACASH, SL)
- Avda. del Mar, 22 - 08398 Santa Susanna - 93.767.84.52 - 93.767.83.19 - hotel.santjordi@hotels-serhs.com - 
HOTEL SERHS VILA DE CALELLA (MONTGRISER, SL)
- C. Sant Josep, 66 - 08370 Calella - 93.769.02.08 - 93.766.19.56 - reserves.vila@hotels-serhs.com - 
HOTEL SERHS SKI PORT DEL COMTE (ECOBEGUDES VALLÈS, SL)
- Urb. Port del Comte, s/n - 25280 La Coma i La Pedra (Lleida) - 973.49.23.33 - 973.49.23.33 - 
 hotel.portdelcomte@hotels-serhs.com 
HOTEL SERHS EL MONTANYÀ RESORT & SPA (ONYARSER, SL)
- Av. Montseny, s/n - 08553 Seva - 93.884.06.06 - 93.702.75.69 - reserves@elmontanya.com
SERHS NATAL GRAND HOTEL (SERHS BRASIL E.T. LTDA)
- Av. Senador Dinarte Mariz, 6045 Via Costeira Parque Das Dunas - 59090-002 Natal (BRASIL)-  (0055) 
 084.4005.2000 - (0055)084.4005.2001- info@serhsnatalgrandhotel.com

SERHS VILLAS DA PIPA HOTEL (SERHS BRASIL E.T. LTDA)
- Rua da Mata, 529 – Praia de Pipa, Tibau do Sul - 59178-000 Pipa (BRASIL) - (0055)084.3246.2615 - 
 (0055)084.3246.2615 - info@serhsvillasdapipahotel.com 
SERHS RIVOLI RAMBLA HOTEL (PASTUIRASER, SL)
- Les Rambles, 128 – 08002 Barcelona - 93.481.76.76 - rivolihotels@rivolihotels.com
VIVAHOTEL, SDH, SL. 
- c/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010405 - 93.703.25.33 - info@hotels-serhs.com

SERHS FOOD      
President de la Divisió: JOSEP VILELLA I LLIRINÓS     
Director de la Divisió: RAIMON BAGÓ I MONS
SERHS FOOD SERVICE (SERHS FOOD AREA, SL)    
- C. Lepant, 2-4 - 08397 Pineda de Mar - 902.99.64.55 - 93.795.10.68
 serhsfoodservice@grupserhs.com 
- Pol. Ind. Els garrofers, nau 98 - 08340 Vilassar de Mar - 902.99.64.55 - 93.759.31.20 - 
 serhsfoodservice.vilassar@grupserhs.com 
SACALMSER, SL  
- c/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902.99.64.55 - 93.795.10.68 - serhsfoodservice@grupserhs.com
GAUDIUM SERHS, SL 
- c/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010405 - 93.767.06.02 - grupserhs@grupserhs.com
EUROPEA DE CUINATS, SL   Servei Restauració instal·lacions FC Barcelona 
-  Arístides Mallol s/n - 08028 Barcelona - 902.99.64.55 - 93.409.51.27 - serhsfoodservice.fcb@grupserhs.com 
SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL 
- Plaça Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - 902.99.64.55 - 93.795.10.68 - serhsfoodservice@grupserhs.com 
“ARCS CATERING-CASTELL JALPÍ”  
- Castell Jalpí s/n - 08359 Arenys de Munt - 902.99.64.55 - 93.793.90.32 - arcs@grupserhs.com
FLECA SERHS (TAMENFO, SL) 
- Pol. Ind. Mas Roger, c/Franklin (cruïlla Edison) - 08397 Pineda de Mar - 902.99.64.55 - 93.762.31.42 - 
 flecaserhs@grupserhs.com

SERHS PROJECTS       
President de la Divisió: JOSEP VILELLA I LLIRINÓS
Director de la Divisió: RAIMON BAGÓ I MONS
EQUIP TURIS, SA  
- C. Lepant, 2-4 - 08397 Pineda de Mar - 93.762.93.30 - 93.767.08.46 - equipturis@grupserhs.com 
STUDIUMSER S.L.  
- Avda. America, 32 2ª planta - FRAPEMA Centro de Negocios - 28922 Alcorcón - studiumser@grupserhs.com 
      
SERHS SERVEIS I NOVES TECNOLOGIES       
President i Director de la Divisió: JORDI BAGÓ I MONS
ASSEGURIS MEDITERRANEUM CA, SL
- C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 937032520 - asseguris@grupserhs.com
MEDITERRANEUM XX, SL   
- C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010405 - 93.767.05.40 - mediterraneumxx@grupserhs.com 
MIGJORNSER, SL
- C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010405 - 93.767.22.71 - migjornser@grupserhs.com 
INVERSERHS, SL 
- C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010405 - 93.767.06.02 - grupserhs@grupserhs.com 
VECTOR-K, SA 
- C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010405 - 93.247.07.68 - vectork@grupserhs.com 
CONEXUMSER, SL 
- C/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902010410 - 93.767.06.02 - grupserhs@grupserhs.com 
SERHS COSTA BRAVA CENTRE, SL
- Ctra. de la Bisbal a Palamós, km. 28,8 - 17111 Vulpellac - 972.64.24.24 - 972.64.24.61 
 costabravacentre@grupserhs.com      

SERHS IMMOBILIÀRIA       
President de la Divisió: ÒSCAR BAGÓ I MONS    
- c/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902.01.04.05 - 93.767.06.02 - grupserhs@grupserhs.com 
BEGUDES, SA (BEGSA) - FLECA ESPIGA D’OR, SL - FRANCOLISER, SL - KIMBURU, SL - 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE CALELLA SL  - SEGRESER SL   
      
SERHS PATRIMONIAL I CARTERA     
- c/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 93.767.06.02 - grupserhs@grupserhs.com
ARMEIG, SL - GRUP SERHS, SA - INTERNATIONAL CATERING ZFT, SARL - NAM NAM, SL -  
SERAG INVEST SARL - SAKISTES, S.L. 902.01.04.05
FABRICATION DU JUS AU MAROC SARL - JUS DU MAROC SARL 902.01.04.07 
ABANTSER, SL 902.01.04.08
ITINERESER, SL 902.01.04.09 
      
SOCIETATS RELACIONADES     
SERHS S/COOP C. LTDA   
- c/ Garbí, 88-90 - 08397 Pineda de Mar - 902.01.04.05 - 93.767.06.02 - serhscoop@grupserhs.com
      
EMPRESES VINCULADES      
EUHT SANT POL   
- Ctra. Nacional II, s/n - 08395 Sant Pol de Mar - 93.760.02.12 - 93.760.09.85 - mail@euht-santpol.org
PUBLINTUR, SA
- Rierany dels Frares, 5 - 08397 Pineda de Mar - 93.766.14.51 - 93.769.56.38 - publintur@publintur.cat
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“Serveis Mancomunats d’Hostaleria i Similars”, societat coo-
perativa que porta el nom abreviat de SERHS, es va fundar 
l’any 1975 per afrontar una època de crisi del negoci turístic 
dels hotelers de Calella (El Maresme).  

La nostra entitat, avui convertida en una gran corporació, lide-
ra el sector turístic català i es posiciona entre els líders a nivell 
de l’Estat espanyol. L’actual SERHS és present en tres conti-
nents i està formada per 59 empreses actives. Disposa d’una 
plantilla mitjana de 2.500 treballadors i una base accionarial de 
1.533 socis, un 43,77% dels quals són treballadors o familiars 
de treballadors de SERHS.

Sis grans divisions configuren el negoci de SERHS que alhora 
presenten importants sinèrgies operatives entre si: distribució 
(productes peribles i no peribles); turisme i viatges; hotels; ges-
tió i producció alimentària; projectes i equipaments; serveis i 
noves tecnologies. Com a corporació empresarial també s’actua 
en altres àmbits d’activitat com l’immobiliari, el patrimonial i 
de cartera.

El nostre creixement, basat en la diversificació, ha anat incor-
porant al Grup nous clients i a la vegada ha potenciat l’expan-
sió territorial, dins i fora de l’Estat espanyol.

Per tal d’afrontar els reptes de futur, Grup SERHS té clar que 
ha de seguir recolzant-se en la seva important estructura hu-
mana, sense deixar de banda la filosofia basada en la diversifi-
cació tant sectorial com territorial, sempre dins el nostre camp 
d’actuació i, sobretot, en donar un servei integral que englobi 
totes les divisions de negoci. 

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra missió, continuar millorant per oferir béns i serveis 
bàsicament als sectors turístic, d’hoteleria i restauració a tra-
vés d’una gestió acurada, amb un know how propi, cercant la 
participació activa i el treball en equip, entenent la creació de 
prosperitat i la generació de benestar per a totes les persones 
vinculades al Grup “com una manera pròpia de fer empresa i 
país”. 

La visió, ser un referent en el nostre sector a nivell europeu 
com a empresa catalana que actua sobre principis humans i 
amb criteris d’innovació, qualitat, servei i eficàcia.

ELS NOSTRES VALORS

-  La diversificació i especialització en diversos camps relacio-
nats: turisme i viatges, hotels, gestió i producció alimentària, 
distribució, projectes i equipaments, i serveis. Empreses que 
es complementen entre si i que conformen una veritable 
gestió integral de serveis.

-  El nostre origen com a cooperativa, fa 37 anys, avui és una 
gran corporació catalana amb una clara projecció interna-
cional.

-  La vessant humana, tant interna amb els nostres treballa-
dors i accionistes, com externa amb els nostres clients, pro-
veïdors i col·laboradors, demostrant una millora contínua, 
confiança, innovació, responsabilitat i respecte a les perso-
nes. La nostra activitat es recolza molt en les persones, atès 
que elles constitueixen el nostre principal actiu.

PLACA D’HONOR DEL TURISME DE 
CATALUNYA, 2001

PREMI PRÍNCIPE FELIPE A 
L’EXCEL·LÈNCIA 
EMPRESARIAL,2005

PLACA AL MÈRIT TURÍSTIC DE L’ESTAT 
ESPANYOL - CATEGORIA D’OR 2003
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SERHS AMPLIA EL CAPITAL SOCIAL FINS A 96’025 
MILIONS D’EUROS

En la Junta General Extraordinària d’accionistes de Grup 
SERHS, celebrada el 4 d’octubre de 2012, fou acordat per una-
nimitat que el capital social passés dels 93,15 milions d’euros 
actuals a assolir la xifra de 96,025 milions d’euros, un 3,09% 
d’increment. La Junta va tenir lloc al Castell Jalpí d’Arenys de 
Munt, seu social de la corporació, on es van aplegar 351 accio-
nistes que representen el 61,09% del capital social de SERHS. 
A banda de fer un repàs de les principals activitats de negoci 
del grup, es va tractar el tema de l’aprovació del balanç, tancat a 
30 de juny d’enguany, que serveix com a base per tal de realitzar 
els augments del capital social per procedir al repartiment d’1 
acció alliberada per cada 60 accions de propietat. A més a més, 
es va aprovar l’emissió de noves accions per posar-les a la venda 
entre els mateixos accionistes o bé potencials socis. 

SERHS comptarà amb un total de 41.750.000 accions. 

REPARTIMENT DE DIVIDENDS

Durant el mes de setembre de 2012, el Consell d’Administra-
ció de Grup SERHS va acordar repartir dividends i accions 
per valor de 2.632.501 euros, aplicant l’innovador programa 
dividend elecció. Majoritàriament el 74,26% es van decidir 
per l’opció d’adquirir accions, comprant 288.141 accions per 
valor de 1.233.243 euros, amb un valor de 4,28 euros cada 
una. El 25’74% restants van optar per rebre en efectiu l’import 
d’1.399.257 euros, el que significa 0,065 euros per acció.

1 i 2. Junta General d’Accionistes de Grup SerhS.
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Benvolguts/des senyors i senyores accionistes, 

Seguim invertint en futur, seguim apostant per les noves tecnologies 
i per la innovació. El 1r Pla d’Innovació de Grup SERHS, engegat 
el 2010, ha arribat a dia d’avui al seu objectiu: analitzar a fons 
l’activitat i l’organització de l’empresa, en definitiva, a prioritzar, 
cooperar i treballar de forma organitzada valorant riscos i 
oportunitats, sent més creatius i sabent gestionar i rendibilitzar la 
innovació. S’ha apostat per un comité d’innovació transversal on 
totes les divisions de Grup SERHS hi són representades almenys 
per una persona. Ambdós projectes guanyadors “Explotació del 
Sistema Eudec” i “Desenvolupament del canal online” de SERHS 
Distribució es troben ja a la recta final del seu desenvolupament, i 
es preveu la seva implantació al llarg del mes de juny 2013. 

I seguim apostant també per la gestió a través del talent, gràcies a la 
formació als nostres directius amb més contingut de temes propis 
del Grup i corporatius, financers, d’habilitats directives i de millora 
de procesos. Ja són 5 les edicions realitzades del Pla de Formació 
a directius, i encara n’hi ha nou més de previstes. En total gairebé 
un centenar de directius es formaran al llarg dels 4 anys que durarà 
el projecte.

La ferma aposta per les noves tecnologies passa per materialitzar 
el Pla de Gestió Documental, on en aquest darrer any s’ha acabat 
d’implantar el procés de digitalització de totes les factures rebudes 
a totes les empreses de SERHS, de la mateixa manera que des 
de mitjans del 2012, el procés d’emissió de factures també és 
electrònic, fomentant així l’objectiu d’arribar a la oficina sense 
papers. En el mateix camí estan també el procés de digitalització 
dels expedients laborals i expedients mercantils que inclouran la 
signatura electrònica. 

A Grup SERHS no tan sols anem superant les dificultats, que a 
dia d’avui per a les empreses ja és molt, sinó que hem continuat 
emprenent nous projectes, noves inversions, nous acords, valorant 
noves oportunitats que ens permetin a curt, mig o llarg termini, 
seguir desenvolupant una estratègia de negoci d’acord amb la nostra 
manera i el nostre entendre de fer empresa. Algunes d’aquestes 
fites es numeren en l’informe d’activitats de negoci que tot seguit 
podran llegir, però m’agradaria destacar les més significatives a 
mode de resum perquè la magnitud d’algunes elles demostren 
la solidesa i la posició del nostre grup en el mercat enfront de la 
situació econòmica general que, malauradament, estem vivint. 

El turisme de l’Estat espanyol no està passant pel millor moment 
de la seva història i per aquest motiu des de SERHS Tourism s’ha 
potenciat l’augment de les vendes, en especial en els principals 
mercats emissors com el rus, el britànic, països de l’Europa de 
l’Est i països nòrdics. Aquesta divisió és un clar exemple del 
desenvolupament de la tecnologia basada en la millora continuada 
i per aquest motiu ha incrementat les inversions en l’àmbit 
tecnològic per tal d’enfortir la nostra plataforma tecnològica i els 
serveis oferts al client.

La part de la divisió hotelera del grup ha incorporat aquest any 
passat el primer hotel urbà a la ciutat de Barcelona, l’hotel SERHS 
Rivoli Rambla, un establiment de 4 estrelles en ple centre de la 
ciutat que ha conduït la divisió amb un primer i gran pas cap a la 
consecució d’una de les principals línies mestres marcades en el 
seu pla d’expansió. El segon pas ha estat convertir-lo, aquest 2013, 
en el primer hotel Chinese Friendly de Barcelona, amb una nova 
oportunitat d’obrir-se al mercat xinès. No podem oblidar productes 
propis de SERHS com els Vilars Rurals que pretenen consolidar 
la seva proposta d’activitats científiques entre els més petits amb la 
iniciativa “Viu la Ciència als Vilars Rurals”. Amb aquest propòsit 
persegueix l’objectiu de convertir-se en Destinació de Turisme 
Familiar Científic. Recolzats pel departament de Física Aplicada 
de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), la qual avala el 
contingut educatiu, ofereixen tallers i activitats relacionades amb la 

ciència dirigides a la mainada, buscant sempre el valor afegit per 
als nostres clients. 

Pel que fa a la distribució, cal destacar la integració del fred, fresc i 
congelat a les sis plataformes de distribució que fins ara distribuïen 
només productes no peribles, ubicades a Catalunya incorporant 
al seu portafoli els productes refrigerats i congelats que fins al 
moment se servien només des de Tordera i Tarragona. Es posa a 
disposició de clients -professionals de la restauració i hoteleria- un 
ampli ventall de més de 6.000 articles al seu abast, contactant amb 
un únic interlocutor integral. 

Ens posicionem fortament amb estratègies de negoci dirigides a 
la venda online amb pàgines web adaptades a cada tipus de negoci 

com la del producte Eudec, amb 
una àmplia gamma de productes 
i referències bàsicament per 
als sectors hoteler, restauració, 
sanitat i educació; la de SERHS 
Equipments amb un web de 
venda de maquinària, mobiliari 
i parament de la llar per a 
l’hostaleria i les col·lectivitats; 
la de SERHS Distribució que 
inclou també, des d’aquest 
any, els productes refrigerats i 
congelats; el web de Human 
SERHS Consulting, especialista 
en el Servei Integral de Recursos 
Humans; o bé el de Migjornser, 
nou canal que pretén mostrar 
l’ampli portafoli de serveis i 
productes que poden oferir així 
com també la venda d’alguns 
productes de forma online.

La relació amb grans empreses 
com el FC Barcelona, el RCD 
Espanyol o PortAventura, 
continua vigent i la mostra és que 
segueixen confiant en nosaltres. 
Aquest any, a més d’aquestes, s’hi 
han afegit empreses de la talla del 
Zoo de Barcelona, el Consorci 
Hospitalari de Vic, i un centre de 
gent gran de la Corporació Parc 
Taulí de Sabadell, ampliant així el 

portafoli de sectors tant a nivell sanitari com a nivell d’oci i lleure.

Per últim, trobem l’apartat de Responsabilitat Social Corporativa. 
Aquest 2012 ha estat l’any de consolidació dels projectes i les 
polítiques emmarcades dins el Pla Valors engegats durant el 2008. 
Catàleg de llocs de treball i organigrames, política de conciliació de 
la vida laboral i familiar, benvinguda als nous treballadors, igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, ajudes a les famílies, així com 
els acords solidaris i d’àmbit social, són alguns dels projectes 
destacats d’enguany. En un segon bloc podran trobar la informació 
econòmica i financera corresponent a l’exercici tancat a 31 de 
desembre de 2012. Aquestes xifres consolidades han estat avalades 
per l’auditoria Faura-Casas Auditors i Consultors, que després 
d’auditar els números donen fe dels comptes anuals. 

A Grup SERHS 

continuem emprenent 

nous projectes, 

inversions, acords, 

valorant

noves oportunitats 

que ens permetin 

seguir desenvolupant 

una estratègia de 

negoci d’acord amb 

la nostra manera i el 

nostre entendre 

de fer empresa.
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INNOVACIÓ 

En matèria d’innovació, l’any 2012 ha servit per treballar, po-
tenciar i acabar de perfilar els dos projectes guanyadors del Pla 
d’innovació SERHS 2011, els quals quedaran totalment im-
plantats a mitjans de l’any 2013:

 SERHS Food: Explotació del Sistema Eudec.
 SERHS Distribució: Desenvolupament del canal online.
 
Després d’una etapa on es van establir i treballar les grans lí-
nies d’oportunitat de millora de la corporació d’una forma més 
reflexiva i analítica, ara s’obre un nou període amb una partici-
pació més oberta i col·laborativa, extensiva a totes les persones 
del Grup. L’objectiu és una innovació amb una presència molt 
més transversal a tot el Grup.

Amb aquest propòsit, s’ha constituït un nou comitè d’Inno-
vació adhoc per poder assolir aquesta transversalitat i agilitat.
 
Sota el nom “El Camí de les Idees” cal destacar el principal 
projecte d’aquesta nova etapa; un programa de gestió d’idees 
que té com a finalitat que tots els treballadors del Grup pu-
guin aportar les seves propostes i col·laborar amb les dels seus 
companys.
 
Addicionalment, i aprofitant el nou Portal SERHS, es crea 
un espai permanent dedicat a la innovació que recollirà tota 
la informació (interna i externa) relacionada amb aquest camp. 

FORMACIÓ

SERHS GESTIONA A TRAVÉS DEL TALENT

A finals del 2011 es va engegar el Pla de desenvolupament de personal directiu: 
seRhs gestiona a través del talent. L’objectiu d’aquest pla és el de treballar els 
aspectes que tot el personal directiu de SERHS ha de tenir, i per això inclou des de 
temes propis del Grup i més corporatius, a continguts financers, d’habilitats directi-
ves i de millora de processos, i tot acompanyat per un coach que ajuda a desenvolupar 
competències.

Ja són cinc les edicions realitzades del Pla i n’hi ha nou més de previstes. En total 
gairebé un centenar de directius es formaran al llarg dels 4 anys que durarà. 

DIGITALITzACIÓ

PLA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

Dins el Pla Valors de Responsabilitat Social, neix durant el 2011 el Pla de Gestió 
Documental amb l’objectiu d’identificar, treballar i optimitzar els processos de la ges-
tió documental en totes aquelles funcions que incideixen en les empreses del grup. 
Mitjançant la digitalització, el pla permet des de l’emmagatzematge centralitzat en 
format electrònic de documents mitjançant un banc únic i central que garanteixi 
la seguretat i el valor legal d’aquests documents; controlar el cicle de vida i el flux 
dels documents; cercar i recuperar els documents digitals mitjançant tecnologia web; 
proveir d’accés ràpid i senzill a múltiples usuaris mitjançant eines de cerca avançades; 
així com difondre l’ús de la signatura electrònica.

El procés de digitalització comprèn 4 processos bàsics i estratègics: l’expedient per-
sonal, la documentació mercantil, la signatura electrònica i la facturació a proveïdors 
i creditors. 

I pel que fa a aquest últim, el 2011 es va començar a implantar el sistema a algunes de 
les empreses SERHS i durant aquest 2012 s’hi han incorporat la resta.
En la mateixa línia, cal destacar que el procés d’emissió de factures des de mitjan 
2012 també és electrònic, fomentant així l’objectiu d’arribar a l’oficina sense papers. 
Al llarg del 2013 també s’ha iniciat el projecte de digitalització dels expedients labo-
rals i d’expedients mercantils que inclouran un pas important: la signatura electròni-
ca. Això descarregarà les oficines de paper i agilitarà el procés de signatura.

DADes De FACTURACIÓ eLeCTRÒNICA

Expedients de documentació de RRHH: Prevista la implantació al juliol de 2013.
Expedients de documentació mercantil: Prevista la implantació el 3r trimestre de 2013.

VALORS 

D’EMPRE-

SA

FINANCES 

PER NO 

FINANCERS

DESENVO-

LUPAMENT 

D’HABILITATS 

PER A LA 

DIRECCIÓ 

D’EQUIPS

MILLORA 

DE 

PROCES-

SOS

COACHING
TREBALL 

FINAL

EDICIÓ 1 

EDICIÓ 2 

EDICIÓ 3 

EDICIÓ 4 

EDICIÓ 5 

EDICIÓ 6 

EDICIÓ 7 

EDICIÓ 8 

EDICIÓ 9

  

DIVISIÓ

2011 2012 2013 (GENER-MAIG)

ORÍGEN 

PAPER

ORÍGEN ELECTRÒNIC

(VOXEL)

ORÍGEN PAPER ORÍGEN ELECTRÒNIC 

(VOXEL, BSF, SERES)

ORÍGEN PAPER ORÍGEN ELECTRÒNIC 

(VOXEL, BSF, SERES)

SERHS TOURISM (inici agost 2011) 79.754 105.325 103.787 279.974 16.497 65.465

SERHS SERVEIS (inici març 2012) 5.225 663 2.365 986

SERHS HOTELS (inici juny 2012) 1.662 295 1.401 660

SERHS DISTRIBUCIÓ (inici setembre 2012) 4.074 6.247 11.488 20.815

SERHS FOOD (inici gener 2013)  932 140

 FINALITZAT

 FINALITZAT

 FINALITZAT EL JUNY 2013

 FINALITZA L’OCTUBRE 2013

 FINALITZA DESEMBRE 2013

INICI JUNY 2013

INICI OCTUBRE 2013

INICI DESEMBRE 2013

INICI MAIG 2014



EMPRESES PARTICIPADES

Distribució de Begudes, 

Alimentació, Productes de Neteja, 

Productes congelats, refrigerats i 

aliments frescos:

 1. Cediserhs, S.L

 2. Cobrama, S.L.

 3. Coratama, S.L.

 4. Dibama, S.A.

 5. Facilcar, S.L.

 6. Port Parés S.L.

 7. Tramuntanaser, S.L.

Distribució de Begudes, 

Alimentació, Productes de Neteja:

 8. Dimarser, S.L.

 9. Eudivasa, S.L

10. Ponentser, S.L.

Distribució de Fruita i Verdura:

 11. SERHS FRUITS 
  Distribució Global, S.L,

Distribució de 
begudes | alimentació 
| productes de neteja 
| frescos i congelats | 
fruita i verdura per a 
hoteleria, restauració i 
col·lectivitats

Al teu servei
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www.serhsdistribucio.com 
ACTUALMENT REPRESENTA EL 13% DEL TOTAL DE LES COMANDES, 
I EL 20% DE LA FACTURACIÓ.

DISPOSA D’UNA CARTERA DE CLIENTS DE PROP DELS 30.000

COMPTA AMB UN EqUIP HUMà DE 800 PERSONES

18 MAGATzEMS AMB UNA SUPERFíCIE DE 175.000 M2

POSA A LA DISPOSICIÓ DELS CLIENTS UN TOTAL DE 775 
VEHICLES.

≥

3

+

{

seRhs Distribució
seRhs DIsTRIBUCIÓ és un referent de la distribució en el 
canal horeca, gràcies a l’amplitud del seu portfoli amb produc-
tes de tres temperatures, la seva àmplia cobertura geogràfica i 
l’especialització i coneixement del client.
seRhs DIsTRIBUCIÓ disposa d’una cartera de prop de 
30.000 clients, i en aquest darrer any ha continuat apostant per 
tal d’adaptar-se a les necessitats de consum i servei al client.
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Integració del producte fred a 
les 6 distribuïdores de Catalunya 
arribant a disposar d’un ventall 
de més de 6.000 articles.

Les empreses que es dedicaven 
fins ara a la distribució de fruita 
i verdura s’han fusionat en una 
única societat, SERHS Fruits 
Distribució Global, S.L.
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ACORDS ESTRATÈGICS

S’ha arribat a un important acord de distribució per la qual les distribuïdores de la divisió 
(Dibamasa, Tramuntana, Cobrama) passen a comercialitzar els productes Coca-Cola.

Pel que fa a la distribució de café, aquest any 2013 SERHS Distribució ha dut a terme 
un acord amb CAFENTO. Neix la marca pròpia de cafè Adaggio amb tota la seva 
gamma. 

Gran acord amb Nestlé per desenvolupar el projecte del cafè Milano, una proposta inno-
vadora de begudes de cafè que aporta diferenciació al nostre client i també pel dispen-
sing, solucions per satisfer tots els punts de cafè d’un hotel o col·lectivitats.

Enguany s’ha signat un acord amb Aceiunas Cazorla per tota la seva categoria d’olives i 
encurtits, empresa referent al sector i amb capacitat de fabricació de tot tipus de formats 
i qualitats d’olives. 

Amb J.Garcia Carrion, proveïdor estratègic de vins i caves, s’ha signat un altre acord 
amb els sucs de primer preu, millorant la qualitat i l’assortit de productes que la divisió 
tenia.

PRODUCTES I SERVEIS DESTACATS

Com a novetats de producte destaca el llençament de la nova imatge del packaging de la 
llet Itelat i del packaging dels productes de neteja Econet, a més de llançar al mercat la 
nova marca pròpia de cafè Adaggio.

En la línia d’oferir al client un millor servei, s’ha dotat l’equip comercial de terminals ta-
blet per millorar en la seva gestió, aportant una important innovació a l’hora de mostrar 
els productes que ofereixen.

NOVES INCORPORACIONS I FUSIONS

Les sis plataformes de distribució ubicades a Catalunya incorporen al seu portafoli els 
productes refrigerats i congelats que fins al moment se servien només des de Tordera i 
Tarragona. Ara des de Vic, Girona, Mataró, Palafolls, Barcelona i Tarragona, els clients 
-professionals de la restauració i hoteleria-disposaran d’un ampli ventall de més de 6.000 
articles al seu abast entre frescos i congelats com peix, carn, embotits, làctics, begudes, 
cafè i productes de neteja, entre d’altres, contactant amb un únic interlocutor integral.

SERHS FRUITS, proveïdor integral de fruita i verdura, líder del sector, des del passat 1 
de gener del 2013 s’ha fusionat en una única societat amb l’objectiu de crear una empresa 
més gran i sòlida, líder en el sector i alhora dipositària de tot el know how acumulat 
durant una llarga trajectòria. 

L’obertura del ventall de productes, sobretot les darreres novetats de 4arta gamma, mà-
quines de suc de taronja, així com productes de marques líders en cada categoria són, 
juntament amb la segmentació per a cada tipologia de client, el full de ruta endegat per 
l’empresa. La cerca de nous clients a la ciutat de Barcelona i nous segments com cadenes 
de supermercats han suposat en aquest període desestacionalitzar l’activitat. La campan-
ya de distribució de fruita a les escoles de la mà d’Afrucat s’ha dut a terme de nou aquest 
curs escolar 2012-2013 (al novembre passat i s’ha iniciat a l’abril fins juny del 2013). Des 
del gener, SERHS Fruits també estrena nova imatge de marca.



EMPRESES PARTICIPADES

1. SERHS Tourism, S.A.

2. Viajes Líder Canarias, S.A.

Agència de viatges 
majorista i minorista | 
Venda on-line i off-line

Destinació: el Mediterrani
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500.000 VISITES REGISTRADES AL SISTEMA DE 
RESERVES B2B - BOOkING ON LINE

31.800 HOTELS EN 131 PAïSOS

1.800 MILIONS DE PETICIONS ONLINE
MÉS DEL 70% DE RESERVES CONFIRMADES ONLINE

DÓNA SERVEI A MÉS DE 1,6 MILIONS DE TURISTES A 
L’ANy

URBAN AND INTERNATIONAL DESTINATIONS | 
COSTA BRAVA I MARESME | COSTA DEL SOL, DE LA LUz, 
ALMERIA I PORTUGAL | COSTA BLANCA, BENIDORM I 
GANDIA | ANDORRA | ILLES CANàRIES | ILLES BALEARS

g

r

+

+

seRhs Tourism
seRhs Tourism és una agència de viatges receptiva i proveïdo-
ra B2B de serveis per a agències de viatges i operadors turístics 
internacionals. A més, és una agència de viatges majorista que 
ofereix el seu producte a les agències de viatges espanyoles mit-
jançant la marca Rhodasol. seRhs Travel service és l’agència 
de viatges emissora que ofereix els seus serveis a treballadors, 
accionistes i empreses relacionades amb el Grup. Presenta una 
àmplia oferta de serveis que engloba tots els segments de mercat 
i una gran varietat de destins a tot el món.

www.rhodasol.es
www. serhstourism.com
www. serhstravelservice.com 
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SERHS Tourism ha augmentat les 
vendes internacionals del 58% al 
61%, reduint així l’impacte de la 
recessió del mercat domèstic.
  
La divisió s’ha orientat al 
creixement com a conseqüència 
del model de volum en vendes, 
i a la productivitat mitjançant  
l’homogeneïtzació dels 
processos. 

Consolidació del model 
organitzatiu funcional i 
centralitzat que es va crear fa 
uns anys, com a SERHS Tourism 
S.A., reforçant la transversalitat 
dins de les unitats de negoci de 
la divisió.
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NOUS PRODUCTES I SERVEIS

Pel que fa referència al canal receptiu de la divisió, s’enforteix l’especialització i la di-
ferenciació en l’àmbit espanyol amb la signatura de centenars d’acords amb hotels per 
gaudir d’exclusivitat en els principals mercats emissors: rus, britànic, Europa de l’Est, 
Països Nòrdics i mercat espanyol. 

Es reforça la presència internacional amb la incorporació de nous proveïdors a destina-
cions europees i mediterrànies com Portugal, Malta, Itàlia, França i el nord d’Espanya.
S’han reforçat els serveis comercials online amb millores al portal de reserves B2B així 
com en els protocols tecnològics que faciliten continguts als nostres clients. 

Pel que fa al canal emissor que dóna servei a treballadors, accionistes i empreses relacio-
nades amb el grup, s’ha iniciat el camí cap a la diversificació de serveis amb l’obertura del 
nou projecte d’empreses SERHS Travel Service. 

ACORDS I INVERSIONS

Pel que fa a les inversions, SERHS Tourism ha apostat una vegada més per un increment 
de les inversions en l’àmbit tecnològic per tal d’enfortir l’arquitectura i els serveis oferts 
als clients. 

Un recent acord entre SERHS Tourism i la Junta de Andalucía, dut a terme a Fitur 
2013, va promoure el fet de portar més de 63.000 turistes d’onze països europeus a la 
comunitat andalusa durant la temporada d’estiu 2013. 

I seguint amb els acords, s’ha dut a terme un altre conveni amb l’Agència Catalana 
de Turisme per promocionar conjuntament el turisme familiar a Catalunya, així com 
multitud d’acords específics amb d’altres entitats públiques catalanes per a la promoció 
dels destins catalans. 

Paral·lelament, SERHS Tourism, a través de la seva marca comercial Rhodasol, ha dut 
a terme diversos acords amb els principals grups de gestió d’agències fruit de la nova 
línia d’actuació de la direcció comercial de Rhodasol. També s’ha creat una nova imatge 
corporativa, així com un nou web, en el marc del seu 30è aniversari, apostant per  mo-
dernitzar la marca.

PLA ESTRATÈGIC

Dins del nou pla estratègic en curs que finalitza el 2014, SERHS Tourism aposta per 3 
grans eixos a reforçar en el tram final d’aquest pla: 

» Diversificació: Mitjançant una estratègia multi-client per als principals mercats 
emissors de la cartera de SERHS Tourism tot apostant per nous mercats a desenvo-
lupar activament. 

» Internacionalització: Intensificant la incorporació de productes en l’arc mediterrani i 
les capitals europees cercant l’efecte de desestacionalització dels ingressos.

» Diferenciació: Abordant una profunda optimització de la cartera de productes cer-
cant-ne una major eficiència, rendibilitat i control per tal de disposar d’un fet dife-
rencial en un entorn altament competitiu. 



EMPRESES PARTICIPADES

 1. Vivahotel SDH S.L.
  Serveis Centrals de Serhs Hotels

 2. Hotel SERHS Oasis Park 
  (Hotel Kent, S.L.)

 3. Hotel SERHS Sorra Daurada
  (Sorra Daurada, S.L.)

 4. Hotel SERHS Vila de Calella 
  (Montgriser, S.L.)

 5. Hotel SERHS Sant Jordi 
  (Dibacash, S.L.)

 6. Hotel SERHS Ski Port del Comte 
  (Ecobegudes Vallès, S.L.)

 7. SERHS Natal Grand Hotel 
  (SERHS Brasil, E.T. Ltda.)

 8. SERHS Villas da Pipa 
  (SERHS Brasil, E.T. Ltda.)

 9. Vilar Rural de Cardona 
  (Canigoser, S.L.)

 10. Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm 
  (Montsenyser, S.L.)

 11. Vilar Rural d’Arnes 
  (Montnegreser, S.L.)

 12. Hotel SerhsEl Montanyà 
  (Onyaser, S.L.)

 13. Hotel Serhs Rivoli Rambla 
  (Pastuiraser S.L.)

Vilars Rurals | Hotels 
vacacionals | Resorts 
de neu i muntanya | 
Hotels urbans | Resorts 
de platja al Brasil

Moments plens de vida
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www.serhshotels.com 

12 ESTABLIMENTS HOTELERS ENTRE PROPIETAT I 
MANAGEMENT

660 PERSONES DE MITjANA EN L’EqUIP HUMà

2.000 HABITACIONS ENTRE NACIONALS I 
INTERNACIONALS

56 SALES DE REUNIONS PER A EMPRESES

+

{

seRhs hotels
seRhs hotels  és un empresa  de serveis dins del sector de 
l’hoteleria, basat en la gestió d’establiments hotelers propis, en 
règim de lloguer o amb contracte de management, i amb una di-
versitat de productes i serveis enfocats tant al client vacacional 
com al client d’empreses. Aquesta divisió projecta el seu creixe-
ment en base a la internacionalització i reforçant la seva posició 
a nivell nacional. 
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Incorporació del 1r hotel a la 
ciutat de Barcelona, l’Hotel 
SERHS Rivoli Rambla****. 

SERHS Hotels ha ampliat el 
seu acord de col.laboració amb 
l’Hotel El Montanyà, amb un 
contracte de lloguer.
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NOVES INCORPORACIONS

La divisió de SERHS Hotels segueix apostant per l’expansió tant a nivell nacional com 
internacional. El full de ruta del Pla d’Expansió passa per seguir adquirint hotels via la 
fórmula del lloguer o management,  en especial a destins urbans, Brasil, destins interna-
cionals de primer ordre o d’altres opcions tant de platja, de muntanya o urbans, sempre 
que aquests ens permetin seguir donant valor de servei als nostres clients, assegurin una 
viabilitat econòmica i augmentin el nostre potencial.

Seguint aquest Pla Estratègic i d’Expansió, la divisió de SERHS Hotels durant l’any 
2012 va incorporar el seu primer hotel urbà a Barcelona. L’hotel SERHS Rivoli Ram-
bla és, des del passat 1 d’agost, la nova adquisició de la divisió, mitjançant contracte 
de lloguer, i esdevé el primer hotel a la ciutat de Barcelona. L’establiment hoteler de 4 
estrelles es troba ubicat en plena Rambla, al cor de Barcelona. Aquest és un establiment 
emblemàtic de la ciutat i mitjançant el qual SERHS Hotels segueix acomplint el full de 
ruta, marcat dintre del seu Pla d’Expansió.

ACORDS ESTRATÈGICS

El passat mes d’octubre de 2012, la divisió hotelera de SERHS va signar un acord amb 
Review Pro, empresa líder subministradora de software per la monitorització de la re-
putació on-line. Amb aquest acord, SERHS Hotels fa un pas endavant cap el control 
absolut de tot el que es diu a la xarxa de manera integral.

Amb l’objectiu d’adaptar-se millor a les exigències del client i del turisme que s’allotja als 
hotels de la divisió, l’hotel SERHS Rivoli Rambla s’ha convertit en el primer Hotel Chi-
nese Friendly de la ciutat de Barcelona. Aquest acord es va signar el passat mes de març 
durant la I Conferència Mundial de ChineseFriendlyCities celebrada a Sevilla. Aquesta 
organització facilita a tots els seus associats sistemes per posicionar-se i incrementar 
el nombre de visitants xinesos als seus negocis mitjançant models de comunicació i de 
màrqueting, eines de formació pels seus equips per poder atendre amb èxit el col·lectiu 
xinès, en definitiva, els recursos precisos per poder treure el major profit d’aquesta nova 
oportunitat d’obrir-se al mercat xinès.

El nou contracte de lloguer amb l’Hotel El Montanyà pels propers anys reafirma i con-
solida el full de ruta marcat en el pla d’expansió. Així doncs, la divisió de SERHS Hotels 
seguirà operant aquest resort de primer nivell, emblemàtic i amb una àmplia notorietat 
en el sector.

PRODUCTES I SERVEIS DESTACATS

“Es busquen científics” és la nova aposta amb la que els Vilars Rurals pretén consolidar 
la seva proposta d’activitats científiques entre els més petits en el marc de la iniciativa 
“Viu la Ciència als Vilars Rurals”. L’objectiu és potenciar les vocacions científiques entre 
els més petits, complementant els conceptes tècnics apresos a l’escola amb experiments 
científics. Amb més de 30 experiments i tallers dirigits a pares i fills, avalats, dissenyats i 
recolzats per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). A part de la vessant lúdica 
i didàctica, els Vilars Rurals volen transmetre a través d’aquests, valors com el respecte, 
la solidaritat, l’educació, el treball en equip, l’autoestima i el compartir. La major part 
dels tallers es realitzen a través de materials reciclats com ampolles de plàstic, llaunes de 
refresc, gots, cartró i paper, etc. amb l’objectiu que els nens puguin reproduir els experi-
ments des de casa seva d’una forma senzilla. Destaquen com a temàtiques principals la 
meteorologia, l’astronomia, la física, la química, la sostenibilitat i la geologia.

El nou acord amb la UPC segueix oferint i potenciant la vessant lúdico-educativa que es 
vol transmetre des de la marca Vilars Rurals, donant així un valor afegit als establiments 
hotelers rurals de SERHS. 

SERHS Hotels reforça la seva especialització en l’organització i planificació de tot tipus 
d’esdeveniments: reunions d’empresa, congressos i convencions, col·lectius, incentius i 
stages esportius per a convertir-los en una experiència única i feta a mida. SERHS 
Hotels Corporate & Events posa a disposició dels seus clients l’ampli ventall de pos-
sibilitats per realitzar cada un dels esdeveniments en un entorn rural, natural, urbà o 
internacional amb un servei totalment personalitzat i posant a disposició l’equip humà i 
les seves instal·lacions, sales de reunions, espais i tecnologia necessaris per fer que cada 
esdeveniment sigui un èxit.



EMPRESES PARTICIPADES

 1. Europea de Cuinats, S.L.

 2. Fleca SERHS (TAMENFO, S.L.)

 3. Gaudium SERHS, S.L.

 4. Sacalmser, S.L.

 5. Sànita SERHS Serveis, S.L.

 6. SERHS Food Area, S.L.

 7. SERHS Food Area i Altres, AIE.

 8. SESMAR S.L.

Serveis integrals 
de restauració per a 
hoteleria i col·lectivitats 
| Caterings per 
esdeveniments i macro 
events

Restauració integral
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seRhs Food
seRhs Food ofereix un servei integral en l’àmbit de l’alimen-
tació basat en l’activitat de producció i venda de productes 
alimentaris de cinquena gamma i fleca, així com de l’activitat de 
gestió de restauració, tant per a col·lectivitats i institucions com 
serveis de càtering per esdeveniments i macro events. 
ha estat pionera des de fa molts anys en l’elaboració de produc-
tes de cinquena gamma on compta amb més de 700 referències 
que subministra tant als centres propis com a tercers via la venda 
online. Així mateix disposa del sistema eUDeC, un sistema de 
gestió per a la restauració col·lectiva únic i innovador extrema-
dament eficient i de qualitat.

y

www.serhsfood.com
www.serhsfoodeduca.com
www.eudecfood.com 
www.arcscatering.com

GESTIONA 250 CENTRES DE MITjANA

MÉS DE 600 REFERÈNCIES AMB PRODUCTE EUDEC.

L’EqUIP HUMà ESTà FORMAT PER UNA MITjANA ANUAL 
DE 825 PERSONES ARRIBANT A LES 1.500 EN EL SEU 
PUNT àLGID. 

HOTELERIA, SANITAT, RESTAURACIÓ, EDUCACIÓ, 
CENTRES PENITENCIARIS, EMPRESES, ESTADIS 
ESPORTIUS I ACTIVITATS D’OCI.

+
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EUDEC avança amb un nou 
web de producte i pel que fa al 
sistema, amb nous centres com 
el Consorci Hospitalari de Vic.

Posada en marxa del projecte 
guanyador del Pla d’innovació: 
el sistema Eudec. 

Premi Excel·lència COETTC 2012 
a Serhs Food.

Els punts de restauració de la 
UAB han estat distingits per la 
Generalitat amb l’acreditació 
AMED.
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NOUS PRODUCTES I SERVEIS

SERHS Food s’ha llançat a l’aventura virtual amb la nova botiga online de producte Eu-
dec (www.eudec.com). Aquest web ofereix una àmplia gamma de productes i referències 
bàsicament per als sectors hoteler, restauració, sanitat i educació, perquè l’usuari pugui 
comprar de manera còmoda i senzilla.

Des del 2006 el FCB confia en l’experiència i eficàcia de SERHS Food i per aquest mo-
tiu va arribar a un acord per dur a terme, a part dels punts generalistes del Camp Nou, la 
restauració de les llotges i de les sales VIP d’aquest estadi. Així mateix la UEFA ha es-
collit ARC’S Càtering pel servei VIP dels partits de Champions celebrats al Camp Nou. 

Cal destacar també, la realització del servei de l’EuroForum 2012 per part d’ARCS Ca-
tering, un esdeveniment que es duu a terme de forma bianual on es va servir la restaura-
ció durant tres dies a Barcelona en espais tan emblemàtics com la Casa Batlló, el Palauet, 
el Cercle de Lectors i la cúpula del CC Les Arenes. Per últim, un altre esdeveniment que 
va ser cobert per ARCS CATERING va ser el servei de restauració de l’Europa Race, 
al Port Vell de Barcelona per a tots els participants de la regata.  

El Castell Jalpí ha estat seu de nombroses activitats institucionals de la comarca i me-
diàtiques com és el rodatge de la mítica sèrie catalana de La Riera, de TV3, on l’escenari 
del Castell s’utilitza com el Casino de la telenovel·la. Alhora el Castell és la seu social de 
Grup SERHS on també se celebren força reunions i actes que requereixen la solemnitat 
i majestuositat del seu entorn i de les seves instal·lacions, com és el cas d’una desfilada 
de moda d’una firma de roba del Canadà, Ribkoff, que es va celebrar enguany a la sala 
August Borràs del mateix Castell.  

La novetat d’aquest darrer exercici per a Fleca SERHS, empresa que ofereix un servei 
integral de productes derivats del blat per a l’hostaleria, la restauració i les col·lectivitats, 
ha estat desenvolupant diferents referències de pa rus per ampliar l’oferta i la satisfacció 
del client. La gran afluència de turistes de l’Europa de l’Est que estan arribant als hotels 
i restaurants de la costa ha fet que Fleca SERHS s’adaptés a les circumstàncies amb un 
resultat molt positiu tant a la zona del Maresme com a la zona de Tarragona, on també 
s’ha introduït en els hotels de PortAventura. 

Al gener de 2012 es va inaugurar el restaurant-cafeteria Take Eat Easy, al World Trade 
Center de Barcelona, una nova línia de negoci dins la Divisió de SERHS Food. Es tracta 
d’un nou concepte de negoci dins el seu portafoli de producte, un nou concepte de res-
tauració per implantar a parcs empresarials. Durant el primer any de la seva obertura, ha 
assolit una xifra de 50.000 menús, és a dir, s’han servit una mitjana de 225 menús diaris, 
així com uns 60.000 esmorzars entre d’altres serveis.  

NOUS ACORDS ESTRATÈGICS I ADjUDICACIONS

En aquest sentit destaca l’adjudicació de la proposta global per gestionar les zones de 
restauració i el càtering del Zoo de Barcelona durant els propers dos anys. SERHS 
Food posa a disposició dels visitants del Zoo quatre punts de restauració, una cabanya de 
productes naturals, una botiga de dolços, cinc punts de restauració d’impuls i cafeteria, el 
menjador del personal, les màquines de vending repartides per tot el parc, punts mòbils 
de hot dogs, crispetes, granisats, etc. Així com els menús del Casal Zoo i els menús de 
celebracions d’aniversaris. 

Entre altres adjudicacions cal remarcar que el passat mes de gener de 2013 SERHS 
Food va ser escollida per desenvolupar la gestió i explotació de la restauració del Con-
sorci Hospitalari de Vic (CHV) i de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic 
(FHSC). La contractació del servei integral de restauració s’ha dut a terme mitjançant 
un concurs públic per a l’alimentació a pacients, al personal i la gestió dels bars-cafeteria, 
en 5 centres sanitaris: Hospital de Manlleu, Residència Nadal, Clínica de Vic i dues 
cafeteries, una de pública i una altra per al personal, a l’Hospital General de Vic.

Per últim, cal destacar que el darrer mes de febrer, la divisió d’alimentació de la corpora-
ció va començar a dur a terme el servei integral de restauració i cafeteria-bar de l’entitat 
pública Sabadell Gent Gran Centre de Serveis S.A. que forma part de la corporació Parc 
Taulí. En aquest cas SERHS Food gestiona els serveis d’alimentació i dietètica per als 
130 residents del centre, així com els àpats a taula, la cafeteria-bar i el servei de neteja de 
les superfícies utilitzades, durant un termini de quatre anys.



EMPRESES PARTICIPADES

 1. Equipturis, S.A.

 2. Studiumser, S.L.

Solucions innovadores 
per a Food & Beverage 
| Venda online de 
maquinària per a 
l’hostaleria 
i la restauració.

Innovative solutions
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www.serhsequipments.com 
www.serhsprojects.com 

INNOVATE FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS

SECTOR DE L’HOSTALERIA, LA RESTAURACIÓ, 
L’EDUCACIÓ I LA SANITAT

ESPECIALISTES EN EqUIPAMENTS PER A HOSTALERIA, 
RESTAURACIÓ I COL·LECTIVITATS

+

seRhs Projects

seRhs Projects, amb els més de 25 anys d’experiència en pro-
jectes, ha centrat la seva estratègia de negoci en els projectes de 
restauració (bàsicament de cuines, buffets i barres) i a la venda 
d’equipament i maquinària per a l’hostaleria, la restauració i les 
col·lectivitats.
Així mateix, la divisió ha creat un nova línia de negoci, es tracta 
d’un nou canal de venda online (serhsequipments.com). Des del 
2013 es posa a disposició dels clients una gran selecció d’equips, 
complements, parament, mobiliari de les millors marques del 
mercat, per tal que el client pugui fer la seva compra online de 
manera còmoda, ràpida i senzilla.



 w
ww

.se
rh

se
qu

ip
m

en
ts

.c
om

ADNSERHS 
informe anual 201232

La divisió de SERHS Projects ha 
llençat, durant el 2013, un nou 
canal de venda online a través 
d’una pàgina web 
(www.serhsequipments.com) 
amb una àmplia gamma de 
maquinària, mobiliari i parament 
de la llar de marques líders del 
mercat per a l’hostaleria, la 
restauració i les col·lectivitats.

Seguim apostant per productes 
innovadors amb gran eficàcia i 
acceptació com el concepte de 
neteja i higienització exclusiu de 
SERHS Equipments: l’E-water.
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NOVES ADjUDICACIONS

Els clients han seguit confiant en els serveis i l’experiència de SERHS Projects. Pel que 
fa als darrers projectes duts a terme durant el darrer any 2012 i principis del 2013, des-
taca la instal·lació de l’equipament global de la cuina (cambres fredes, zona cocció, zona 
rentat i zona office/cambrers) de la sala de festes del Gran Casino de Lloret de Mar (La 
Selva). Aquesta sala té una capacitat per a 800 persones.

Per altra banda, s’ha instal·lat la cuina del restaurant de la terrassa (cocció i zona de ren-
tat), la zona de self (amb un self-service) i tota la barra de bar i el rerebarra del Camping 
Solmar de Blanes (La Selva).

Seguint amb la seva política d’expansió, Udon ha obert nous centres durant l’últim any 
i una vegada més ha responsabilitzat SERHS Projects de la realització de les instal·la-
cions globals dels nous establiments: Mataró Park, Splau Cornellà, Madrid, Bilbao i 
Saragossa.  

ACORDS ESTRATÈGICS

SERHS Projects manté l’acord amb l’empresa japonesa HOSSIZAKI per a la distri-
bució exclusiva a Espanya del producte innovador E-water. Es tracta d’un sistema de 
neteja i desinfecció que no utilitza productes químics i que ofereix solucions de màxim 
estalvi i sostenibilitat en els processos de neteja i desinfecció en l’hostaleria. En el darrer 
any, SERHS Projects segueix apostant per aquesta solució de neteja i desinfecció per a 
l’hostaleria, en especial per a les zones de Food & Beverage, més econòmic que la neteja 
convencional. Com a novetat aquest any ofereix l’opció de lloguer incloent el manteni-
ments i un pla de neteja.

I pel que fa al suport web, s’ha arribat a acords amb diferents proveïdors de SERHS Pro-
jects perquè esdevinguin partners al web de venda de maquinària, mobiliari i parament. 
www.serhsequipments.com.   

PRODUCTES I SERVEIS DESTACATS

La inversió més gran que ha efectuat l’empresa durant els últims mesos correspon a la 
nova estratègia de negoci basada en l’e-commerce, un nou canal de venda exclusiva-
ment online d’equips per a l’hostaleria, per això s’ha dut a terme el llançament del web  
serhsequipments.com. Es tracta d’una botiga virtual on es pot trobar una àmplia gamma 
de maquinària i equipaments per a l’hostaleria i la restauració garantida pels principals 
fabricants del sector. 

www.serhsequipments.com



EMPRESES PARTICIPADES

 1. Asseguris Mediterraneum 
  C.A., S.L.

 2. Mediterraneum XX, S.L.

 3. Migjornser, S.L.

 4. Inverserhs, S.L.

 5. Vector-K, S.A.

 6. SERHS Costa Brava Centre, S.L.

Assegurances 
|  Administració i 
finances | 
Noves tecnologies 
i aplicacions 
informàtiques

Al teu abast
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www.humanserhs.com
www.asseguris.com

GESTIÓ DE + DE 63.800 NòMINES 

GESTIÓ DE + DE 6.000 PòLISSES D’ASSEGURANCES 

+ DE 500 CURSOS E-LEARNING

+ DE 3.500 ALUMNES ANUALS I 
46.500 HORES LECTIVES

O

O

+

seRhs serveis

Les empreses adscrites a aquesta divisió tenen com a finalitat 
oferir el màxim nombre de prestacions i serveis tant a nivell 
general a les empreses que formen part de Grup seRhs, com a 
nivell extern, i dirigides bàsicament a clients del sector turístic. 
Alhora, en aquesta divisió hi ha representades les direccions 
corporatives de seRhs que tenen una tasca transversal envers 
la resta de divisions de negoci del grup.
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Human SERHS Consulting 
és la marca pròpia creada 
per la direcció corporativa de 
Recursos Humans de Grup 
SERHS que ofereix els seus 
serveis a empreses externes al 
Grup.
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MEDITERRANEUM XX, S.L.

El valor afegit d’aquesta empresa és la utilització de les noves tecnologies i els més 
moderns sistemes de comunicació, la qual cosa ha suposat un destacable avenç en totes 
les activitats que es duen a terme i que permeten a l’usuari gestionar, directament i amb 
eficàcia, un gran nombre d’aplicacions informàtiques online que es posen al seu abast. 
Així mateix ofereix, tant al client intern com extern, una feina de qualitat amb especia-
listes d’alt nivell professional.

Recursos humans

La Direcció Corporativa de Recursos Humans de Grup Serhs, amb el seu afany inno-
vador i de millora continua ha creat una marca pròpia: “Human SERHS Consulting” 
a través de la qual, amb una identitat diferenciada, ha començat a oferir, des de juny 
2012, el seu portafoli de servei: gestió de nòmina, assessorament jurídic-laboral, servei 
de prevenció de riscos laborals mancomunat, selecció, formació i consultoria en RRHH 
a empreses externes al Grup. Focalitzats principalment al sector turístic, d’hostaleria i 
alimentació, es posiciona al mercat com a empresa especialista en el Servei Integral de 
Recursos Humans en totes les seves variants. www.humanserhs.cat

Cal destacar a més, com a projecte estratègic, la integració de la part de Recursos Hu-
mans de la divisió de SERHS Food, en les especialitats de Formació, Administració 
de personal i Prevenció de Riscos, a la Direcció Corporativa de Recursos Humans. El 
principal objectiu recau en aprofitar el màxim de sinèrgies possibles, sumar esforços 
entre les diferents divisions i departaments de Grup, que sens dubte generarà un estalvi 
global de despeses fent ús d’un únic sistema de gestió i alhora unificant els dos serveis 
de Prevenció Mancomunat.

Administració i finances

Àmbit adscrit a la direcció corporativa financera del Grup SERHS que està format per 
diferents seccions especialitzades com el centre de càlcul, l’assessorament fiscal, l’audi-
toria, la tresoreria i l’agregació i consolidació financera. El seu camp d’actuació són totes 
les empreses de la corporació. També compta amb la col·laboració de diferents assessors 
externs. 

ASSEGURIS MEDITERRANEUM XX, 
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

Constituïda com a corredoria d’assegurances des del 2003, tracta amb companyies líders 
en el mercat com són MAPFRE, AXA, DKV, ALLIANZ, ACE, ZURICH, SANI-
TAS, GENERALI, ARAG, FIATC, EUROPEA DE SEGUROS, MARKEL HIS-
COX, DUAL, CHUBB i AGRUPACIó MúTUA. 

Aquesta empresa dedicada a la mediació d’assegurances privades aposta per les noves 
tecnologies,  i per això aquest darrer any ha estat treballant per millorar els processos, la 
qual cosa implica una major agilitat interna i alhora una agilitat davant el client, així com 
un estalvi de recursos materials. També s’està treballant per posar les noves tecnologies 
a l’abast del client, proporcionant-li un espai web on podrà consultar les seves pòlisses 
sense necessitat de tenir-les en suport paper, i guadir d’un estalvi del seu correu ordinari. 
Per últim, s’està treballant també en una base de dades, per poder recabar tota la infor-
macio necessària que permeti sortir a les xarxes socials.

Durant tot l’any 2012 s’ha treballat en la contenció de la despesa pel client, buscant 
qualitat i preu a les nostres pòlisses en cartera. A 31 de desembre de 2012 es gestionaven 
6.000 pòlisses en cartera, el que suposa un increment de més del 20% respecte el 2011. 
Es va tancar l’any amb més de 5 milions d’euros de primes intermediades.

Pel que fa a nous acords estratègics, a finals del 2012 es va tancar un acord amb el broker 
mundial AON, per tal de comercialitzar productes exclusius a preus immillorables. Ara 
mateix Asseguris gaudeix d’una exclusivitat a la zona del Maresme per tal de distribuir 
els seus productes. L’acord tancat amb AON de productes exclusius no s’ha començat a 
comercialitzar fins el 2013, ja que a finals del 2012 es va tancar l’acord i es va haver de 
preparar l’entorn informàtic que permetés dur a terme aquesta oferta amb el màxim de 
prestacions possibles.



EMPRESES PARTICIPADES

 1. Asseguris Mediterraneum 
  C.A., S.L.

 2. Mediterraneum XX, S.L.

 3. Migjornser, S.L.

 4. Inverserhs, S.L.

 5. Vector-K, S.A.

 6. SERHS Costa Brava Centre, S.L.

Assegurances 
|  Administració i 
finances | 
Noves tecnologies 
i aplicacions 
informàtiques

Al teu abast
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ES GESTIONEN MÉS DE 2.000 LíNIES DE TELEFONIA 
MòBIL I MÉS DE 1.000 DE TELEFONIA FIXA.

www.migjornser.com

ES MONITORITzEN MÉS DE 60 PUNTS DE PRESÈNCIA 
A TOT EL TERRITORI ESPANyOL I AL BRASIL.

EL CPD ALLOTjA MÉS DE 200 SERVIDORS DE DIFERENTS 
TECNOLOGIES.

ES DÓNA SUPORT A MÉS DE 1.500 USUARIS INTERNS I 
EXTERNS.

+

seRhs Noves Tecnologies

en aquest àmbit d’activitat trobem dues empreses que es dedi-
quen a desenvolupar i implementar noves tecnologies adreçades 
al sector del turisme o bé a nivell intern de seRhs. Migjornser, 
s.L. i Vector K, s.L. estan unificades en un mateix espai, ubica-
des a Pineda de Mar, i tenen la finalitat de potenciar i aprofitar 
al màxim les sinèrgies entre si.
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Migjornser, S.L. ha enfocat la 
seva nova estratègia de negoci 
dirigida a l’empresa externa 
estrenant un nou web: 
www.migjornser.com.
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MIGjORNSER, SL

Aquesta empresa adscrita a la divisió de SERHS Noves Tecnologies es dedica, tal i com 
el seu nom indica, a l’àmbit de les noves tecnologies, donant servei fonamental a totes les 
empreses de Grup SERHS. Les línies de negoci de Migjornser es basen en abastir d’in-
fraestructura tecnològica tota la corporació i gestionar la plataforma tecnològica corpo-
rativa, així com les aplicacions que se’n deriven. Els àmbits d’actuació són els sistemes, es 
fa el manteniment de hardware i software, així com també la seva elaboració. Una altra 
de les activitats que es duen a terme són els projectes tecnològics, ja sigui instal·lacions, 
implantacions de software o consultories TI. Per altra banda, des del departament de 
telecomunicacions es dediquen tant a la gestió com a la consultoria. Migjornser té la res-
ponsabilitat de fer que internet sigui un dels principals canals de comunicació del grup, 
amb l’elaboració de pàgines web, gestió d’e-mails i hosting, entre d’altres funcionalitats. 
Per últim, una de les seves funcions primordials és el Service Desk, dedicat a l’atenció 
tècnica als usuaris, així com el servei de Data Center (CPD)

PRODUCTES I SERVEIS DESTACATS

Fruit de la nova estratègia de negoci dirigida a la petita i mitjana empresa externa a 
Grup SERHS enguany estrenen un nou web (www.migjornser.com), canal a través del 
qual es vol mostrar l’ampli portafoli de serveis i productes que poden oferir. El seu 
objectiu és arribar al professional de l’hostaleria, la restauració i les entitats públiques i 
privades, entre d’altres, per traslladar-los la seva experiència de 15 anys al servei de les 
empreses de Grup SERHS.

Els serveis que ofereixen són:

•	 Google	Apps	(eines	de	col·laboració	al	núvol)
•	 Solucions	integrals	de	telefonia	mòbil
•	 Eina	antivirus	(NOD32)
•	 Creació,	manteniment	i	allotjament	de	webs	dinàmics
•	 Assessoria	i	consultoria	en	TIC
•	 Infraestructures	de	hosting/housing

ACORDS ESTRATÈGICS

Aquest darrer any s’ha dut a terme un acord marc de col·laboració com a partners tec-
nològics amb Telefonica pels propers 4 anys que inclou telefonia fixa, xarxa de dades i 
Internet. Pel que fa a la telefonia mòbil, segueixen confiant en Vodafone, renovant una 
col·laboració que dura ja fa més de 15 anys.

També s’ha renovat l’acord amb Google per a seguir utilitzant la suite de col·laboració 
i correu electrònic (Google Apps) de la que varen ser la instal·lació pionera a l’Estat 
espanyol ja fa més de 5 anys.

Igualment, continuen confiant la gestió de tot el parc d’impressores i del projecte de 
Gestió Documental a Ricoh, com s’ha fet en els darrers 5 anys.

VECTOR-k, S.A.

Vector-K, empresa adscrita a la divisió de Serveis i Noves Tecnologies, està dedicada 
a la creació, manteniment, implantació i suport de productes informàtics per al sector 
turístic, tant per a empreses del Grup, com per a empreses externes.

Els productes bàsics de Vector-k són el Guest (Gestió hotelera integral), el Bistrot (ges-
tió de bars, restaurants, discoteques, etc.) i el WebguestHotel, que permet la venda on- 
line de reserves des del propi web de l’hotel.

El motor de vendes on-line WebguestHotel, en el seu setè any de funcionament, tot 
i la caiguda de vendes en general, ha mantingut la facturació gràcies a la incorporació 
de nous clients i s’ha mantingut en els 6 milions d’euros el 2012. L’opció per a mòbils i 
“tablets” està començant a donar els seus primers fruits, així com la integració al comerç 
electrònic de Google analytics. La versió del Guest 3.1, des del passat octubre de 2012 
ja incorpora la gestió de l’impost turístic.



EMPRESES PARTICIPADES

 1.  Begudes, S.A. “BEGSA”

 2.  Fleca Espiga d’Or, S.L.

 3.  Francolíser, S.L.

 4.  Kimburu, S.L.

 5.  Promociones Inmobiliarias de 
  Calella, S.L.

 6.  Segreser, S.L.

seRhs Immobiliària

Aquesta divisió de negoci té encomanada la funció de cercar 
els màxim rendiments als actius de què disposa Grup seRhs. 
estructurada dins l’empresa Kimburu, s.L., focalitza la seves 
accions realitzant lloguers d’instal·lacions i compravendes o 
promovent determinades actuacions tant en terrenys urbans 
com industrials. 
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seRhs Patrimonial i Cartera

seRhs societats Relacionades
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Com a corporació empresarial, Grup seRhs s.A. és titular 
d’una important cartera de valors i, alhora, propietària de tot un 
seguit d’immobles. Mitjançant la seva cartera de valors, parti-
cipa de manera dominant, directament o indirecta, de totes les 
empreses del Grup. 

EMPRESES PARTICIPADES

 1. Abantser, S.L.

 2. Armeig, S.L.

 3. Fabrication du Jus au Maroc, 
  SARL. 

 4. Grup SERHS, S.A.

 5. International Catering ZFT, SARL.

 6. Itinereser, S.L.

 7. Jus du Maroc, SARL.

 8. Nam Nam, S.L.

 9. Sakistes, S.L.

 10. Serag Invest, SARL.

Aquestes actuacions de management, liderades per la direcció general del grup, estan formades per 
empreses dedicades a l’administració i la titularitat de propietats, terrenys, valors i instal·lacions, que 
configuren un conjunt de béns, fruit de la mateixa dinàmica empresarial del Grup. Els eixos estratè-
gics de la corporació passen per l’enfortiment i la viabilitat futura de totes les empreses que formen 
la SERHS, les quals compten amb un enfocament global que els permet afrontar amb èxit els factors 
crítics de competitivitat, consolidant i creant noves oportunitats de negoci en tots els àmbits d’ac-
tuació.

SERHS S/COOP. C. LTDA.
El seu impuls inicial i la seva voluntat cooperadora i associativa al servei de les persones li han permès 
desenvolupar una intensa activitat social. Des de bon començament ara fa 37 anys, el seu sentit de 
pertinença, de confiança mútua i la voluntat de millorar, van menar al desplegament de moltes inicia-
tives a l’entorn de l’empresa, que han facilitat l’assoliment del que avui es coneix com el Grup SERHS.



societats vinculades

ESCOLA UNIVERSITàRIA D’HOTELERIA I TURISME DE SANT 
POL DE MAR

Aquest centre, adscrit a la Universitat de Girona, i fundat l’any 1966, té una 
llarga tradició en la formació turística, hotelera i gastronòmica, i manté una 
vinculació institucional, estreta i recíproca amb el Grup SERHS. Però el més 
important d’aquest hotel-escola, pioner a Europa en oferir titulacions uni-
versitàries, és l’intercanvi que s’estableix entre aquest centre i el grup d’em-
preses SERHS, que genera un feedback intens i fructífer.

L’EUHT de Sant Pol de Mar és i esdevé receptora del bagatge empresarial 
del grup, la qual cosa li permet disposar d’un coneixement actualitzat i de 
primer ordre de la dinàmica del sector. Això fa, alhora, que el Grup pugui 
beneficiar-se del suport i el bagatge de coneixements i experiències tècniques 
que només li pot proporcionar un centre universitari acreditat, referència a 
l’Estat i amb prestigi internacional. L’escola ha rebut el reconeixement insti-
tucional tant a nivell estatal com autonòmic o a nivell sectorial, en ésser dis-
tingida amb la “Placa d’Or al Mèrit Turístic” i la “Placa d’Honor del Turisme 
de Catalunya”, entre d’altres guardons. Pertany a l’exclusiva xarxa “Leading 
Hotel Schools of the World”, que compta amb el suport de “Leading Hotels 
of the World”, essent l’únic membre del sud d’Europa d’aquesta prestigiosa 
associació d’escoles hoteleres.

PUBLINTUR, S.A. 

El Grup SERHS és i ha estat sempre conscient de la necessitat de dotar-se 
d’instruments de divulgació i de comunicació per donar a conèixer amb efi-
càcia les múltiples i diverses actuacions que realitza. Per aquesta raó man-
té una estreta i intensa relació i vinculació amb l’empresa PUBLINTUR, 
S.A., dedicada a la imatge i la comunicació, i a la producció gràfica i digital. 
Aquesta empresa ha esdevingut un instrument d’ajut al servei de la promoció 
i difusió dels recursos turístics de Catalunya, i de suport a l’activitat turística 
de zones i destinacions on ha estat redactora de diversos Plans d’estratègia 
turística.

En el camp empresarial s’ha distingit per aportar solucions adaptades a les 
seves necessitats en el disseny i la impressió gràfica, a través de propostes 
imaginatives gràcies a la disponibilitat d’un estudi creatiu que disposa d’una 
tecnologia capdavantera i d’un taller d’impremta propi, que li han permès 
obtenir nombrosos reconeixements. La comunicació i les relacions externes, 
l’assessorament i el desplegament de productes i serveis turístics i la produc-
ció editorial figuren també entre les seves activitats. Actualment han am-
pliat actuacions en el camp del màrqueting on-line, per tal d’oferir i ajudar a 
implementar als seus clients aquelles estratègies que poden millorar la seva 
presència a internet, de tal manera que esdevingui un recurs rendible per a 
l’empresa. Tot plegat, activitats que han generat fortes sinèrgies empresarials 
i impulsat unes relacions de qualitat intenses i estretes.

PUBLINTUR, SA. al llarg de 2013 celebra el seu 30è aniversari promovent 
diversos projectes en el camp de l’assessorament i l’atenció al client vacacio-
nal, la comunicació on-line i l’equipament cultural, on ha esdevingut pro-
motor juntament amb l’Ajuntament de Calella (Maresme) de la creació del 
“Museu del Turisme” un projecte amb vocació universal, únic arreu del món, 
que ha rebut el suport de l’administració pública catalana i de l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT), organisme dependent de l’ONU i dels dife-
rents segments de l’activitat turística de casa nostra.
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Aquest 2012 ha estat l’any de consolidació dels projectes i les 
polítiques emmarcades dins el PLA VALORS engegat durant el 
2008. D’aquest destaquen els següents projectes: 

REVISIÓ DEL CATàLEG DE LLOCS DE TREBALL I  
ORGANIGRAMES

Una vegada definits tots els llocs de treball s’ha dedicat a fer el 
manteniment de forma que tota la informació que contempli cada 
un d’ells estigui totalment actualitzada. S’han revisat els organi-
grames de totes les empreses i integrat els canvis amb els llocs 
de treball.

POLíTICA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I  
FAMILIAR
 
En el marc de la política de conciliació aquest 2012 se’ls ha ator-
gat un diploma acreditatiu com a membres de la XARXA NUST, 
grup de treball promogut per l’Ajuntament de Barcelona que vet-
lla per la implantació de polítiques de conciliació en les empreses 
del seu entorn, i Grup SERHS vol ser un model de referència en 
aquests temes, per això dóna molta importància al programa de 
conciliació.
Durant el 2012 s’han fet un total de 602 sol·licituds, i més d’un 
18% de la plantilla ha demanat alguna mesura de conciliació al 
llarg de l’any. 

PERCENTATGE ANUAL DE PLANTILLA qUE HA SOL·LICITAT ALGUNA 

S’han concedit un total de 1.235 hores.

16,19%

18,75%

11,83%

67,78%

38,46%

SERHS DISTRIBUCIÓ 

SERHS TOURISM

SERHS HOTELS

SERHS FOOD 

SERHS PROjECTS

SERHS SERVEIS

TOTAL GRUP SERHS

66,67%

18,74%

919

159,5 156,5

Visites mèdiques, 
gestions 

administració,  
emergències….

Reunions escolars, 
aniversari fill/a

Permisos per 
atendre familiars 

dependents 
(pares/fills)



ADNSERHS 
informe anual 2012 47

Quant a percentatges de sol·licituds concedides per motius, més 
del 50% entren dins l’apartat d’hores per assumptes personals, 
que inclou totes les visites mèdiques (del propi treballador/a 
o com a acompanyant), gestions amb l’administració pública, 
exàmens de formacions no oficials que el treballador/a fa a títol 
personal, etc. En segon lloc trobem l’ opció de demanar Horari 
Laboral Flexible, mesura que contempla treballar 8 hores entre 
les 8h i les 19.00h, i en tercera posició les sol·licituds d’hores per 
reunions escolars.

BENVINGUDA AL TREBALLADOR/A

Des de mitjans del 2012 es va desenvolupar un procediment de 
benvinguda que vol facilitar la incorporació d’un treballador/a 
nouvingut. Al Portal SERHS (portal del treballador) s’ha dissen-
yat un espai on es pot trobar tota la informació que la persona 
necessita, des d’informació més corporativa i general del Grup, a 
informació més específica del seu centre de treball o lloc de treball. 
A banda, s’ha elaborat una píndola formativa de 2 hores que la 
persona fa durant el primer mes i mig d’incorporació, on troba 
tota la informació del portal i on se li ensenya com accedir a cada 
apartat.

54%

14%

10%

11%

4%

3%

3%
2%

1%
1%

1%
1%

1%

Hores per assumptes personals 54%
Horari laboral flexible 14%

Extensió del permís per 
cuidar familiars 2%

Permís retribuït per atendre 
familiars dependents 4%

Allargar una setmana el permís de 
maternitat/paternitat  1%

Disponibilitat de 6 hores per 
reunions escolars 11%

Compactar i reduir la jornada 
laboral 1 hora  1%

Hores per intervencions quirúrgi-
ques sense hospitalització 4%

Disponibilitat de 12 hores 
per a visites prenatals  1%

Marxar del lloc de treball per 
atendre emergències 3%

Setmana laboral comprimida 1%

Tarda lliure el dia de 
l’aniversari del/la fill/a  3%

Jornada laboral continua 1%
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Durant el 2012 s’han incorporat amb un contracte superior a 3 
mesos 148 persones noves, de les quals un 89% han realitzat la 
formació de benvinguda. 

AjUTS FAMILIARS

Fent honor a un dels valors fonamentals de Grup SERHS com és 
la vessant humana, anualment es posa en marxa el “Programa Fa-
mílies”, a través del qual es poden beneficiar tots els treballadors/
es de la corporació. 
Hi ha 4 tipus d’ajudes: “Benvingut nadó”, llars d’infants, material 
escolar i beques universitàries/cicles formatius de grau superior.

Benvingut Nadó: Grup SERHS dóna la benvinguda als nadons 
acabats de néixer, amb un detall especialment indicat per celebrar 
aquest feliç esdeveniment. 

Llars d’infants: Es tracta d’una subvenció dirigida a treballadors/
es que tinguin al seu càrrec nens/es menors de 3 anys matriculats 
en llars d’infants.

Material escolar: Ajuda en material escolar per a treballadors/es 
que tinguin família nombrosa, amb tres o més fills/es, que estiguin 
cursant ensenyament preescolar, primària, secundària, batxillerat o 
cicles formatius de grau mig (nens/es entre 3 i 17 anys). 

Beques universitàries/cicles formatius de grau superior: Aques-
ta proposta té com a finalitat atorgar beques als fills/es de treba-
lladors/es que estudiïn una carrera universitària o cicles formatius 
de grau superior.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes s’ha convertit des 
de fa un temps en una premissa a nivell de Grup; s’han portat a 
terme algunes accions concretes que afecten totes les empreses 
però el que es busca és poder tenir a mig termini un diagnòstic 
de situació de totes elles per tal de dissenyar a cada una un Pla 
d’Igualtat d’oportunitats concret i adaptat a la seva situació.

Avançant més en la nostra comunicació i dins les accions dis-
senyades, hem dinamitzat un espai al Portal SERHS on tota la 
plantilla pot accedir per veure informació genèrica sobre la igual-
tat d’oportunitats. Arrel dels plans d’igualtat engegats s’han dut a 
terme accions com:

Crear comissions de treball d’igualtat per empresa.
Crear un protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe.
Desenvolupar un protocol de llenguatge i imatge no sexista. 
Revisar el web i el portal SERHS (Intranet pròpia) per adaptar-la 
als criteris de llenguatge i imatge no sexista.
Elaborar una acció formativa e-learning sobre la igualtat d’opor-
tunitats. 
Difondre el protocol per a la prevenció de riscos de les dones em-
barassades.

24%

35%

3%

16%

22%

SERHS DISTRIBUCIÓ

SERHS TOURISM

SERHS HOTELS

SERHS FOOD

SERHS SERVEIS

FESTA DE LA FAMíLIA 2012

El passat 5 de setembre, més de 300 persones es van acollir a la ce-
lebració del Dia de la Família SERHS, acte on té lloc l’atorgament 
dels ajuts corresponents al “Programa Famílies 2012”, adreçat a 
treballadors i treballadores de Grup SERHS. La cita es va celebrar 
al Castell Jalpí, seu social de la corporació, en aquesta ocasió dedi-
cada a la innovació i creació d’invents que en el seu moment van 
canviar el món, objectes o eines que amb enginy han esdevingut 
un gran pas endavant per a la societat. A la festa van ser presents 
prop de 200 famílies que havien rebut alguna col·laboració dins 
d’aquest Programa Famílies 2012. El Sr. Ramon Bagó, president 
de SERHS, va fer l’acte de lliurament de les diferents prestacions, 
xifrades en aquesta edició en 48.000€. Com a cloenda de l’acte es 
va celebrar un refrigeri al pati d’armes del castell i els més petits 
van poder gaudir també d’una festa amb regals i animació infantil 
a part de sorteigs i regals.
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àMBIT SOCIAL – ACORDS SOLIDARIS

FUNDACIÓ VICeNTe FeRReR: La Fundació compta amb 
la col·laboració del Grup SERHS des de fa molts anys. Enguany 
el projecte a realizar consta de la construcció d’un centre d’educa-
cio primària on assistiran 40 nens i nenes amb discapacitat inte-
l·lectual que es troba a la ciutat de Kanekal, a Anantapur. 

ÒMNIUM CULTURAL: Enguany Grup SERHS ha signat un 
conveni de col·laboració amb Òmnium Cultural amb l’objectiu de 
procurar per la nostra llengua i per la cultura catalana. L’acord 
entre d’altres aspectes suposa que el Grup SERHS esdevé un dels 
patrocinadors d’alguns dels projectes més emblemàtics de l’entitat 
com la Festa de les Lletres Catalanes. 

FUNDACIÓ ARsIs I CÁRITAs. El 2012 va acabar amb la 4a. 
Campanya “regala menjar, material escolar o joguines i alimenta 
una il·lusió”, i es va aconseguir recaptar un total de 500 joguines 
entregades a l’Associació Reir i 500Kg d’aliments, entregats ínte-
grament a Càritas. Al llarg de totes les campanyes fetes, es porten 
entregades més de 3 tones de menjar i unes 2.000 joguines.

Seguint amb la política social adoptada per Grup SERHS la 
corporació destina recursos sense ànim de lucre per dur a terme 
col·laboracions socials amb entitats de la zona.



Actes institucionals

Comunicació interna

NIT DE LA SERHS:

Es tracta d’una celebració emblemàtica que es du a terme des del 
primer any d’existència de SERHS a l’entorn d’un sopar de gala 
amb accionistes, clients, proveïdors i personalitats del món econò-
mic, institucional i social. El setembre del 2012 es va celebrar al 
Castell Jalpí d’Arenys de Munt i va comptar amb la presència 
del Conseller d’Empresa i Ocupació, el Sr. Francesc Xavier Mena. 
S’hi van aplegar prop de 400 persones. Durant l’acte institucional 
també es van lliurar els premis SERHS, a la trajectòria profes-
sional del “Treballador distingit” i del “Directiu de l’any” escollits 
d’entre l’equip humà de totes les empreses que formen el Grup i a 
una empresa per la seva “Trajectòria i compromís amb SERHS”, 
que en el darrer any va recaure en Mapfre.
 
EXPOSERHS

Es tracta d’una fira de mostres interactiva on es poden trobar em-
preses líders en diferents àmbits dins del sector de l’hostaleria, 
l’alimentació i les col·lectivitats. Aquest any ExpoSERHS 2013 
ha repartit als visitants que han acudit a la fira prop de 6.000 pro-
duccions fruit de la 1a Jornada del Pinxo, el Montadito i la Tapa. 
La fira dedicada als professionals de l’hostaleria, la restauració i 
les col·lectivitats s’ha celebrat un any més a les instal·lacions del 
Camp Nou i s’ha dut a terme durant els dies 17 i 18 d’abril d’en-
guany. Més de 100 marques expositores de tots els àmbits d’acti-
vitat, el 93% dels quals repetidors d’altres edicions, han presentat 
amb èxit els seus productes als visitants assistents. L’Hble. Sr. 
Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, va ser l’encarregat de presidir l’acte d’inauguració de 
l’ExpoSERHS 2013.

FòRUM SERHS

S’adreça a tots els membres del grup, accionistes, treballadors i 
col·laboradors de la corporació. El Fòrum es va iniciar amb la in-
tenció de conèixer i poder visionar des d’altres òptiques els dife-
rents sectors o temes d’actualitat que configuren la vida econò-
mica, social o cultural del nostre país. El Sr. Frans van der Hoff, 
Doctor en Teologia i Economia, teòric del comerç just en la seva 
dimensió moderna, va ser l’encarregat de protagonitzar el Fòrum 
SERHS 2012 celebrat al Castell Jalpí d’Arenys de Munt el passat 
13 de novembre. La seva ponència va tractar sobre “La impor-
tància de la producció orgànica i la construcció d’un mercat just” 
basada en fer polítiques ecològiques en zones en via de desenvo-
lupament com és el cas d’Oaxaca (al sud de Mèxic) on treballa el 
pare des de fa més de 30 anys, i com buscar una economia diferent 
a l’existent cercant propostes de Comerç Just.

La comunicació entre l’empresa i els seus treballadors és bàsica 
per al bon funcionament d’una corporació de les magnituds de 
SERHS. El Grup és partidari d’establir una comunicació fluida, 
bidireccional i oberta amb tots els membres que en formen part 
a través d’eines creades específicament per a l’ocasió. Al tractar-se 
d’un col·lectiu molt ampli, fa que pertànyer a aquest grup la plan-
tilla es pugui beneficiar d’importants avantatges arreu. 

Canals de Comunicació: 

NOU PORTAL EXCLUSIU PER TREBALLADORS I ACCIO-
NISTES SERHS

NOVA PLATAFORMA PER RECOLLIR IDEES DELS TRE-
BALLADORS/ES A TRAVÉS DE TRES PROGRAMES:
“I TU, ¿COM HO FARIES?”
“PENSA EN GRAN”
“EL REPTE”

REVISTA SERHS

PRESÈNCIA A LES PRINCIPALS XARXES SOCIALS 

Avantatges per al col·lectiu SERHS: 

DESCOMPTES INTERNS I EXTERNS AMB LA TARGETA 
SERHS

PARTICIPACIÓ ACCIONARIAL, TOTS ELS TREBALLA-
DORS DE SERHS PODEN SER ACCIONISTES AMB 
IMPORTANTS BENEFICIS FISCALS
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Aquesta Direcció Corporativa de Grup SERHS engloba totes les 
especialitats necessàries per donar un servei complet de gestió dels 
recursos humans en totes les seves especialitats:

•	 Administració	de	Personal
•	 Selecció,	Formació	i	Desenvolupament	en	Recursos	Humans
•	 Relacions	Laborals
•	 Prevenció	de	Riscos	Laborals

ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL
Assessorament i gestió en tràmits de l’àmbit laboral gràcies a un 
equip de professionals especialista en la matèria. 

Aquest departament aposta fermament pels portals d’internet tot 
aplicant la millora contínua de les seves prestacions, a fi d’oferir, 
tant a les empreses de Grup SERHS com als clients externs, un 
servei cada vegada més eficaç.

El portal https://portal.serhs.com/rrhh és utilitzat com a mitjà de 
comunicació entre l’empresa i el seu assessor/a laboral. Es tracta 
d’una eina personalitzada i interactiva, que suposa un gran estalvi 
de temps i costos, evita desplaçaments o trucades de telèfon i està 
operativa 365 dies l’any i 24 hores al dia. Es pot fer servir des de 
qualsevol punt de connexió del món, garantint la requerida confi-
dencialitat i màxima seguretat.  

Com a dades significatives, cal destacar que el departament d’ad-
ministració de personal ha gestionat durant l’any 2012 un total de 
63.800 nòmines. 

Al 2010, des d’aquest departament es va engegar i implementar 
un projecte clau a totes les empreses del Grup, el Pla de Com-
pensació Flexible (PCF). L’objectiu d’aquest recau en què tots els 
treballadors/es de la corporació puguin escollir com volen perce-
bre la seva retribució anual bruta (amb el límit del 30% del total), 

per tal d’adaptar-la a les seves necessitats personals i familiars, 
destinant part de la nòmina a la contractació de certs productes 
amb significatius beneficis fiscals i econòmics, incrementant així 
la disponibilitat neta. Els productes que enguany s’han ofert són: 
accions de Grup SERHS, assegurança de salut, targeta restaurant, 
escola bressol i formació. L’esmentat projecte ha tingut molt bona 
rebuda per part de la plantilla i això ha quedat reflectit de nou 
amb els resultats d’aquest 2012, amb un total de 286 treballadors/
es adherits al Pla.  
Els productes estrella han tornat a ser les accions de Grup  
SERHS i l’assegurança en salut. En segona posició, han estat els 
productes de formació, escoles bressol i xecs restaurant.
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FORMACIÓ

La tasca del departament de formació s’inicia en l’anàlisi de les 
necessitats formatives i aspectes de millora que cerquen les em-
preses per tal d’orientar-les a una solució que tingui un impacte 
directe en resultats. Juntament amb l’empresa, s’escull una sèrie 
d’aspectes/competències que es treballaran durant l’any -a través 
de la formació- amb l’objectiu d’alinear les aptituds/competències 
bàsiques del personal amb els objectius estratègics de present i 
futur del Grup.

Durant l’any 2012, en el conjunt de les empreses de la corporació, 
s’ha fet una inversió de més de 300.000€ en formació. Concreta-
ment s’han realitzat un total de 392 grups formatius amb un total 
de 3.150 participants, suposant un total de més de 40.000 hores 
en formació.

Des de l’any 2010 Grup SERHS disposa d’una plataforma e-lear-
ning pròpia amb més de 500 cursos e-learning en diferents àm-
bits: habilitats comercials, finances, ofimàtica, Internet i eines bà-
siques, idiomes, habilitats directives, qualitat, entre d’altres, fins i 
tot cursos de certificació universitària.

A través d’aquesta plataforma, durant el 2012, Grup SERHS ha 
format més del 65% dels seus empleats. Doncs a diferència de 
la formació tradicional presencial, amb la formació e-learning 
l’alumne/a passa a ésser un subjecte actiu en la formació, doncs és 
ell/a qui marca el ritme d’aprenentatge i decideix els dies, hores i 
lloc des del que estudiarà. A més, disposa de tutories individualit-
zades i comunicació 24/7 amb el tutor durant tot el curs.  

Les empreses de SERHS escullen e-learning perquè els suposa 
una garantia de qualitat, reducció de despeses (administratives i 
de desplaçaments) com també d’homogeneïtzació del contingut 
formatiu que reben els seus treballadors/es (tothom rep la mateixa 
formació sigui quina sigui la seva ubicació geogràfica). I a més, 
com a valor afegit, els treballadors/es que es formen en aquesta 

modalitat adquireixen una major agilitat amb les eines TIC, la 
qual cosa avui dia és imprescindible per qualsevol lloc de treball.

En el següent gràfic queden reflectides les matèries en què s’ha 
format el personal de Grup SERHS durant el 2012.

Pel que fa a clients externs, el departament de formació ha ges-
tionat més de 30 grups formatius, en els quals han participat 210 
alumnes, suposant un total de 6.500 hores formatives i una factu-
ració de 20.700€.
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Recursos humans

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Pel que fa al Servei Propi Mancomunat de Grup SERHS, des-
taquen tres aspectes rellevants durant el 2012 i primer trimestre 
de 2013.

En primer lloc, l’índex de sinistralitat global de les empreses de 
Grup SERHS ha patit una clara davallada aquest 2012, en com-
parativa amb les dades de 2011. Aquesta ha estat concretament 
d’un 1,63%. Dues de les divisions que han propiciat aquesta da-
vallada, i en les quals s’ha reduït el nombre d’accidents amb baixa 
han estat SERHS Distribució i SERHS Food. Cal dir que majo-
ritàriament tots els accidents ocorreguts han estat de caràcter lleu.

COMPARATIVA INDEX SINISTRALITAT 2011 VS 2012 
PER TOT EL GRUP
Tots els accidents són de tipologia lleu

En segon terme, durant el mes de març de 2013, s’ha obtingut la 
Certificació oHSAS 18001 del Sistema de Gestió Prevenció de 
Riscos per totes les empreses del Grup.

I, per últim, destacar que durant el primer trimestre de 2013, s’ha 
creat un nou Servei de Prevenció Mancomunat en hostaleria i res-
tauració anomenat ABANTSER S.L, a través del qual l’equip de 
professionals del departament de Prevenció de Riscos Laborals 
de Grup SERHS pretén oferir el mateix servei de qualitat i ex-
cel·lència en PRL a empreses, d’aquest mateix sector, i que són 
externes al Grup.

Índex acum. 
any 2010 

5,72%

Índex acum. 
any 2011 

6,50%

Índex acum. 
any 2012 

4,87%

Diferència. 
2011/2012 

-1,63%
Index sinistralitat total Grup =(Nºaccidents amb baixa  any/promig treballadors any)*100
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PLA DE GESTIÓ TRANSVERSAL
El grup SERHS en els darrers anys ha incorporat criteris de pro-
tecció del medi ambient dins la gestió general del seu negoci, dins 
una política general de responsabilitat social corporativa, i assu-
mint la part de responsabilitat que li correspon en la conservació 
i millora del medi ambient. En aquest sentit el Grup SERHS 
avança a poc a poc, però de manera convençuda, en aquests llarg 
camí cap a l’excel·lència ambiental.
L’equip auditor de TÜV Rheinland va verificar d’acord amb l’objec-
te de l’auditoria que el sistema de gestió de l’empresa compleix amb 
els requisits de la norma, es manté i està degudament implementat. 
Per altra banda i per tal d’afavorir un comportament ambiental 
exemplar en tot el nostre personal, i a la vanguàrdia de les empreses 
compromeses amb el medi ambient, s’ha desenvolupat el programa 
de “Conducció Eficient per a conductors de vehicles industrials 
i personal de suport” a través de formació e-learning. L’objectiu 
d’aquests cursos és aplicar les noves tecnologies de conducció que 
permetin als conductors estalvis de combustible d’entre 15-20%, 
reduir les emissions al medi ambient, així com millorar la seguretat. 
Es continua donant importància al Manual de Bones Pràctiques 
Ambientals per totes les empreses del Grup al qual es pot accedir a 
través del Manual de Benvinguda del Portal SERHS.
Paral·lelament i amb l’objectiu de fomentar un ús responsable de 
la calefacció (durant l’hivern) i dels aparells d’aire condicionat 
(durant l’estiu), s’ha repetit la campanya “Dóna exemple, estalviem 
energia” per tal de conscienciar la plantilla amb una sèrie de reco-
manacions per generar benestar i estalvi energètic. 

SERHS DISTRIBUCIÓ
Les empreses de distribució realitzen una funció per al conjunt 
de la societat molt positiva per la conservació del medi ambient. 
El repartiment de begudes en envasos retornables i reutilitzables 
(caixes o barrils) ajuden a reduir un volum molt important d’en-
vasos.
En els últims anys s’ha portat a terme un procés de renovació de 
tots els carretons elevadors dels magatzems, substituint els de ga-
soil per uns d’elèctrics, una energia més neta que evita l’emissió de 
gasos dins del magatzem.
Al 2012 s’ha iniciat la renovació de la flota de vehicles comercials i 
de repartiment amb l’objectiu de complir amb els requeriments de 
la Norma Euro 5, que estableix els requisits tècnics per la homo-
logació de vehicles de motor en el referent a les emissions atmos-
fèriques. La previsió és renovar entre el 2012 i 2013, 80 vehicles 
comercials.
La societat Nam Nam, S.L. està certificada des de 2011 en l’ISO 
14001, una certificació tècnica, que té per objectiu minimitzar els 
efectes negatius causats en el medi ambient per part de les activi-
tats, i aconseguir una millora mediambiental en la seva producció, 
reduint la seva despesa energètica i material (contaminació, paper, 
plàstic, etc.). 
A nivell de gestió de residus, totes les empreses de la Divisió ges-
tionen a través de gestors de residus autoritzats els residus que es 
generen (plàstic, cartró i producte orgànic principalment). I pel 
que fa a certificacions, Cediserhs, S.L. també ha renovat la seva 
certificació de qualitat ISO 9001 i SERHS Distribució té previst 
certificar la totalitat de les empreses de la Divisió durant el 2013.

SERHS HOTELS
Pel que fa a l’informe mediambiental de la divisió, al Vilar Rural 
de Sant Hilari s’han realitzat tasques de Gestió Forestal amb la 
neteja de gran part del bosc que rodeja el recinte del Vilar i el Parc 
d’Aventures. Per la seva banda, als hotels de platja s’ha realitzat una 
prova pilot amb la utilització de llums de baix consum i tecnologia 
led amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi de consum elèctric a les 
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zones comunes. Més concretament, a l’Hotel SERHS Oasis Park 
de Calella s’ha realitzat un canvi del gas refrigerant de les màqui-
nes d’aire acondicionat a fi d’adequar-les a la normativa europea i 
fer que no fossin tan altament contaminants en vers la capa d’ozó 
com l’antic. Per últim, a l’Hotel SERHS El Montanyà Resort& 
Spa s’ha realitzat una regulació dels consums existents a fi de poder 
reduir el cost existent.

SERHS FOOD
SERHS Food garanteix la màxima seguretat i higiene dels ali-
ments. La producció dels plats es realitza sota un rigorós control 
dietètic, segons les més estrictes normes de Seguretat i Higiene 
Alimentària. Així, disposem de controls de qualitat propis i cer-
tificats en la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestió de 
Qualitat, la norma ISO 22000:2005 del Sistema de Gestió de la 
Innocuïtat dels Aliments, així com el certificat de Gestió Mediam-
biental sota la Norma ISO 14001:2004.
A mitjan 2012 s’han obtingut les certificacions de la ISO 9001 a la 
fàbrica de Vilassar i la ISO 14001 del Sistema Eudec a l’Hospital 
de Calella. I també durant el 2012 ha superat amb uns resultats 
positius la certificació OHSAS 18001:2007 en Prevenció de Ris-
cos Laborals en l’àmbit de la “Gestió tècnica i administrativa dels 
serveis de Catering” duta a terme per DNV-Det Norske Veritas 
Business Assurance España, S.L. i acreditada per ENAC (Entitat 
Nacional d’Acreditació). 

SERHS PROjECTS
Amb la comercialització de l’E-water s’intenta fer prendre cons-
ciència al client sobre la possibilitat de tenir cura del medi ambient 
adquirint aquest aparell tan innovador. Es tracta d’un sistema de 
neteja i desinfecció que no utilitza productes químics. Nombrosos 
estudis indiquen que l’e-water o aigua electrolitzada és més eficaç 
i més segura que les alternatives com els compostos àcids i lleixius. 
Al no ser tòxic, no produeix irritacions d’ulls ni de pell. A més a 
més, utilitzant aquest aparell, es produeix un estalvi important, no 
només en productes de neteja, sinó també d’aigua donat que des-
prés de desinfectar no cal esbandir. 

SERHS TOURISM 
Dins del Pla de Digitalització Documental i d’eficiència de la ges-
tió durant l’any 2012 SERHS Tourism ha assolit prop del 80% 
de la seva facturació sense paper essent directament online, tot 
seguint l’objectiu de disposar del 100% de les seves factures en for-
mat digital, al final del Pla Estratègic 2014. 

SERHS SERVEIS
Des d’aquesta divisió es promou el reciclatge de paper, cartutxos 
i tòners d’impressores (a l’acord que Grup SERHS té amb Ricoh 
s’estableix el procediment de reciclatge). Es du a terme tot el reci-
clatge centralitzat de qualsevol equipament electrònic de totes les 
empreses de Grup SERHS, ja sigui en col·laboració amb ONG’s o 
portant directament el material a les deixalleries. Tant a les noves 
oficines de SERHS Noves Tecnologies com al CPD (Centre de 
Procés de Dades) es disposa de sales equipades amb aire condi-
cionat i calefacció programada per garantir la temperatura adient 
però també per assegurar un estalvi energètic quan és possible 
(s’optimitza el consum d’energia al màxim). El fet d’intervenir en 
projectes d’automatització/ domòtica fa que la divisió de SERHS 
Noves Tecnologies ajudi la resta d’empreses de Grup a millorar la 
seva eficiència energètica i, per tant, a optimitzar el seu consum 
d’energia.
Pel que fa referència a la implantació de la tecnologia per ajudar a 
complir l’objectiu de l’“Oficina sense papers” es fan servir disposi-
tius multifuncionals, eines de col·laboració on-line (Google Apps) 
i també la posada en funcionament de la facturació digital.
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PRESENTACIÓ

Aquesta informació economicofinancera, corresponent a l’exercici 
tancat a 31 de desembre de 2012 que tot seguit facilitem, ha es-
tat preparada a partir dels registres comptables de Grup SERHS, 
S.A. i de les seves societats dependents amb l’objecte de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats 
del Grup Consolidat.

Aquestes xifres consolidades són avalades per l’auditoria de la fir-
ma Faura-Casas Auditors-Consultors i, tal com es desprèn de la 
seva opinió que adjuntem més endavant, els comptes anuals de 
l’exercici 2012 expressen la imatge fidel del patrimoni consolidat  
i de la situació financera consolidada de Grup SERHS i les seves 
societats dependents i dels resultats de les seves operacions.

En aquest dossier podran trobar:

•	 COMPTES	ANUALS	CONSOLIDATS	DEL	GRUP
 - Estats Financers ( Balanç de Situació i Compte de Resultats)
 - Informe dels Auditors

•	 INFORMACIÓ	CONSOLIDADA
 - Diverses anàlisis d’aspectes importants de la situació 
    econòmica i financera

EXPLICACIÓ GENERAL

A efectes d’elaboració dels Comptes Anuals de GRUP SERHS, S.A. i societats 
dependents (Grup Consolidat), hem de tenir present que el Grup està integrat 
per 59 societats actives que agrupades per divisions operatives de negoci té la 
següent composició:

 SERHS DISTRIBUCIó  12 Empreses
 SERHS TOURISM 2 Empreses
 SERHS HOTELS 11 Empreses
  SERHS FOOD 9 Empreses
 SERHS PROJECTS 2 Empreses
 SERHS SERVEIS I NOVES TECNOLOGIES 7 Empreses
 SERHS IMMOBILIÀRIA 6 Empreses
 SERHS PATRIMONIAL I CARTERA 10 Empreses

Durant l’exercici 2012 s’ha realitzat una operació de combinació de negocis en-
tre societats que ja formaven part del perímetre de consolidació, la fusió per ab-
sorció per part de SERHS Fruits Distribució Global, SL (antiga Allelac, S.L.) 
amb Costabonaser, S.L. i Fruites Pàmies, S.L. sota un criteri de concentrar les 
activitats de distribució a la zona, aprofitar-se de les sinergies i racionalitzar el 
procés de distribució. 

Tanmateix, durant aquest exercici 2012, han sortit del perímetre de consolida-
ció del Grup les societats Gregalser, S.L. (per dissolució) i Hotel Maripins, S.L. 
(pèrdua de la participació directa i indirecta del Grup) 

En aplicació de la normativa vigent, fruit dels diferents percentatges de par-
ticipació en les societats que formen el perímetre de consolidació, en aquest 
exercici s’han emprat diferents procediments de consolidació que són:

•	 Mètode	INTEGRACIÓ	GLOBAL	
 (Societats amb una participació superior al 50%).
 Mètode de consolidació emprat en l’exercici 2012 per la totalitat de les so-

cietats que integren el Grup, mencionades anteriorment.

•	 Mètode	POSADA	EN	EQUIVALÈNCIA	
 (Societats amb una participació entre el 20% i el 50%)
 Societats que s’han consolidat per aquest mètode en aquest exercici 2012: 

“Viatges Sol i Esquí, SA” (Agència de viatges), i “Baciverser, SL” (Societat 
Immobiliària).

La moneda funcional del Grup és l’euro. Fruit del procés d’internacionalització 
del Grup en els darrers anys, s’han incorporat al Grup societats brasileres i 
marroquines dintre del perímetre de consolidació i també han augmentat les 
transaccions amb clients i proveïdors estrangers que utilitzen altres monedes 
fora de l’euro. Això fa que el nostre Grup actualment estigui treballant amb 
quatre tipus de moneda diferents:

•	 Euros	(EUR).-	Principal	moneda	de	treball	de	les	nostres	societats.
•	 Dòlars	(USD).-	Moneda	en	què	es	realitzen	algunes	operacions	amb	països	

de fora de la UE.
•	 Reals	Brasilers	(BRL).-	Principal	moneda	de	treball	de	les	nostres	societats	

a Brasil.
•	 Dirhams	(MAD).-	Principal	moneda	de	treball	de	les	nostres	societats	al	

Marroc.

El fet de treballar en monedes diferents i criteris comptables diferents fa més 
complex el procediment de consolidació al haver de transformar els estats fi-
nancers en altra moneda diferent a la funcional del Grup que és l’euro i que pot 
generar diferències de conversió amb repercussions tant a nivell patrimonial 
com a nivell de resultats de l’exercici per diferències de canvi en les transaccions.

Des de l’exercici 2010 Grup SERHS tributa en règim de consolidació fiscal , 
entrant en el perímetre de consolidació en aquest exercici 2012 un total de 36 
de les societats dependents. 

Comptes anuals consolidats
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ACTIU 2012 2011

A) ACTIU NO CORRENT 200.608.712,57 207.946.521,63

     I.  Immobilitzat intangible 17.822.329,27 16.271.521,20

     II.  Immobilitzat material 149.903.517,65 161.489.419,61

     III.  Inversions immobiliàries 2.469.742,42 4.832.426,01

     IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 576.625,29 571.269,19

     V.  Inversions financeres a llarg termini 8.167.752,85 4.626.536,98

     VI.  Actius per impost diferit 10.749.356,69 9.235.960,24

     VII.  Fons de Comerç de Consolidació 10.919.388,40 10.919.388,40

B) ACTIU CORRENT 99.573.677,19 94.307.248,57

     I.  Actius no corrents mantinguts per a la venda 5.224.350,00 5.224.350,00

     II.  Existències 21.163.852,29 19.582.661,66

     III.  Deutors comercials i altres comptes a cobrar 52.648.424,24 62.356.667,07

     IV.  Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

     V.  Inversions financeres a curt termini 9.256.573,87 4.998.497,03

     VI.  Periodificacions a curt termini 1.259.296,76 1.224.489,05

     VII.  Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.021.180,03 920.583,76

TOTAL ACTIU (A+B) 300.182.389.76 302.253.770,20

PASSIU 2012 2011

A) PATRIMONI NET 89.357.767,10 101.988.504,35

    A-1) Fons propis 87.835.472,38 88.793.757,43

    A-2) Ajustaments per canvis de valor -5.753.745,84 -816.967,03

    A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

    A-4) Socis externs 7.276.040,56 14.011.713,95

B) PASSIU NO CORRENT 111.562.877,03 109.563.547,54

    I.  Provisions a llarg termini 0,00 0,00

     II.  Deutes a llarg termini 110.608.603,29 108.541.169,03

     III.  Deutes amb empreses del grup i associats a llarg termini 0,00 0,00

     IV.  Passius per impost diferit 954.273,74 1.022.378,51

     V.  Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 99.261.745,63 90.701.718,31

     I.  Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a venda 0,00 0,00

     II.  Provisions a curt termini 0,00 0,00

     III.  Deutes a curt termini 48.695.348,57 48.280.262,28

     IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

     V.  Creditors comercials i altres comptes a pagar 50.373.152,69 42.356.972.99

     VI.  Periodificacions a curt termini 193.244,37 64.483,04

     VII.  Deute amb característiques especials a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 300.182.389,76 302.253.770,20

Dades expressades en euros.
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 Exercici 2012 Exercici 2011 

OPERACIONS CONTINUADES   

Ingressos d’explotació 465.394.646,25 472.821.804,81

a) Import net de la xifra de negocis 435.849.909,72 451.487.660,14
a1) Vendes 388.713.442,86 404.111.873,17
a2) Prestació de serveis 47.136.486,86 47.375.786,97

b) Altres ingressos d’explotació 29.544.736,53 21.334.144,67
b1) Ingressos accessoris d’explotació 26.318.490,46 17.223.044,55
b2) Subvencions 0,00 7.630,67

b3) Treballs pel propi immobilitzat 3.226.246,07 4.103.469,45

Aprovisionaments -331.930.489,31 -336.627.825,91

a) Consum de mercaderies -331.389.050,77 -335.728.512,17
c) Treballs realitzats per altres empreses -541.438,54 -899.313,74

Despeses de personal -76.429.595,96 -78.551.253,86

a) Sous, salaris i assimilats -60.396.666,86 -62.406.840,40
b) Càrregues socials -16.032.929,10 -16.144.413,46

Altres despeses d’explotació -39.084.108,00 -38.300.326,86

a) Serveis exteriors -33.322.297,35 -33.828.484,91

b) Tributs -3.809.861,42 -3.759.416,16
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials -702.657,83 -691.380,24
d) Altres despeses de gestió corrent -1.249.291,40 -21.045,55

Amortització de l'immobilitzat -10.518.582,36 -10.567.368,01

Excessos de provisions 0,00 0,00

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 57.375,85 -22.839,25

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 7.489.246,47 8.752.190,92

Ingressos financers 2.830.257,56 4.751.867,32

Despeses financeres -7.601.538,16 -7.281.213,39

RESULTAT FINANCER -4.771.280,60 -2.529.346,07

Participació en beneficis (pèrdues) de societats de posada en equivalència 0,00 0,00

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 2.717.965,87 6.222.844,85

Impostos sobre beneficis -338.986,68 -1.206.291,23

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES  2.378.979,19 5.016.553,62

OPERACIONS INTERROMPUDES 0,00 0,00

RESULTAT DE L’EXERCICI 2.378.979,19 5.016.553,62

Dades expressades en euros.
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Consolidat a 31 de desembre

Les actuals circumstàncies del nostre entorn fan que siguem pru-
dents a l’hora de realitzar les nostres inversions, sense deixar de fer 
aquelles inversions que considerem irrenunciables per al creixe-
ment futur dels nostres negocis. El volum d’inversió realitzat pel 
Grup SERHS durant l’exercici 2012 ha estat per un import global 
de més de 7,8 milions d’euros. Amb la inversió realitzada en el 
present exercici, la inversió global realitzada pel Grup SERHS en 
el quinquenni 2008-2012 ha estat de 78,0 milions d’euros (uns 
12.978 milions de les antigues pessetes)

EXERCICI INVERSIÓ 
   (Milers €)
   

2008 26.115,00

2009 12.292,00

2010 15.045,00

2011 16.775,00

2012 7.809,00
   
TOTAL 78.036,00

INVERSIÓ EXERCICI 2012 (Milers €)

INVERSIó HABITUAL 4.109,00 52,62%

INVERSIó NOVA 3.700,00 47,38%

TOTAL 7.809,00

Del total d’inversió realitzada durant l’exercici 2012, un 47,38% 
correspon a inversions noves i la resta, uns 4,11 milions d’euros, 
a inversions recurrents (renovació flota de vehicles, equips infor-
màtics, millora de les instal·lacions hoteleres i magatzems, entre 
d’altres)

Analitzada l’activitat inversora de l’exercici 2012 per divisions 
operatives del Grup el seu repartiment es desglossa de la següent 
manera:

INVERSIÓ 2012 PER DIVISIONS (Milers €) 

 SERHS DISTRIBUCIó 1.928,00

 SERHS TOURISM 773,00

 SERHS HOTELS 1.895,00

  SERHS FOOD 1.382,00

 SERHS SERVEIS,  1.831,00
 IMMOBILIÀRIA I CARTERA

 TOTAL 7.809,00
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Consolidat a 31 de desembre

En quant a la inversió nova realitzada durant l’exercici pel Grup 
s’ha destinat  un  import  de 3,7 milions d’euros (47,38% del total), 
destacant les següents: 

•	 Dins	la	Divisió	de	SERHS	Distribució,	destaquem	la	finalitza-
ció i posada en funcionament del web de SERHS Distribució 
que permet el desenvolupament del canal online així com l’ac-
tualització de les aplicacions informàtiques de gestió adminis-
trativa i comercial en diverses societats de la divisió.

•	 A	 la	Divisió	de	SERHS	Tourism	durant	el	present	exercici	 i	
continuant amb l’aposta que ha fet el Grup en les noves tecno-
logies s’ha finalitzat la inversió i posada en marxa de la solució 
de gestió comercial i administrativa SERHS.NET

•	 De	 les	 inversions	 realitzades	 en	 la	Divisió	de	SERHS	Hote-
ls, destaquem la incorporació de l’establiment hoteler Hotel  
SERHS RIVOLI RAMBLA (Pastuiraser, S.L.), convertint-se 
en el primer hotel urbà a Barcelona que gestionem. També 
les inversions en millora i conservació dels diferents hotels de 
platja del Grup (Hotel SERHS Sorradaurada, Hotel SERHS 
Oasis Park, Hotel SERHS Vila de Calella), així com al nostre 
hotel a Natal (Brasil) SERHS Natal Grand Hotel. 

•	 Pel	que	fa	a	la	Divisió	de	SERHS	Alimentació,	cal	mencionar	
que es continua treballant en la proposta innovadora i eficàcia 
del sistema EUDEC per donar solució a les problemàtiques ac-
tuals de la restauració col·lectiva. Aquest sistema està dirigit a 
diferents sectors com són residències, hospitals, hotels, empre-
ses, escoles, etc. Per aquest exercici 2012 s’ha implantat amb èxit 
el sistema EUDEC per hospitals i residències, treballant ara en 
el projecte per les escoles.

24,69%

9,90%

23,45%

24,27%

 SERHS DISTRIBUCIó 

 SERHS TOURISM 

 SERHS HOTELS 

  SERHS FOOD 

  SERHS SERVEIS, IMMOBILIÀRIA I CARTERA

17,70%
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Informació consolidada

A continuació passem a analitzar la situació i evolució dels recursos financers del Grup. Com podem com-
provar en el quadre adjunt, el patrimoni net, malgrat la lleugera disminució respecte a l’exercici anterior pels 
efectes dels ajustos de valor i disminució dels interessos minoritaris que comentem més endavant, representa 
un 29,78% del total del passiu.

Xifres expressades en milers d’euros

Destaquem en aquest exercici 2012 l’efecte que ha tingut sobre el patrimoni net (concretament en l’epígraf 
d’ajustaments per canvi de valor), la conversió a euros dels estats financers de les societats del Grup que treba-
llen en una altra moneda (especialment Brasil, en el cas del real brasiler). Aquest efecte ha suposat una disminu-
ció del patrimoni net per import de 4,7 milions d’euros respecte a l’any anterior. Tanmateix la disminució dels 
interessos minoritaris es deu en part a la sortida de la societat Hotel Maripins del perímetre de consolidació 
i també als efectes de l’increment de la participació directa i indirecta per adquisició als externs per part del 
Grup a societats que ja formaven part del perímetres de consolidació com SERHS Fruits Distribució Global, 
S.L. i Nam-Nam, S.L.

Al llarg d’aquests darrers anys, entenem que mantenim una estructura financera adequada mitjançant un co-
rrecte equilibri entre la utilització dels recursos a llarg termini prominents de les operacions del Grup i del seu 
accionariat  i els prominents de les operacions d’endeutament amb tercers.

Anys 2008 2009 2010 2011 2012
      
Fons Propis 81.117 82.537 87.994 88.794 87.836

Ajustaments per canvi de valor -4.793 -1.399 2.793 -817 -5.754

Interessos Minoritaris 16.389 15.747 12.815 14.012 7.276

PATRIMONI NET 92.713 96.885 103.602 101.989 89.358

Entitats financeres 87.973 101.541 106.680 105.085 107.236

Altres crèdits 2.194 2.899 3.451 4.478 4.327
      
RECURSOS ALIENS A 
LLARG TERMINI

90.167 104.440 110.131 109.563 111.563

      
TOTAL RECURSOS PERMANENTS 182.880 201.325 213.733 211.552 200.921

250.000

150.000

200.000

50.000

100.000

0

2008 2009 2010 2011 2012

RECURSOS PROPIS

RECURSOS ALIENS A LLARG TERMINI

M
ile

rs
 d

’e
ur

os



Situació financera

ADNSERHS 
informe anual 2012 67

Informació consolidada

En el següent quadre desglossem els recursos permanents a tancament de l’exercici 2012 per divisions opera-
tives:

RECURSOS PERMANENTS PER DIVISIONS (Milers €)
   

 SERHS DISTRIBUCIó  26.774,00

 SERHS TOURISM 18.435,00

 SERHS HOTELS 71.360,00

  SERHS FOOD 15.288,00

 SERHS PROJECTS 2.982,00

 SERHS SERVEIS,  66.082,00 
 IMMOBILIÀRIA I CARTERA

 TOTAL 200.921,00

DISTRIBUCIÓ RECURSOS PERMANENTS 2012

Aquesta distribució dels recursos permanents reflexa la correlació amb el volum d’actius fixos que tenen aques-
tes divisions. La concentració del gruix important dels actius es tenen en dues divisions; a SERHS Hotels pels 
establiments hotelers dels que el Grup és propietària i a la divisió SERHS Cartera on hi ha la resta d’edificis 
del Grup que són utilitzats per diverses societats per poder dur a terme la seva activitat.

 SERHS DISTRIBUCIó 
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 SERHS SERVEIS, IMMOBILIÀRIA I CARTERA
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Informació consolidada

En el quadre adjunt es poden evidenciar els efectes de l’estratègia de creixement implementada en els últims 
anys sobre les variables més representatives del Grup.

Xifres expressades en milers d’euros

Destaquem en aquesta anàlisi una desceleració en el ritme d’inversions dels darrers anys, degut a que les ac-
tuals circumstàncies ens porten a ésser molt més selectius a l’hora de fer inversions i esperar millors moments. 
Malgrat això, podem veure que segueixen creixent els recursos permanents que des de 2002 s’han multiplicat 
per quasi tres, que concretat a nivell de recursos propis aquest creixement ha estat d’uns 42,57 milions d’euros. 

També cal fer menció a l’evolució de les xifres de l’EBITDA  i el FLUX DE CAIXA, que reflecteixen els efec-
tes de la situació de crisi econòmica des de finals de l’exercici 2008, però que són superiors als de l’exercici 2002.

Anys 2002 2007 2012
    

Inversions 32.546 48.291 7.809

Fons Propis 45.264 80.572 87.836

Recursos Permanents 68.398 179.590 200.921

Volum de Negoci 352.158 476.447 465.395

Equip Humà 1.714 2.730 2.500

Aportació Renda Nacional 48.049 86.375 82.957

Nombre de Socis 701 1.466 1.533

EBITDA 10.132 24.079 18.008

Flux de Caixa 9.706 20.784 13.237

Benefici net 3.037 6.079 2.379
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Informació consolidada

La xifra d’ingressos d’explotació consolidats per l’exercici tancat a 31 de desembre de 2012 ha suposat una mí-
nima disminució del 1,57% respecte a l’exercici anterior, que considerem satisfactori ateses les circumstàncies 
en aquest exercici motivat per la situació de crisi en la que estem immersos. 
On s’ha notat més els efectes de la disminució del consum intern ha estat en la nostra divisió de SERHS Pro-
jectes i en menor grau a SERHS Tourism. La resta de divisions han aguantat les repercussions de la disminució 
en el consum que estem patint, mantenint els ingressos respecte l’any anterior.

Desglossem a continuació aquesta xifra d’ingressos per les diferents divisions del Grup:

 DIVISIÓ 2011 2012 
 SERHS DISTRIBUCIó  173.819 174.362
 SERHS TOURISM 211.705 206.014
 SERHS HOTELS 28.852 29.760
  SERHS FOOD 45.650 45.327
 SERHS PROJECTS 7.213 3.997
 ALTRES (SERVEIS I PATRIMONIALS)  5.583  5.935

 TOTAL 472.822 465.395
Xifres expressades en milers d’euros

A continuació presentem el pes que representa cadascuna de les divisions dintre del conjunt global dels ingres-
sos consolidats del Grup.

Aquesta distribució dels recursos permanents reflexa la correlació amb el volum d’actius fixos que tenen aques-
tes divisions. La concentració del gruix important dels actius es tenen en dues divisions; a SERHS Hotels pels 
establiments hotelers dels que el Grup és propietària i a la divisió SERHS Cartera on hi ha la resta d’edificis 
del Grup que són utilitzats per diverses societats per poder dur a terme la seva activitat.
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Informació consolidada

L’aportació a la renda nacional, entesa com un indicador de prosperitat no sols de les persones que formen part 
del Grup sinó del nostre país en general, ha estat sempre pel Grup un punt prioritari d’atenció. En el 2012 
aquest indicador s’ha situat en un volum de  83 milions d’euros, el que suposa que al llarg dels darrers cinc anys 
hem aportat a la renda nacional quasi 444 milions d’euros.

ANy MILIONS D’EUROS

2008 95,69

2009 88,38

2010 88,90

2011 88,60

2012 82,96

TOTAL 444.53

RENDA NACIONAL ANy 2012 Milers d’euros % sobre Total

Treballadors (Salaris) 60.397 72,80%

Administració (Seguretat Social + Impostos) 20.181 24,32%

Accionistes (Dividends + Reserves) 2.379 2,88%

TOTAL 82.957 100,00%

Cal insistir una vegada més en la importància que té l’equip humà que forma Grup SERHS, doncs fruit de la 
seva participació activa i del seu treball diari podem continuar millorant els nostres productes i serveis, i man-
tenir-nos en el lloc de lideratge.

ANy Plantilla Mitjana

2008 2935

2009 2697

2010 2683

2011 2570

2012 2500
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EVOLUCIÓ APORTACIÓ RENDA NACIONAL

PERCENTATGE DE TREBALLADORS qUE SÓN SOCIS

ANy Nre. Treballadors i familiars-socis Nre. Socis

2008 624 1504

2009 637 1506

2010 692 1580

2011 692 1586

2012 671 1533

Els treballadors i familiars seus que són socis de Grup SERHS en 
tancar aquest exercici 2012 representen el 43,77% del total.
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Informació consolidada

En el següent quadre podem veure l’evolució tant dels Resultats com del Flux de Caixa  i EBITDA de l’exercici 
2012 respecte a l’any anterior.

Xifres expressades en milers d’euros

Analitzant les dades anteriors, els imports assolits en aquest exercici 2012 són prou satisfactoris, tenint en 
compte els efectes de la crisi financera i econòmica en la que estem immersos des del darrer trimestre del 2008.

El resultat net de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2012 ha estat de 2.378.979,19€

Anys 2011 2012
   

EBITDA 19.319 18.008

Resultats extraordinaris 0 0

Resultat brut ordinari 19.319 18.008

Amortització -10.567 -10.519

Resultat d’explotació 8.752 7.489

Financers -2.529 -4.771

Benefici abans d'impostos (BAI) 6.223 2.718

Amortitzacions 10.567 10.519

Flux de Caixa 16.790 13.237
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Tot	seguit	detallem	les	dades	referides	a	la	retribució	percebuda	pels	accionistes	de	Grup	SERHS,	SA	en	els	
darrers anys. Cal tenir present que durant l’exercici 2012 es va formalitzar una operació de split sobre el capital 
social consistent en dividir per 10 el valor nominal de les accions.

A	continuació	indiquem	la	valoració	d’una	acció	de	Grup	SERHS,	S.A.	segons	els	acords	presos	en	la	Junta	
General d’Accionistes per les successives ampliacions de capital.

Amb	tot	això,	el	rendiment	d’una	acció	de	Grup	SERHS,	S.A.,	en	base	als	següents	paràmetres	pel	seu	càlcul	
i aplicant l’split fet durant l’exercici 2012, ha sigut:

VOLUM DE RETRIBUCIONS  TOTALS ALS ACCIONISTES ( dades en euros)

Exercici 2008 2009 2010 2011 2012
      
Dividends (efectiu) 2.796.563,75 2.216.023,55 1.101.679,15 1.096.974,73 1.399.257,41

Dividend elecció (accions) 0,00 0,00 1.281.862,40 1.421.745,40 1.235.710,88

Accions alliberades (valor nominal) 2.062.500,00 1.491.000,00 1.627.472,00 1.798.140,00 1.563.544,60

Total 4.859.063,75 3.707.023,55 4.011.013,55 4.316.860,13 4.198.512,89

EVOLUCIÓ RETRIBUCIONS ALS ACCIONISTES PER ACCIÓ ( dades en euros)

Exercici 2008 2009 2010 2011 2012
amb split

      
Dividend per acció 0,85 0,65 0,65 0,65 0,065

Per accions alliberades (valor real) 1,16 0,77 0,80 0,83 0,070

Total retribució per acció 2,01 1,42 1,45 1,48 0,135

VALORACIÓ D’UNA ACCIÓ 

EXERCICI EN EUROS AMB SPLIT

2008 37,00 3,70

2009 38,50 3,85

2010 40,00 4,00

2011 41,50 4,15

2012 -,- 4,20

    Valor en Euros

Desemborsament d’una acció adquirida a l’ampliació de capital 31/12/2011 a 4,15 €: 

Pagament fet a 31/12/2011   2,425

Pagament fet a 30/07/2012   1,725

Rendiments obtinguts: 

Cobrament dividend (setembre/2012)  0,065

Acció alliberada (octubre/2012)   0,070

Increment valor acció (desembre/2012)            0,050

Total   0,185

RENDIMENT ECONÒMIC DURANT L’ANY 2012 DE LES ACCIONS ADQUIRIDES 
EN L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL DEL 31/12/2011 5,88%


