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AVANTATGES DE LA TARGETA CHEQUE GOURMET: 
 
Control i limitació de les despeses per dietes dels treballadors:  
És un mitjà de pagament vàlid exclusivament en establiments d’hostaleria que permet 
decidir tots els seus paràmetres d’ús decidint como s’utilitza: 

 Import màxim  diari o mensual. 
 Dates i horaris habilitats per el seu ús.  
 Quantitat disponible que tindrà el treballador per cada període . 
 Data de caducitat del saldo que retornarà a l’empresa.  

 
Justificació  efectiva i verificable a la Seguretat Social de les despeses: 
Proporciona elements per una justificació efectiva, verificable i transparent de les 
despeses. 
Facilita la informació necessària per realitzar informes de consum amb els que elaborar la 
comunicació de Conceptes Retributius Abonats a la S.S.: 

 Informes de carregues per targeta ,data, imports…. 
 Informes de moviments per targeta, data, imports, establiments, zona 

geogràfica…. 
 

Imputació comptable de la despesa: 
Els informes permeten la gestió òptima de les dietes millorant aquests processos.  
Permet disposar de tota la informació necessària per realitzar les imputacions comptables 
així com les de l'activitat i consum: 

  Informes de carregues i moviments efectuats. 
  Informes de saldos disponibles per targeta. 
  Informes de saldos caducats que retornen a la empresa així com de saldos 

descarregats .  
 
 
 
Informació complementària: 

 Terminis de subministrament de les targetes: màxim de 5 dies laborables 
  Carregues de saldos: prèvia sol·licitud per part del client en el plaç de 24h.  
  Robatoris, extraviïs, deterioraments ….: Bloqueig immediat de la targeta i 

reposició. 
  Operacions i consulta a la WEB: Les operacions es poden realitzar en un entorn 

personal i segur www.tarjetachequegourmet.es 
  Xarxa d’establiments: Més de 300.000 a tot el territori nacional.   

     
Condicions especials per ser soci d’ AGIC : 

 Cost per subministrament de les targetes: Primera emissió gratuïta!    
 Cost manteniment de les targetes: Gratuït! 
 Comissió de servei: 33% de preu de tarifa 

 

http://www.tarjetachequegourmet.es/

