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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA

Liquidació pressupost
d’ingressos

Classificació econòmica

Capítol

Euros

Diferència
Liquidat
Variació liquidat
pressupost final
exercici anterior
exercicis
i realitzat

% Variació
liquidat
exercicis

Cobrat

53.939,79

1,79%

2.526.373,68

371.851,64

85,78%

597.765,18

600.387,73

21,51%

2.851.227,38

(608.915,69)

(9,29%)

5.946.767,10

32.373,83

55,22%

91.002,07

12.859.462,95

449.637,30

3,50%

12.013.135,41

0,00

0,00

0,00%

0,00

20.087,67

1.377.458,52

(157.833,52)

(11,46%)

1.219.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Pressupost inicial

Final

Liquidat exercici

2.948.000,00

2.948.000,00

3.074.421,27

(126.421,27)

3.020.481,48

150.000,00

150.000,00

805.346,49

(655.346,49)

433.494,85

3 Taxes i altres ingressos

3.083.492,00

3.083.492,00

3.391.563,32

(308.071,32)

2.791.175,59

4 Transferències corrents

5.979.965,22

5.979.965,22

5.946.767,10

33.198,12

6.555.682,79

5 Ingressos patrimonials

54.190,00

54.190,00

91.002,07

(36.812,07)

58.628,24

Ingressos corrents

12.215.647,22

12.215.647,22

13.309.100,25

(1.093.453,03)

6 Alienacions d'inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Transferències de capital

1.239.712,67

1.239.712,67

1.219.625,00

0,00

0,00

0,00

1.888.843,48

1.888.843,48

0,00

1.888.843,48

0,00

0,00

0,00%

0,00

Ingressos de capital

3.128.556,15

3.128.556,15

1.219.625,00

1.908.931,15

1.377.458,52

(157.833,52)

(11,46%)

1.219.625,00

Total pressupost ingressos

15.344.203,37

15.344.203,37

14.528.725,25

815.478,12

14.236.921,47

291.803,78

2,05%

13.232.760,41

1 Impostos directes
2 Impostos indirectes

8 Actius financers
9 Passius financers

Veure comentaris sobre les principals variacions a l’Annex.
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Liquidació del pressupost de
despeses
Classificació econòmica

Euros

Pressupost inicial

Final

Liquidat exercici

1 Despeses de personal

5.030.162,86

5.110.422,74

4.966.187,81

Diferència
pressupost final i
realitzat
144.234,93

2 Consum de béns corrents i serveis

4.506.073,38

4.630.585,15

3.763.076,85

867.508,30

3.338.724,65

93.103,17

92.699,98

67.148,74

25.551,24

77.772,05

Capítol

3 Despeses financeres

Liquidat exercici
anterior

Variació liquidat
exercicis

% Variació
liquidat exercicis

Pagat

4.965.697,54

490,27

0,01%

4.965.716,82

424.352,20

12,71%

3.440.845,59

(10.623,31)

(13,66%)

66.640,91

4 Transferències corrents

514.559,86

562.060,81

464.837,54

97.223,27

398.317,64

66.519,90

16,70%

464.211,98

Despeses corrents

10.143.899,27

10.395.768,68

9.261.250,94

1.134.517,74

8.780.511,88

480.739,06

5,48%

8.937.415,30

2.814.159,85

4.608.132,31

2.070.193,84

2.537.938,47

1.620.335,45

449.858,39

27,76%

1.993.515,08

6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Despeses de capital
Total pressupost despeses

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

(150.000,00)

(100,00%)

0,00

1.580.537,34

1.681.109,28

1.481.109,28

200.000,00

1.533.968,66

(52.859,38)

(3,45%)

1.481.109,28

805.606,91

808.510,10

808.477,08

33,02

796.833,71

11.643,37

1,46%

771.905,24

5.200.304,10

7.097.751,69

4.359.780,20

2.737.971,49

4.101.137,82

258.642,38

6,31%

4.246.529,60

15.344.203,37

17.493.520,37

13.621.031,14

3.872.489,23

12.881.649,70

739.381,44

5,74%

13.183.944,90

Veure comentaris sobre les principals variacions a l’Annex.
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Classificació funcional

Euros

Pressupost inicial

Modificacions

Final

Liquidat
exercici

5.858.344,50

1.327.531,74

7.185.876,24

5.576.622,85

Diferència
pressupost
final i realitzat
1.609.253,39

630.890,32

33.489,63

664.379,95

548.095,58

3 Producció de béns públics de caràcter preferent

2.270.258,57

(118.622,45)

2.151.636,12

4 Actuacions de caràcter econòmic

1.327.716,25

632.323,26

1.960.039,51

9 Actuacions de caràcter general

4.398.283,65

274.594,82

858.710,08

0,00

15.344.203,37

2.149.317,00

Capítol
1 Serveis públics bàsics
2 Actuacions de protecció i promoció social

0 Deute públic
Total Pressupost de despeses

5.319.788,07

Variació
liquidat
exercicis
256.834,78

% Variació
liquidat
exercicis
4,83%

5.473.138,95

116.284,37

463.109,29

84.986,29

18,35%

521.041,52

1.747.519,52

404.116,60

1.589.871,74

157.647,78

9,92%

1.621.743,87

779.030,88

1.181.008,63

458.851,49

320.179,39

69,78%

756.557,50

4.672.878,47

4.115.179,61

557.698,86

4.195.023,95

(79.844,34)

(1,90%)

3.993.960,03

858.710,08

854.582,70

4.127,38

855.005,16

(422,46)

(0,05%)

817.503,03

3.872.489,23

12.881.649,70

739.381,44

5,74%

13.183.944,90

17.493.520,37 13.621.031,14

Liquidat exercici
anterior

Classificació administrativa

Capítol
1 Secretaria General
2 Intervenció
3 Recursos Humans

Pagat

Euros

Pressupost inicial

Modificacions

Final

Liquidat
exercici

361.986,96

(962,39)

361.024,57

337.944,02

Diferència
pressupost
final i realitzat
23.080,55

534.038,83

Variació
liquidat
exercicis
(196.094,81)

% Variació
liquidat
exercicis
(36,72%)

333.676,81

1.848.919,58

(16.966,83)

1.831.952,75

1.580.144,41

189.726,06

50.377,96

240.104,02

199.649,48

251.808,34

1.848.185,51

(268.041,10)

(14,50%)

1.543.064,74

40.454,54

89.550,95

110.098,53

122,95%

194.903,48

Liquidat exercici
anterior

Pagat

4 Finances i Administració

2.279.515,04

29.131,49

2.308.646,53

2.055.465,37

253.181,16

2.100.945,80

(45.480,43)

(2,16%)

1.921.373,74

5 Serveis públics i urbanisme

7.016.828,71

1.978.910,19

8.995.738,90

6.238.304,56

2.757.434,34

5.636.578,21

601.726,35

10,68%

6.130.342,62

6 Cultura

1.583.867,03

(14.938,57)

1.568.928,46

1.265.333,37

303.595,09

959.739,24

305.594,13

31,84%

1.201.186,50

7 Social

986.262,59

3.951,98

990.214,57

871.272,55

118.942,02

823.187,48

48.085,07

5,84%

847.209,94

8 Esports

808.371,65

103.068,88

911.440,53

845.027,48

66.413,05

686.776,52

158.250,96

23,04%

831.147,92

9 Turisme

268.725,75

16.744,29

285.470,04

227.889,90

57.580,14

202.647,16

25.242,74

12,46%

181.039,15

15.344.203,37

2.149.317,00

3.872.489,23

12.881.649,70

739.381,44

5,74%

13.183.944,90

Total Pressupost de despeses

17.493.520,37 13.621.031,14
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Resultat Pressupostari
Euros

13.309.100,25

% Liquidat /
Pressupost final
108,95%

Liquidat exercici
anterior
12.859.462,95

10.303.068,70

9.194.102,20

89,24%

8.702.739,83

491.362,37

5,65%

1.239.712,67

1.219.625,00

98,38%

1.377.458,52

(157.833,52)

(11,46%)

2.814.159,85

4.608.132,31

2.070.193,84

44,92%

1.770.335,45

299.858,39

16,94%

Superàvit o dèficit de gestió

590.403,94

(1.455.841,12)

3.264.429,21

73,17%

3.763.846,19

(499.416,98)

(13,27%)

Despeses financeres

93.103,17

92.699,98

67.148,74

72,44%

77.772,05

(10.623,31)

(13,66%)

Superàvit o dèficit de caixa

497.300,77

(1.548.541,10)

3.197.280,47

0,73%

3.686.074,14

(488.793,67)

(13,26%)

Capítol

Pressupost inicial

Final

Liquidat exercici

Ingressos corrents

12.215.647,22

12.215.647,22

Despeses de funcionament

10.050.796,10

Ingressos de capital

1.239.712,67

Despeses de capital

Variació liquidat
exercicis
449.637,30

% Variació
liquidat exercicis
3,50%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Passius financers (Ingressos)

1.888.843,48

1.888.843,48

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Actius financers (Despeses)

1.580.537,34

1.681.109,28

1.481.109,28

88,10%

1.533.968,66

(52.859,38)

(3,45%)

805.606,91

808.510,10

808.477,08

100,00%

796.833,71

11.643,37

1,46%

(497.300,77)

(600.775,90)

(2.289.586,36)

(188,10%)

(2.330.802,37)

41.216,01

(1,77%)

(0,00)

(2.149.317,00)

907.694,11

(187,37%)

1.355.271,77

(447.577,66)

(33,02%)

Actius financers (Ingressos)

Passius financeres (Despeses)
Variació d'actiu i passius financers
Resultat pressupostari

Veure comentaris sobre les principals variacions a l’Annex I -Memòria Pressupostària.
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Conciliació entre el resultat pressupostari i comptable de l'exercici 2021
Euros
Liquidació
pressupost

Comptabilitat

Diferència

INGRESSOS (drets liquidats)

14.528.725,25

14.551.582,39

(22.857,14)

Impostos directes

3.074.421,27

3.074.421,27

0,00

805.346,49

805.346,49

0,00

Taxes i altres ingressos

3.391.563,32

3.437.552,58

(45.989,26)

Transferències corrents

5.946.767,10

5.923.634,98

23.132,12

Transferències de capital

1.219.625,00

1.219.625,00

0,00

91.002,07

91.002,07

0,00

Venda d'inversions reals

0,00

0,00

0,00

Actius financers

0,00

0,00

0,00

Passius financers

0,00

0,00

0,00

DESPESES (oblig. Liquidades)

13.621.031,14

9.317.712,01

4.303.319,13

Despeses de personal

4.966.187,81

4.966.187,81

(0,00)

Consum de béns corrents i serveis

3.763.076,85

3.797.903,30

(34.826,45)

Capítol

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Despeses financeres

67.148,74

43.651,36

23.497,38

Transferències corrents

464.837,54

509.969,54

(45.132,00)

2.070.193,84

0,00

2.070.193,84

0,00

0,00

0,00

1.481.109,28

0,00

1.481.109,28

808.477,08

0,00

808.477,08

907.694,11

5.233.870,38

(4.326.176,27)

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
RESULTAT
AJUSTOS RESULTAT COMPTABLE

5.233.870,38

RESULTAT COMPTABLE PREVI
Deteriorament del valor de propietats, planta i equip. (notes 5,6, 8,9)

4.752.929,03

Amortitzacions (notes 8,9 i 10)

1.664.678,62

Dotació de Provisions (nota 13)

37.564,27

Pèrdues de crèdits incobrables (nota 6)

222.865,01

Despeses excepcionals (nota 13)

252.194,50

Pèrdues en participacions en entitats del Grup (nota 5)

2.523,92

Periodificació Consum de béns corrents i serveis (nota 11)

26.894,93

Periodificació interessos préstecs bancaris (nota 12)

(2.454,25)

Periodificació despeses per pagament anticipat (nota 14)

(13.540,72)

Periodificació deutors per ingressos meritats (nota 6)

(174.585,67)

Imputació a ingressos de Subvencions de Capital (nota 16)

(107.000,00)

Ingressos nets per aplicació deteriorament de crèdits (notes 6, 9,13,17)

(681.982,84)

Ingressos financers crèdits al grup (nota 5)

(159.958,36)

Ingressos excepcionals (nota 17)

(70.427,38)

Altres ingressos i despeses

(1.640,36)
(514.190,32)

RESULTAT AJUSTAT (DESESTALVI)
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Capítol
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
6 Alienacions d'inversions
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Ingressos de capital
Total Ingressos
1 Despeses de personal
2 Consum de béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
Despeses corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Despeses de capital
Total Despeses

Pressupost inicial

Crèdits
Reconduïts

Crèdits
traspassats

Crèdits
extraordinaris

Suplements
de crèdit

Crèdits
ampliables

Transferèncie
s de crèdit

2.948.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Generació o
ampliació de
crèdits
0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

3.083.492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.083.492,00

5.979.965,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.979.965,22

54.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.190,00

12.215.647,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.215.647,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.239.712,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.239.712,67

Avenços
de fons

Pressupost
final

0,00

2.948.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.888.843,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.888.843,48

3.128.556,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.128.556,15

15.344.203,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.344.203,37

5.030.162,86

7.840,40

0,00

0,00

0,00

72.419,48

0,00

0,00

0,00

5.110.422,74

4.506.073,38

197.624,89

0,00

20.000,00

74.258,57

(155.171,69)

(12.200,00)

0,00

0,00

4.630.585,15

93.103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

(403,19)

0,00

0,00

0,00

92.699,98

514.559,86

36.150,95

0,00

0,00

0,00

0,00

11.350,00

0,00

0,00

562.060,81

10.143.899,27

241.616,24

0,00

20.000,00

74.258,57

(83.155,40)

(850,00)

0,00

0,00

10.395.768,68

2.814.159,85

1.907.700,76

0,00

455.600,00

(569.328,30)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.608.132,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.580.537,34

0,00

0,00

0,00

99.721,94

0,00

850,00

0,00

0,00

1.681.109,28

805.606,91

0,00

0,00

0,00

0,00

2.903,19

0,00

0,00

0,00

808.510,10

5.200.304,10

1.907.700,76

0,00

455.600,00

(469.606,36)

2.903,19

850,00

0,00

0,00

7.097.751,69

15.344.203,37

2.149.317,00

0,00

475.600,00

(395.347,79)

(80.252,21)

0,00

0,00

0,00

17.493.520,37
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Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2021
Conceptes

2021

2020

844.095,42

1.923.662,67

766.983,59

1.587.531,20

1.354.247,93

3.311.165,05

290.313,29

418.769,61

(1.564.436,22)

(3.390.790,02)

(3.013,17)

(3.013,17)

1.098.500,25

609.763,94

801.923,37

457.727,61

1,00

1,00

296.575,88

152.035,33

0,00

0,00

3 (+) Fons líquids

3.034.778,18

906.570,35

I Romanent de tresoreria afectat (*)

2.772.043,27

3.744.541,11

II Romanent de tresoreria no afectat

8.330,08

(1.524.072,03)

2.780.373,35

2.220.469,08

1 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) de cobrament dubtós
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva
2 (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva

III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)
(*) veure composició a la Memòria Pressupostària (Annex I)

Compte de tresoreria a 31 de desembre del 2021
Conceptes

2021

2020

17.289.568,91

13.677.487,01

17.131.980,40

13.092.966,49

Pressupost corrent

13.804.966,84

12.674.607,31

Pressupost tancat

3.327.013,56

418.359,18

157.588,51

584.520,52

(15.161.361,08)

(14.142.542,20)

1. Cobraments
(+) Operacions pressupostàries

(+) Operacions extra-pressupostàries
2. (-) Pagaments
(-) Operacions pressupostàries

(14.990.561,67)

(13.561.651,55)

Pressupost corrent

(12.483.144,88)

(12.424.726,06)

Pressupost tancat

(2.507.416,77)

(1.136.925,49)

(170.799,41)

(580.890,65)

2.128.207,83

(465.055,19)

906.570,35

1.371.625,54

3.034.778,18

906.570,35

(-) Operacions extra-pressupostàries
Flux de tresoreria (1+2)
Saldo final de tresoreria 31/12/2020
3. Saldo final de tresoreria 31/12/2021
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Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Compte endeutament a 31 de desembre de 2021
Tipus d'endeutament

Préstecs Comú
Pòlisses Comú

Total disposat a 01/01/2021

Total disposat a 31/12/2021

Euros
Total formalitzat a
31/12/2021

5.217.055,93

4.461.797,78

4.461.797,78

0,00

0,00

3.500.000,00

7.060.661,36

7.484.877,25

8.684.689,38

Avals

931.829,19

832.694,71

941.154,76

Total

13.209.546,48

12.779.369,74

17.587.641,92

Total disposat a 01/01/2020

Total disposat a 31/12/2020

Euros
Total formalitzat a
31/12/2020

6.013.889,64

5.217.055,93

5.217.055,93

Deute Societats Grup

Tipus d'endeutament

Préstecs Comú
Pòlisses Comú

0,00

0,00

3.500.000,00

6.979.791,89

7.060.661,36

7.814.645,00

Avals

919.278,98

931.829,19

963.752,87

Total

13.912.960,51

13.209.546,48

17.495.453,80

Deute Societats Grup

Veure detall a l’Annex I Memòria Pressupostària
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Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Estat de situació financera a 31 de desembre de 2021
ACTIUS

Notes

Actius corrents

31/12/2021

31/12/2020

4.005.094,20

2.932.662,73

3.034.778,18

906.570,35

Efectius i equivalents a l'efectiu

4

Actius financers

5

37.354,85

57.907,97

Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació

6

560.999,95

1.906.860,61

Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació

6

327.740,97

3.562,83

Inventaris

7

0,00

0,00

Pagaments anticipats

14

44.220,25

57.760,97

0,00

0,00

39.072.494,38

40.490.716,96

Actius en estat de venda
Actius no corrents
Actius financers

5

8.591.252,82

10.422.567,20

Propietats d'inversió

8

292.007,21

335.070,35

Propietat, planta i equipament

9

30.016.015,73

29.527.396,24

Actius intangibles

10

173.218,62

205.683,16

43.077.588,58

43.423.379,69

Actius totals
PASSIUS

Notes

Passius corrents

31/12/2021

31/12/2020

2.816.086,37

2.037.624,65

Comptes a pagar

11

1.245.784,85

828.403,16

Passius financers

12

1.282.737,25

1.189.842,38

Provisions a curt termini

13

287.564,27

19.379,11

Cobraments anticipats

14

0,00

0,00

Passius no corrents

3.907.658,14

4.473.471,60

Passius financers

12

3.907.658,14

4.473.471,60

Provisions a llarg termini

13

0,00

0,00

6.723.744,51

6.511.096,25

Passius totals
ACTIUS NETS/PATRIMONI

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Patrimoni

23.089.062,13

23.089.062,12

Reserves

0,00

0,00

10.247.972,26

10.224.562,51

(514.190,32)

(39.341,20)

0,00

0,00

3.531.000,00

3.638.000,00

Total actius nets/patrimoni

36.353.844,07

36.912.283,43

Total passiu i patrimoni

43.077.588,58

43.423.379,69

Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
Interessos minoritaris
Subvencions i ajustos per canvi de valor

16
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Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Estat de rendiment financer de l’exercici acabat a 31 de desembre de 2021

Ingressos

Notes

2021

2020

Impostos

16

3.879.767,76

3.453.976,33

Taxes i contribucions especials

16

958.652,15

875.909,80

Transferències d'altres entitats governamentals

16

7.250.259,98

8.040.141,31

Taxes i ingressos per transaccions amb contraprestació

17

1.733.826,09

1.610.262,95

Ingressos financers

17

181.958,36

153.616,55

Altres ingressos

17

1.737.563,04

996.408,52

15.742.027,38

15.130.315,46

Ingressos totals
Despeses
Sous, salaris i beneficis als treballadors

18

(5.003.752,08)

(4.985.076,65)

Subvencions i altres pagaments per transferències

19

(509.969,54)

(712.073,44)

Subministraments i material pel consum

20

0,00

0,00

Altres despeses de gestió ordinària

21

(3.797.903,30)

(3.404.294,05)

Despeses de depreciació i amortització

8,9 i 10

(1.664.678,62)

(1.886.795,46)

Deteriorament del valor de propietats, planta i
equipament
Despeses financeres

5.2 i 9

(4.752.929,03)

(4.122.237,38)

(274.790,63)

(59.179,68)

21

Altres despeses

13

(252.194,50)

(0,00)

(16.256.217,70)

(15.169.656,66)

0,00

0,00

(514.190,32)

(39.341,20)

Propietaris de l'entitat controladora

0,00

0,00

Interessos minoritaris

0,00

0,00

(514.190,32)

(39.341,20)

Despeses totals
Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades
Resultat (estalvi o desestalvi) del període

Atribuïble a:
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Estats pressupostaris i financers individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Estat de canvis en els actius nets/patrimoni de l'exercici
acabat a 31 desembre 2021
Atribuïble a propietaris de l'entitat controladora

Patrimoni

Reserves

Subvencions i
ajustos per
canvi de valor

Resultats
d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici

Interessos
minoritaris

Total actius
nets/ patrimoni

Total

31.094.196,74

728.061,56

(107.000,00)

1.097.614,10

348.630,09

33.161.502,49

0,00

33.161.502,49

(8.005.134,62)

(728.061,56)

3.852.000,00

8.778.318,32

0,00

3.897.122,14

0,00

3.897.122,14

23.089.062,12

0,00

3.745.000,00

9.875.932,42

348.630,09

37.058.624,63

0,00

37.058.624,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni

0,00

0,00

(107.000,00)

0,00

(348.630,09)

(455.630,09)

0,00

(455.630,09)

Resultat positiu (estalvi) del període

0,00

0,00

0,00

348.630,09

(39.341,20)

(449.289,56)

0,00

(449.289,56)

0,00

Saldo a 31 de desembre de 2019
Canvis en polítiques comptables i errors
Saldo reexpressat
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2020 :
Guanys per la revaluació de propietats, planta i equipament
Pèrdues per revaluació d'inversions

Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període
Saldo a 31 de desembre de 2020
Canvis en polítiques comptables i errors
Saldo a 31 de desembre de 2020 reexpressat
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2021 :
Pèrdues per revaluació de propietats, planta i equips
Pèrdues per revaluació d'inversions
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni
Resultat negatiu (desestalvi) del període
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període
Saldo a 31 de desembre de 2021

0,00

0,00

(107.000,00)

348.630,09

(387.971,29)

(146.341,20)

23.089.062,12

0,00

3.638.000,00 10.224.562,51

(39.341,20)

36.912.283,43

0,00

0,00

62.750,96

0,00

62.750,96

0,00
0,00

36.912.283,43

23.089.062,12

0,00

3.638.000,00 10.287.313,47

(39.341,20)

36.975.034,39

0,00

36.975.034,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(107.000,00)

0,00

39.341,20

(67.658,80)

0,00

(67.658,80)

0,00

0,00

0,00

(39.341,20)

(514.190,32)

(553.531,52)

0,00

(553.531,52)

0,00

0,00

(107.000,00)

(39.341,20)

(474.849,12)

(621.190,32)

23.089.062,12

0,00

3.531.000,00 10.247.972,27

(514.190,32)

36.353.844,07

0,00
0,00

36.353.844,07
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0,00

(146.341,20)
62.750,96

(621.190,32)

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Estat de fluxos d’efectiu de l'exercici
acabat a 31 de desembre de 2021
2021

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ
Cobraments
Impostos

6.547.572,67

4.662.002,34

0,00

0,00

7.166.392,10

7.933.141,31

0,00

0,00

91.002,07

55.148,82

(4.966.187,82)

(4.965.226,55)

0,00

0,00

Venda de béns i serveis
Subvencions
Interessos rebuts
Altres cobraments
Pagaments
Costos dels treballadors
Pensions
Proveïdors

2020

(3.343.897,71)

(3.003.106,00)

Interessos pagats

(64.977,21)

(77.264,22)

Altres pagaments

391.024,96

(1.238.313,67)

5.820.929,06

3.366.382,03

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
Compra de planta i equipament

(1.739.931,56)

(1.537.206,69)

Cobraments per venda de planta i equipament

0,00

0,00

Cobraments per venda d'inversions

0,00

0,00

Compra d’ actius financers

(1.181.109,28)

(1.533.968,66)

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió

(2.921.040,84)

(3.071.175,35)

0,00

0,00

(771.680,39)

(760.261,87)

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
Efectiu rebut per préstecs
Reemborsament de préstecs
Distribució/dividends al govern

0,00

0,00

Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament

(771.680,39)

(760.261,87)

Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu

2.128.207,83

(465.055,19)

906.570,35

1.371.625,54

3.034.778,18

906.570,35

Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període
Conciliació Resultat amb efectiu
generat en operacions

2021

2020

(514.190,32)

(39.341,20)

Moviments diferents a l'efectiu

6.335.119,38

3.405.723,23

Depreciació

3.433.487,34

2.899.662,57

Amortització

1.664.678,62

1.886.795,46

Increment al deteriorament de deutors

1.212.441,69

1.115.574,81

Increment en els comptes a pagar
Increment de provisions relacionades
amb els costos dels empleats

(667.381,69)

(405.392,00)

18.185,16

19.379,11

586,71

0,00

673.121,55

(2.110.296,72)

5.820.929,06

3.366.382,03

Resultat (estalvi o desestalvi)

Increment en altres actius corrents
Increment de comptes per cobrar
Fluxos d'efectiu nets de les
activitats d'operació
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Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

NOTES EXPLICATIVES
1.

Informació general

L’Honorable Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria, d’ara endavant, el Comú, és
una corporació pública elegida democràticament, amb personalitat jurídica, potestats i
competències pròpies que representa, governa i administra la Parròquia de Sant Julià de
Lòria i que forma part de l’estructura institucional del Principat d’Andorra.
Les seves competències i potestats són les establertes per la Constitució i per la Llei
qualificada de delimitació de competències dels Comuns.
Formen part de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, el territori (63,5 Km2), la població
(9.984 habitants -població registrada- segons cens actualitzat a 24 de març de 2022) i
l’organització.
Els nuclis urbans principals que conformen la parròquia són els següents:
• Sant Julià de Lòria
• Aixirivall
• Bixessarri
• Fontaneda
• Aubinyà
• Juberri
• Nagol
• Certers
• Aixovall
Els estats financers de l’entitat per l’exercici tancat el 31 de desembre de 2020 van ser
aprovats pel Consell de Comú amb data 7 d’abril del 2021. La seu de l’entitat es troba a
l’adreça a l’Avda. Rocafort, 21-23 – Edifici el Molí, de Sant Julià de Lòria ( Principat
d’Andorra).
1.1. Consell de Comú
El Consell de Comú està composat amb un nombre de 12 Consellers, incloent-hi els
Hbles. Cònsol major i Cònsol menor, elegits en data 15 de desembre del 2019.
El Consell de Comú està constituït pels Honorables Senyors:
Hble. Sr. Josep Majoral Obiols: Cònsol major
Hble. Sra. Mireia Codina Lucas: Cònsol menor
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles: Consellera Major i Consellera de
Finances
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez: Conseller menor i Conseller de Manteniment,
Medi Ambient i Sostenibilitat
Hble. Sra. Maria Servat Codina: Capità Mustafà i Consellera de Social
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Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros: Conseller d’Urbanisme i Cadastre
Hble. Sr. Cristià March Vives: Conseller de Circulació i Aparcaments
Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají: Consellera de Cultura i Educació
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta: Consellera de Turisme i Esports
Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault: Conseller
Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu: Consellera
Hble. Sofia Cortesao Travesset: Consellera
Els grups polítics que integren la Corporació són els següents:
-

Terceravia+Unió Laurediana+Independents: 9 consellers
Partit Desperta Laurèdia: 3 consellers

El Consell de Comú regula de manera general tots els assumptes d’àmbit i interès
comunal en els límits fixats per la Constitució i la Llei qualificada de delimitació de
competències i transferències.
A més d’aquestes, altres atribucions que li reconeguin la legislació vigent i els usos i
costums, el Cònsol major, representa judicialment i extrajudicialment el Comú, i és el
responsable de l’execució, per la Junta de Govern, de les decisions del Consell de
Comú.
1.2. Junta de Govern
La Junta de Govern va ser constituïda pels següents membres del Consell de Comú a
proposta del Cònsol major:
-

Hble. Sr. Josep Majoral Obiols: Cònsol major
Hble. Sra. Mireia Codina Lucas: Cònsol menor
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles: Consellera Major i Consellera de
Finances
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez: Conseller menor i Conseller de Manteniment,
Medi Ambient i Sostenibilitat
Hble. Sra. Maria Servat Codina: Capità Mustafà i Consellera de Social
Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros: Conseller d’Urbanisme i Cadastre
Hble. Sr. Cristià March Vives: Conseller de Circulació i Aparcaments
Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají: Consellera de Cultura i Educació
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta: Consellera de Turisme i Esports

La Junta de Govern exerceix les competències delegades expressament pel Consell i
les altres que li atribueixi la legislació, que són les que s’exposen a continuació:
a)
b)
c)
d)
e)

Aprovar, si escau, les propostes formulades per les Comissions.
Acordar, avisos, protocols i convenis i contractes.
L’adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa vigent.
Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic.
L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa del Comú en
matèries de la seva competència.
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f)

La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme i
tributs.
g) Les resolucions en matèria de personal del Comú, inclosa la convocatòria de
concursos públics i la resolució de procediments sancionadors disciplinaris,
exceptuant el que estableix en aquesta matèria la Llei 8/2005 dels agents de
circulació comunals, així com impulsar i proposar sistemes de gestió aplicables
a la funció pública de Comú, i totes les altres competències que li atorga
l’Ordinació de la Funció Pública.
h) Les llicències i les autoritzacions en matèria d’urbanisme i d’activitats
comercials, empresarials i professionals, o altres exigides per la legislació
vigent.
i) La regulació i les resolucions relatives a la gestió dels cens de població comunal
i dels cens electoral.
j) La regulació i les resolucions relatives al cadastre i als registres immobiliaris.
k) Aprovar, en la fase inicial d’autorització (A), tota mena de despeses.
l) Autoritzar la contractació d’obres, de gestió de serveis públics, de
subministraments, de treballs tècnics i de serveis, així com la contractació de
tota mena d’informes tècnics, assessoraments jurídics, auditories referents a
temes que afecten al funcionament del Comú i al l’activitat administrativa en
general, per imports iguals o inferiors a 150.000 euros d’acord amb l’Ordinació
del Pressupost de l’exercici en curs.
m) Impulsar i controlar la gestió de les societats participades pel Comú:
Camprabassa, S.A., Sasectur, SAU i Escola Bressol Laurèdia, SAU.
n) Aprovar tots aquells actes que afectin al funcionament de les oficines
administratives del Comú i dels seus serveis exteriors, referents a l’organització
dels departaments, l’atenció al públic i als horaris d’obertura i tancament.
o) Prendre decisions en cas d’extrema urgència, havent de donar compte dels
afers tractats i de les decisions adoptades en la propera sessió de Consell de
Comú, que haurà de ser convocada amb caràcter d’urgència.
p) Aprovar actuacions relacionades amb el pla d’ordenació i urbanisme de la
parròquia.

1.3. Les Comissions
Les Comissions són creades per estudiar, informar i formular propostes. Així mateix, els
informes i les propostes que trameten les comissions al Consell de Comú, no són mai
vinculants. A proposta del Cònsol major, el Consell de Comú pot, lliurement, crear una
o diverses comissions, designant i revocant lliurement els seus membres i el seu
president.
El president de cada comissió dona compte al Consell de Comú de la tasca realitzada.
Les comissions estan constituïdes pels següents membres del Consell de Comú:

18

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Comissió 1
-

Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles - Presidenta
Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta
Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

Li correspon la direcció de la Conselleria de Finances.
Comissió 2
-

Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez – President
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles
Hble. Sra. Maria Servat Codina
Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

Li correspon la direcció de la Conselleria de Manteniment, Medi Ambient i
Sostenibilitat.
Comissió 3
-

Hble. Sra. Maria Servat Codina – Presidenta
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles
Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros
Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu
Li correspon la direcció de la Conselleria de Social.
Comissió 4
-

Hble. Sr. Cristià March Vives – President
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta
Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu

Li correspon la direcció de la Conselleria de Circulació i Aparcaments.
Comissió 5
-

Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají – Presidenta
Hble. Sr. Cristià March Vives
Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros
Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu

Li correspon la direcció de la Conselleria de Cultura i Educació.
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Comissió 6
-

Hble. Sra. Carles Felip Pereira Barros – President
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez
Hble. Sr. Cristià March Vives
Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

Li correspon la direcció de la Conselleria d’Urbanisme i Cadastre.
Comissió 7
-

Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta – Presidenta
Hble. Sra. Maria Servat Codina
Hble. Sr. Sonia Carrillo Bardají
Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

Li correspon la direcció de la Conselleria de Turisme i Esports.
Totes les àrees de l’organització administrativa comunal queden estructurades sota la
direcció d’un responsable per cada àrea de gestió del Comú.

1.4. Competències del Comú
Segons estableix l’article 4 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de
modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, són
competències del Comú, en el terme de la respectiva parròquia:
1)

L’elaboració, el control i l’actualització del cens general de població de la Parròquia,
d'acord amb les normes generals de coordinació nacional.

2)

L’elaboració, actualització i publicació del cens electoral, llistes electorals, i totes
aquelles altres funcions que, en matèria electoral, els atribueix la Llei Qualificada
del Règim Electoral i del Referèndum. Així mateix, correspon al Comú la
convocatòria de reunions de poble i consultes populars d'abast parroquial.

3)

L’elaboració del cadastre de la Parròquia d’acord amb la legislació nacional.

4)

L’ordenació del seu territori en allò que es refereix a la revisió de creus de terme i
d'emprius comunals i la delimitació de terres comunals amb Quarts i amb
particulars.

5)

La regulació, l’autorització i el registre d’obertura i establiment d'activitats
comercials, industrials, professionals i de serveis, dins el marc de la legislació
nacional.
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6)

La definició de la política urbanística de la Parròquia dins el marc de la general de
l'Estat, i la gestió, fixació i aplicació dels plans generals i parcials d’urbanització, les
condicions d’edificabilitat i habitabilitat, les infraestructures viàries i de serveis, i els
equipaments comunals col·lectius.

7)

L’administració, la gestió i el govern en general dels béns de domini públic comunal
i dels béns de domini privat o patrimonials que hagin adquirit, inclòs l’aprofitament i
explotació dels recursos naturals que s’hi trobin, com tales de boscos, camps de
neu, aigües, aigües termals i minerals.

8)

La declaració, la conservació, la gestió i el manteniment dels parcs naturals
comunals i la participació en la conservació, la gestió i el manteniment d’altres
espais naturals protegits, dins del marc de la legislació nacional.

9)

La construcció, el manteniment i millora de les vies públiques urbanes, carreteres
secundàries, camins comunals i de muntanya, places, jardins, aparcaments i
estacionaments. Això no obstant, l'Estat proveirà l'enquitranament de les vies
públiques urbanes i el manteniment i l'enquitranament de les carreteres
secundàries.

10) La prestació dels serveis públics comunals de forma directa o per mitjà
d’instruments de gestió indirecta o compartida, en els àmbits següents:
- La captació, tractament i distribució pública d'aigües potables i termals i la
construcció de fonts públiques
- Les instal·lacions de l’enllumenat públic en el terme de larespectiva Parròquia.
- La construcció, l’explotació, el manteniment i la conservació dels col·lectors
d’aigües pluvials i dels col·lectors d’aigües residuals i clavegueres.
- La construcció, la conservació i l’administració dels cementiris i la prestació de
serveis funeraris, d’acord amb les lleis aplicables.
- La neteja de les vies públiques i dels espais públics.
- La recollida de residus urbans i el seu transport als centres nacionals de
valorització, de transferència o d’eliminació, que ha de proveir el Govern, així com
la creació, l’explotació, la gestió i la clausura de les deixalleries i dels abocadors
comunals, en les condicions previstes per la Llei.
- La prestació de serveis socials d’atenció diürna en matèria de guarderia d’infants,
casal de gent gran i esplai.
- La inspecció, el control i l’assegurament de la bona convivència ciutadana en els
espais públics, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i cossos
comunals. En coordinació i amb la col·laboració del Cos de Policia, i sense
perjudici de la competència general del Govern en matèria d’ordre públic. Els
comuns poden organitzar, convocar i mobilitzar el sometent, i exercir les altres
competències en matèria de protecció civil que els atribueix la Llei.
- La neteja dels torrents únicament en els trams que, en entorns urbanitzats, es
trobin entubats, coberts o assimilats a segles de reg.
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11) La regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants, amb
l’establiment i definició de les zones i els horaris d’estacionament, càrrega i
descàrrega, amb la subsegüent senyalització horitzontal i vertical, en coordinació
amb l’òrgan nacional competent en matèria de gestió del trànsit, i sense perjudici
de les competències del Govern sobre la xarxa bàsica de vials. La retolació de
carrers, places, vies públiques i llocs d’interès.
12) L’organització i promoció de les festes tradicionals.
13) L’organització i promoció d’activitats de caràcter cultural, social, turístic, de lleure i
esportiu no escolar.
14) L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d'actuació dins
el marc assenyalat per la Constitució, les lleis generals i els usos i costums.
15) En el marc de la política energètica, els comuns col·laboren en els projectes
energètics nacionals
16) L’organització de qualsevol activitat i la prestació d’altres serveis públics que siguin
adients per a la satisfacció de les necessitats i els interessos de la comunitat
parroquial.
Com a mostra representativa, els principals serveis que donen compliment a les
competències citades anteriorment i que coincideixen amb les previstes en la Llei
qualificada de competències dels Comuns, serien els següents:
-

Realització i manteniment d’obra pública
Prestació de serveis administratius
Organització i promoció d’activitats turístiques, culturals, socials i esportives
Serveis d’Escoles Bressol i espais lleure.
Serveis per la Joventut
Atenció social i a la gent gran
Biblioteques Públiques
Servei de Circulació i atenció al ciutadà
Enllumenat públic
Servei de Cementiri i Tanatori
Neteja viària i conservació de via pública
Tractament de residus
Recollida d’escombraries i recollida selectiva
Manteniment zones enjardinades i embelliment
Cadastre Comunal

El Comú de la parròquia, porta la gestió directa de tots els serveis enumerats
anteriorment, i en casos concrets la gestió es realitza mitjançant concessió
administrativa.
Algunes actuacions dutes a terme en el decurs de l’exercici 2021, en l’àmbit
d’activitats turístiques, socials, culturals, esportives, serveis públics, obra pública i
altres, s’esmenten en l’annex 1.
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1.5. Organització comptable
L’organització comptable i administrativa del Comú es troba al Departament de
Finances Comunal, mentre que la Intervenció Comunal (Sra. Montserrat Neras
Sanahuja, interventora comunal), com a centre director de la comptabilitat
administrativa, assumeix les funcions que determina l’article 93 de la Llei de Finances
Comunals.
L’organigrama del Departament de Finances Comunal, l’any 2021, integra:
Controller Conselleria d’Administració i Finances: Sr. Luis Adolfo Pascual Royo
El departament de Finances: Cap de servei, Sr. Sergi Giribet Fiter
El departament de Tràmits: Cap de servei, Sra. Sandra Vidal Serra
El departament de Compres: Coordinador, Sr Jaume Josep Barrufet Tomé

1.6. Entitats participades
Les Societats participades del Comú a 31 de desembre de 2020 i 2021 s’enumeren
en la següent taula:
Societat participada

Societat Explotadora del Camp de Neu
de La Rabassa (CAMPRABASSA, S.A.)
Societat d’Activitats Socials, Esportives i Culturals
de Sant Julià de Lòria, SAU (“SASECTUR”)
Escola Bressol Laurèdia, SAU
Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de
Lòria SLU, en liquidació (“PET, SLU en liquidació”)
Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA
Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (“CATSA”)
Societat d’Economia Mixta del Centre Termolúdic
d’Escaldes-Engordany, S.A. (“SEMTEE”)

Sector

Percentatge
participació
2021

Percentatge
participació
2020

Esports

88,07%

88,07%

Esports
Social

100%
100%

100%
100%

Turisme
Serveis
Serveis

8,51%
0,09%

100%
8,51%
0,09%

Turisme

0,05%

0,05%

1.7. Legislació aplicable
La legislació aplicable al Comú durant l’exercici 2021 és la següent:
- Les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic (NICSP).
- Decret del 22-12-2016 d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les
Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla
marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra
- Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993 i les
seves modificacions.
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- Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre
de 1993 i les seves modificacions.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre de 2000.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i les seves modificacions.
- Ordinació del 9-11-2011 de modificació del reglament d’organització i
funcionament dels comuns.
- Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i
d’estabilitat pressupostària i fiscal, i les seves modificacions.
- Decret legislatiu del 29-04-2015 de publicació del text refós de la llei 21/2014, del
16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
- Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de
les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Decret legislatiu, del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de
l’Administració, del 29 de març de 1989.
- Decret legislatiu del 27-9-2017 de publicació del text refós de la Llei del Tribunal
de Comptes, del 13 d’abril del 2000.
- Ordinació, del 14 de desembre del 2020, del pressupost per a l’exercici 2021.
- Ordinació, del 14 de desembre del 2020, tributària de la parròquia de Sant Julià
de Lòria per l’any 2021.
- Ordinació, del 14 de desembre del 2020, de preus públics del Comú de la
parròquia per l’any 2021.
- Ordinació de la funció pública del Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria,
del 22 de juliol del 2020.

2. Bases de presentació ( NICSP 1,3, 33 i 34)
2.1. Imatge fidel
Els presents estats financers separats del Comú han estat elaborats pel departament
de finances sota les directrius de la Intervenció comunal, com a titular dels controls
de legalitat, d’oportunitat econòmica i financera el dia 31 de març de 2022 d’acord
amb les Normes Internacionals de comptabilitat del Sector Públic (NICSP), de
conformitat amb la Llei 10/2003 del 27 de juny, de les finances comunals i les seves
modificacions posteriors així com amb el Decret d’aprovació del Reglament relatiu a
l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el
caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra, a l’objecte
de mostrar, en tots els aspectes la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera
de la Societat, del resultats de les seves operacions així com la veracitat dels fluxos
incorporats.
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Una entitat controladora ha de presentar estats financers consolidats excepte en els
supòsits que estableix el paràgraf 5 de l’NICSP 35, “Estats financers consolidats”.
Els estats financers separats (NICSP 34) del Comú es presenten en Euros, que és la
moneda funcional de l’entitat. Les normes comptables han estat aplicades de forma
consistent en tots els exercicis presentats. Els estats financers s’han preparat en base
al cost històric, excepte en els casos en que s’indiqui el contrari. L’estat de fluxos
d’efectiu s’ha preparat utilitzant el mètode directe. Els estats financers han estat
preparats d’acord amb la base de meritació i en base al principi d’entitat en
funcionament.
2.2. Adopció per primer cop de les NICSP (NICSP 33)
a) Data d’adopció
El Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria, va adoptar les NICSP l’exercici iniciat
l’1 de gener de l’exercici anterior 2020 segons el previst a la publicació de la
Disposició addicional quarta del Decret legislatiu del 18-9-2019 de publicació del text
consolidat de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als
comuns sobre l’aplicació de les Normes internacionals de comptabilitat del sector
públic per part dels comuns (Llei 18/2017) que va establir que són d’aplicació als
exercicis comptables a partir de l’1 de gener de 2018 establint una data màxima
d’inici a partir de l’1 de gener de 2021.
2.3.

Informació comparativa
Les xifres de l’exercici es presenten de forma comparativa juntament amb les de
l’exercici anterior i amb dades homogènies per al correcte enteniment de la informació
necessària.

2.4.

Canvis en criteris comptables i correccions d’errors
Durant l’exercici 2021 el Comú no ha realitzat canvis en els criteris comptables o
correcció d’errors que siguin significatius per a una correcta interpretació dels estats
financers. Els següents moviments ha tingut un efecte no significatiu als resultats
comparatius d’exercicis anteriors: pèrdua per la cessió d’una central d’aerotèrmica a
l’Escola Bressol SAU (29.696,72 euros, veure nota 9) i guany per la regularització de
2020 de la taxa tinença vehicles transferida per Govern al febrer de 2021
(98.610,04euros, veure nota 6.1), que no es va periodificar a 31 de desembre de
2020. Aquests dos moviments, juntament amb la regularització d’un saldo antic
d’obertura per import de 6.162,36 euros, totalitzen els 62.750,96 euros d’increment
de patrimoni inicial per correccions d’errors (veure Estat de canvis en els actius
nets/patrimoni net).
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2.5. Canvis en estimacions comptables
Fins a l’exercici 2020, pel que fa als comptes a cobrar per sancions de circulació, el
Comú les considerava com a actius contingents (NICSP 23-89º), comptabilitzant els
ingressos per sancions al seu cobrament. A partir de 2021, amb l’externalització de la
gestió de cobrament de les sancions en fase executiva al Saig, es produeix un canvi
en les circumstàncies en les quals es fonamentava l’esmentada estimació (NICSP332º) i és per això que el Comú ha tractat aquest fet com un canvi d’estimació amb el
corresponent reconeixement prospectiu (NICSP3-41º) com Actius Corrents d’un
import de 171.076,41 euros (veure nota 6) per sancions no prescrites en executiva
pendents de cobrament a 31 de desembre de 2021, que a 31 de desembre de 2020
ascendia a 160.710,31 euros, però que no s’hi troben doncs a l’actiu comparatiu del
Estat de Situació Financera perquè no es complien com ara els criteris pel seu
reconeixement.

3.

Normes de valoració (NICSP 3)

a) Inversions en entitats del grup (NICSP 34) i associades (NICSP 6, 7 i 36)
Inversions en el patrimoni d’entitats del grup són inversions que realitza el Comú en
entitats que controla, es a dir quan està exposat o té dret a beneficis variables procedents
de la seva implicació en les mateixes i té la capacitat d’afectar la naturalesa o import
d’aquests beneficis a través del seu poder sobre aquestes.

Les inversions del Comú en el patrimoni d’entitats del grup es valoren inicialment al cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció
que els hi siguin atribuïbles directament. En cas d’aportacions no dineràries, per la
valoració inicial de la inversió s’aplicarà l’establert pels actius adquirits amb permuta.
Posteriorment, aquestes inversions es valoren pel seu cost menys, si escau, l’import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Quan s’hagi d’assignar valor
a aquests actius per la seva venda o qualsevol altre motiu de baixa, s’aplicarà el mètode
del cost mig ponderat per grups homogenis, entenent-se per aquests els valors que
atorguen els mateixos drets.
Al menys, al tancament de l’exercici i en tot cas en el moment en que s’acordi la venda o
transmissió de la participació, hauran d’enregistrar-se les correccions valoratives
necessàries sempre que existeixi evidencia objectiva de que el valor comptable de la
inversió no sigui recuperable conseqüència per exemple per la caiguda prolongada i
significativa dels fons propis de l’entitat participada.
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-En el cas d’entitats les participacions de les quals es negociïn en un mercat organitzat,
l’import de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu valor comptable i el valor
raonable calculat amb referencia al mercat actiu.
-En el cas d’entitats les participacions de les quals no es negociïn en un mercat actiu, per
determinar l’import de la correcció valorativa es tindrà en compte el patrimoni net de
l’entitat participada corregit per les plusvàlues tàcites existents a la data de valoració. Les
correccions valoratives per deteriorament així com la seva reversió, es reconeixeran com
una despesa o un ingrés respectivament, a l’estat de rendiment financer. La reversió del
deteriorament tindrà com a límit el valor comptable que tindria la inversió si no s’hagués
enregistrat l’esmentat deteriorament.
Inversions en entitats associades són inversions que pot realitzar el Comú en altres
Entitats en el qual pot tenir influència significativa en les decisions de política financera i
d’operacions de la Entitat, sense arribar a tindre el control. El Comú no disposa
d’inversions en aquest tipus d’entitats.
Els estats financers de les entitats del grup es preparen per al mateix exercici que la
matriu. En el seu cas, es realitzaran ajustaments per tal d’adaptar les normes comptables
de les entitats participades a les del Comú.
Fins que no es perd la influència significativa sobre l’associada, el Comú mesura i
reconeix qualsevol inversió al seu valor comptable.
b) Propietats d’inversió (NICSP 16)
Les propietats d’inversió són propietats que es tenen per obtenir rendes o plusvàlues o
ambdós, en lloc de per:
- Ús en la producció o subministrament de bens o serveis o per finalitats administratius.
- La seva venta en el curs ordinari de les operacions.
Les propietats d’inversió es mesuren inicialment al cost, incloent els costos associats a
la transacció. El valor comptable inclou el cost de reposició dels components existents
al moment en que s’incorre en els costs si el criteri de reconeixement es compleix, i
exclou els costos del manteniment diari.
Les propietats d’inversió adquirides a través d’una transacció sense contraprestació
es mesuren al valor raonable a la data d’adquisició. Posteriorment al reconeixement
inicial, les propietats d’inversió es mesuren utilitzant el model del cost i s’amortitzen en
una vida útil de entre 10 i 40 anys.
Les propietats d’inversió es donen de baixa tant quan ja no se’n disposa com quan es
deixa d’utilitzar de forma permanent i no se n’esperen beneficis econòmics o potencial
de servei futurs. La diferència entre el valor recuperable i el valor net comptable de l’actiu
es reconeix com un ingrés o una pèrdua en el període en que es dona de baixa.
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Els traspassos de o a propietats d’inversió es realitzen només quan hi ha un canvi en
la utilització de l’actiu.
c) Propietat, planta i equipament (NICSP 17)
Els elements de Propietat, planta i equipament són actius tangibles que:
-

Estan en poder del Comú pel seu ús en la producció o subministrament de bens
i serveis, per llogar-los a tercers o finalitats administratives.
S’espera que seran utilitzats durant més d’un període comptable.

Un element de Propietat, planta i equipament es reconeixerà com actiu quan el Comú
pugui obtenir un benefici econòmic en el futur o un servei potencial i el cost de l’actiu
sigui mesurable amb suficient fiabilitat.
Tots els elements de propietat, planta i equipament es registren al cost minorats per
l’amortització i les pèrdues per deteriorament. El cost inclou el preu de compra, inclòs
aranzels i impostos indirectes, així com les despeses que són directament atribuïbles per
la posada en funcionament de l’actiu per l’ús a que està destinat.
Quan hi ha un desemborsament posterior a l’adquisició d’un element de propietat, planta
i equipament només es reconeixerà com actiu quan suposi una millora del rendiment, el
Comú reconeix aquestes parts com actius individuals amb vides útils específiques i
les amortitza conseqüentment. Igualment, quan es realitzen grans reparacions, els costos
es reconeixen en l’import comptable com un reemplaçament si es compleix el criteri de
reconeixement. Totes les altres reparacions, manteniments i rehabilitacions
mediambientals que es realitzaran per restaurar o mantenir els elements de Propietat,
planta i equipaments es reconeixeran normalment com a despesa del període en que es
produeixin .
Quan un actiu s’adquireix en una transacció sense contraprestació de consideració
insignificant, l’actiu es mesura inicialment al seu valor raonable, és a dir, és l’import pel
qual pot ser intercanviat un actiu entre dues parts coneixedores i interessades, que actuïn
amb independència mútua.
L’amortització dels actius serà distribuïda, de forma sistemàtica, al llarg dels anys de vida
útil (període de temps pel qual l’actiu espera ser utilitzat). La depreciació dins d’un període
determinat es reconeix generalment com una despesa del període.
L’amortització són quotes calculades per distribuir el cost o el valor de l’actiu menys
qualsevol valor residual al llarg de la seva vida útil restant:
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Descripció
Construccions
Infraestructures
Maquinaria
Instal·lacions Tècniques
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat material

Anys de
vida útil

Percentatge
d’amortització

10-40
5-10
5-10
5-10
3-10
2-10
3-10

10%-2,5%
20%-10%
20%-10%
20%-10%
33,33%-10%
50%-10%
33,33%-10%

Els valors residuals i les vides útils dels actius han de ser revisats periòdicament i en el
cas que les expectatives actuals variïn respecte la estimació prèvia, s’hauran de fer els
ajustos necessaris.
El valor en llibres d’un actiu es redueix de forma immediata al seu import recuperable,
o a l’import del servei recuperable, si el valor en llibres de l’actiu és superior al seu
import recuperable o al servei recuperable estimats.
El Comú dona de baixa els elements de propietat, planta i equipament quan s’han retirat
de forma permanent de la seva utilització, sempre que no s’esperi obtindre beneficis
econòmics o potencials de serveis addicionals per la seva dissipació. La diferència entre
el valor net que s’estima obtindre i el valor net comptable de l’actiu es reconeix com un
ingrés o una pèrdua en el període en que es dona de baixa.
d) Arrendaments (NICSP 13)
Un arrendament és un acord pel qual l’arrendador cedeix al arrendatari, a canvi de rebre
una suma única de diners, o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu
durant un període de temps determinat. Hi ha bàsicament dos tipus d’arrendaments:
-

-

-

Arrendament financer: és un tipus d’arrendament en el que es transfereixen
substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat de l’actiu. La
propietat del mateix, en el seu cas, pot o no ser transferida.
Arrendament operatiu: és qualsevol acord d’arrendament diferent a
l’arrendament financer.

El Comú com a arrendatari
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les
seves condicions es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els
riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els actius
classificats com a arrendaments financers es registren a l’inici de l’arrendament al valor
raonable de la propietat arrendada o, si és inferior, al valor present dels pagaments
mínims futurs. El Comú també reconeix el passiu per arrendament associat a l’inici de
l’arrendament. El passiu registrat es mesura com al valor present dels pagaments mínims
futurs de l’arrendament al moment inicial.
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Posteriorment al reconeixement inicial, els pagaments per arrendament es reparteixen
entre càrregues financeres i reducció del passiu per arrendament per tal d’arribar a un tipus
d’interès constant del saldo pendent del passiu. Les càrregues financeres es
reconeixen com un superàvit o un dèficit com a costos financers.
Els actius que es posseeixen sota un arrendament financer s’amortitzen al llarg de la seva
vida útil. De totes maneres, si no es té la certesa de que el Comú obtindrà la propietat
de l’actiu al final del període d’arrendament, l’actiu s’amortitza al llarg del menor entre la
vida útil estimada de l’actiu i el la durada de l’arrendament.
Els arrendaments operatius són aquells en que no es transfereixen substancialment al
Comú els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els
arrendaments operatius es reconeixen com una despesa operativa com un superàvit o
un dèficit de forma lineal al llarg del període d’arrendament.
-

El Comú com a arrendador

Els arrendaments en que el Comú no transfereix substancialment els riscos i beneficis
inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte es classifiquen com a
arrendaments operatius. Els costos de negociació inicials en que s’incorre s’afegeixen
a l’import en llibres de l’actiu arrendat i registrats al llarg de la durada de l’arrendament.
Les rendes rebudes d’un arrendament operatiu es reconeixen com un ingrés de forma
lineal al llarg de la durada de l’arrendament. Les rendes contingents es reconeixen com
a ingrés del període en que es produeixen.
e) Actius intangibles (NICSP 31)
Un actiu intangible es un actiu identificable de caràcter no monetari sense aparença física.
Un actiu intangible es reconeixerà si es probable que el seus benefici econòmic o potencial
de serveis futurs que s’han atribuït influeixin al Comú i el valor raonable o el cost del actiu
puguin ser mesurables de forma fiable.
Els actius intangibles adquirits es reconeixen al cost. El cost d’un actiu intangible adquirit
en una transacció sense contraprestació és el seu valor raonable a la data de la
transacció. Posteriorment al reconeixement inicial, els actius intangibles es registren
al cost menys l’amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament. Els actius
intangibles generats internament, excepte els costos de desenvolupament activables,
no es capitalitzen i una despesa es registra com a superàvit o dèficit al període en que
s’incorre en la despesa.
Els guanys o pèrdues que sorgeixen de la baixa en comptes d’un actiu intangible es
mesuren com la diferència entre els ingressos obtinguts de la baixa i el seu valor en llibres
es reconeixen com un superàvit o un dèficit al moment en que es dona de baixa.
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La vida útil dels actius intangibles s’avalua com a finita o infinita.
Els actius intangibles amb una vida útil finita s’amortitzen al llarg de la seva vida útil:
Descripció

Anys de
vida útil

Percentatge
d’amortització

2
10

50%
10%

Aplicacions informàtiques
Altre immobilitzat intangible

En els actius intangibles amb una vida útil finita es realitza una avaluació de deteriorament
en cas que hi hagi indicis de deteriorament.
El període d’amortització i el mètode d’amortització, per als actius intangibles amb una vida
útil finita, es revisen al tancament de l’exercici. Els canvis en la vida útil o en el patró esperat
de consum dels beneficis econòmics que es desprenen de l’actiu modifiquen el període o
el mètode d’amortització i es tracten com a canvis en les estimacions comptables. La
despesa per amortització d’un actiu intangible amb una vida útil finita es reconeix com un
superàvit o un dèficit.
La despesa d’amortització de cada període es reconeixerà en el resultat.
Els guanys o pèrdues que sorgeixen de la baixa en comptes d’un actiu intangible es
mesuren com la diferència entre els ingressos obtinguts de la baixa i el seu valor en llibres
es reconeixen com un superàvit o un dèficit al moment en que es dóna de baixa.
- Costos de recerca i desenvolupament
El Comú registra com a despesa quan s’incorre en costos de recerca. Els costos de
desenvolupament d’un projecte individual es reconeixen com a actiu intangible quan el
Comú pot demostrar el següent:
-

La viabilitat tècnica de completar l’actiu per tal de que l’actiu estigui disponible per
l’ús o per a la venda.

-

La intenció de completar i per la seva capacitat per utilitzar o vendre l’actiu.

-

Com l’actiu generarà beneficis econòmics futurs o potencial de servei.

-

La disponibilitat de recursos per tal de completar l’actiu.

-

La capacitat per mesurar de forma fiable les despeses incorregudes durant
el desenvolupament.

Posteriorment al reconeixement inicial de l’actiu, l’actiu es registra al cost menys
l’amortització acumulada i les despeses per deteriorament acumulat.
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L’amortització d’un actiu s’inicia quan s’ha desenvolupat completament i està disponible
per a l’ús. S’amortitza al llarg del període en què s’espera obtenir beneficis futurs. Durant
el període de desenvolupament, s’avalua anualment si l’actiu presenta indicis de
deteriorament que, en aquest cas, es registren immediatament al superàvit o dèficit de
l’exercici.
f) Deteriorament d’actius no financers
Un actiu generador d’efectiu es defineix com un actiu mantingut amb l’objectiu fonamental
de generar un rendiment a l’entitat generant entrades d’efectiu pel seu ús.
-

Deteriorament d’actius generadors d’efectiu (NICSP 26)

El deteriorament d’actius generadors d’efectius és la quantitat en que l’import d’un actiu
en el llibre excedeix al seu import recuperable.
A 31 de desembre, data de tancament de cada l’exercici, el Comú avalua si existeixen
indicis de que un actiu s’hagi de deteriorar. En cas de que existeixin indicis, o quan es
realitza l’avaluació anual del deteriorament, el Comú estima l’import recuperable de l’actiu.
L’import recuperable d’un actiu és el màxim entre el valor raonable d’un actiu generador
d’efectiu menys els costos de venda i el valor en ús. Es determina per a cada actiu de
forma individual, excepte en el cas de que l’actiu no generi fluxos d’efectiu de forma
independent, sinó que els generi dins un grup d’actius.
Quan el valor en llibres d’un actiu o d’una unitat generadora d’efectiu (UGE) sigui superior
al seu import recuperable, l’actiu es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor
fins al seu import recuperable.
Quan s’avalua el valor en ús, els fluxos d’efectiu futurs estimats es descompten al seu
valor actual utilitzant una taxa de descompte abans d’impostos que reflexa les exigències
del mercat del valor dels diners i del risc específic de l’actiu. Quan es determina el valor
raonable menys els costos de venda, es tenen en compte transaccions de mercat recents,
si existeixen. Si no es poden identificar transaccions de mercat, s’utilitza un model de
valoració apropiat.
Les despeses per deteriorament de les operacions continuades, es reconeixen a l’estat
de rendiment financer en les categories que són consistents amb la natura de l’actiu
deteriorat. Es realitza una avaluació a cada tancament de l’exercici de si les pèrdues per
deteriorament reconegudes anteriorment ja no existeixen o si han disminuït. En aquest
cas, el Comú estima l’import recuperable de l’actiu o de la unitat generadora d’efectiu.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes prèviament es reverteixen només si han
canviat les assumpcions utilitzades per determinar l’import recuperable des de que la
pèrdua per deteriorament es va registrar.
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La reversió del deteriorament es limita a que el valor en llibres de l’actiu no excedeixi el seu
import recuperable, ni excedeixi el valor en llibres que s’hauria determinat, després de
l’amortització, si no s’hagués registrat en el deteriorament de l’actiu als anys previs.
Aquesta reversió es reconeix com a superàvit o dèficit de l’exercici.
- Deteriorament d’actius no generadors d’efectiu (NICSP 21)
El deteriorament d’actius no generadors d’efectius és la quantitat en que l’import d’un
actiu en el llibre excedeix al seu import recuperable.
A 31 de desembre, data de tancament de cada l’exercici, el Comú avalua si existeixen
indicis de que un actiu no generador d’efectiu s’hagi de deteriorar. En cas de que
existeixin indicis, o quan es realitza l’avaluació anual del deteriorament, el Comú estima
l’import del servei recuperable de l’actiu. L’import del servei recuperable d’un actiu és el
màxim entre el valor raonable d’un actiu no generador d’efectiu menys els costos de
venda i el valor en ús.
Quan el valor en llibres d’un actiu sigui superior al seu import del servei recuperable, l’actiu
es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor fins al seu import del servei
recuperable.
Quan s’avalua el valor en ús, el Comú ha adoptat l’enfocament de les unitats de servei.
Sota aquest enfocament, el Comú avalua el potencial de servei que presta l’actiu en
relació amb el potencial de servei màxim que s’espera d’aquest actiu, i es considera el
valor en ús com la part proporcional del cost.
Per determinar el valor raonable menys els costos de venda, s’utilitza el preu dels actius
d’un acord de transacció, ajustat pels costos incrementals que es podrien atribuir
directament per a la posada en ús de l’actiu. Si no existeix cap acord de transacció, però
l’actiu es negocia en un mercat, el cost raonable menys els costos de venda és el preu de
mercat de l’actiu menys els costos per a disposar-ne. Si no existeix cap acord de
transacció ni cap mercat actiu, el Comú determina el valor raonable menys els costos
de venda basant-se en la millor informació disponible.
A cada tancament de l’exercici es realitza una avaluació de si les pèrdues per
deteriorament reconegudes anteriorment ja no existeixen o si han disminuït. En aquest
cas, el Comú estima l’import recuperable de l’actiu o de la unitat generadora d’efectiu.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes prèviament es reverteixen només si han
canviat les assumpcions utilitzades per determinar l’import recuperable des de que la
pèrdua per deteriorament es va registrar. La reversió del deteriorament es limita a que el
valor en llibres de l’actiu no excedeixi el seu import recuperable, ni excedeixi el valor en
llibres que s’hauria determinat, després de l’amortització, si no s’hagués registrat en el
deteriorament de l’actiu als anys previs. Aquesta reversió es reconeix com a superàvit o
dèficit de l’exercici.
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g) Instruments financers (NICSP 41)
g.1 Actius financers
Un actiu financer es qualsevol actiu que sigui:
- Efectiu.
- Un instrument de patrimoni d’una altra entitat.
- Un dret contractual:
a)
b)
-

A rebre efectiu o un altre actiu financer d’una altra entitat.
Intercanviar actius financers amb un altra entitat, en condicions que siguin
potencialment favorables per la entitat.
Un contracte que serà o podrà ser liquidat utilitzant instruments de patrimoni
propis de l’entitat.

- Reconeixement inicial i mesurament (NICSP 29)
Es classifiquen com actius financers al valor raonable amb canvis a resultats o
actius financers al cost amortitzat. El Comú determina la classificació dels seus
actius financers al moment del reconeixement inicial.
Les compres o vendes d’actius financers que requereixen l’entrega dels actius
en un període de temps establert per regulació o per convenció al mercat es
reconeixen a la data de la transacció, és a dir, la data en que el Comú realitza
la compra o la venda de l’actiu.
Els actius financers del Comú inclouen: tresoreria i dipòsits a curt termini, crèdits
i comptes a cobrar i altres deutors i inversions financeres a llarg termini en
instruments de patrimoni.
- Mesurament posterior
El mesurament posterior dels actius financers depèn de la seva classificació.
- Actius financers a valor raonable amb canvis a resultats
Els actius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen actius financers
mantinguts per a la negociació i actius financers designats al moment del reconeixement
inicial com a actius financers a valor raonable amb canvis a resultats. Els actius
financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si s’adquireixen amb el
propòsit de vendre’ls o recomprar-los en el curt termini. Els actius financers a valor
raonable amb canvis a resultats es registren a l’estat de posició financera al valor
raonable amb els canvis en el seu valor raonable registrats al superàvit o dèficit de
l’exercici.
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-

Préstecs i títols de crèdit

Els préstecs i títols de crèdit són actius financers no derivats amb pagaments fixes o
variables que no cotitzen en un mercat actiu. Després del mesurament inicial, aquests
actius financers seran mesurats a cost amortitzat utilitzant el mètode de l’interès efectiu,
menys deteriorament. El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol
descompte o suma addicional en l’adquisició i els costs inherents al cost del tipus
d’interès efectiu. Les pèrdues derivades del deteriorament es reconeixen a resultats.
-

Actius financers mantinguts fins al venciment

Els actius financers no derivats amb pagaments fixos o determinables i venciments fixes
es classifiquen com a cost amortitzat quan el Comú té la intenció i la capacitat per mantenirlos fins al venciment. Posteriorment al mesurament inicial, els actius financers al cost
amortitzat es mesuren pel seu cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu,
menys el deteriorament. El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol
descompte o prima en el moment de l’adquisició i les taxes o costos que són part integral
del tipus d’interès efectiu. Les pèrdues que sorgeixen del deteriorament es registren al
superàvit o dèficit de l’exercici.
-

Baixa en comptes

El Comú dona de baixa en comptes un actiu financer o, si és aplicable, una part de l’actiu
financer com una part d’un grup d’actius financers similars quan:
-

Els drets de rebre fluxos d’efectiu de l’actiu han expirat o s’han cancel·lat.

El Comú ha transferit els seus drets a rebre fluxos d’efectiu de l’actiu o ha assumit una
obligació de pagar la totalitat dels fluxos d’efectiu rebuts a un tercer sense un retard
significatiu; i tampoc: a) el Comú ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis de
l’actiu; o b) el Comú tampoc ha transferit ni ha retingut substancialment tots els riscos i
beneficis de l’actiu, però n’ha transferit el control
- Deteriorament d’actius financers
El Comú a cada data de tancament, si existeix evidència objectiva de que un actiu financer
o un grup d’actius financers estiguin deteriorats. S’atribueix un deteriorament a un actiu
financer o un grup d’actius financers si, i només si, hi ha evidència objectiva d’un
deteriorament com a resultat d’un o més successos que hagin succeït després del
reconeixement inicial de l’actiu i que aquest succés tingui un impacte en els fluxos d’efectiu
futurs estimats de l’actiu financer o del Comú d’actius financers que pot ser estimat de
forma fiable. L’evidència de deteriorament pot incloure els següents indicadors:
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-

Els deutors o un grup de deutors estan tenint dificultats financeres significants.
Incompliment dels pagaments del principal o dels interessos.
Probabilitat de que els deutors entrin en fallida o altres reorganitzacions financeres.
Les dades observables indiquen una disminució mesurable dels fluxos
d’efectiu estimats (per exemple, canvis en les condicions econòmiques que
condueixin a incompliments).

En particular, pel que fa als “comptes a cobrar sense contraprestació”, el Comú revisa a
cada tancament anyal l’aplicació dels següents criteris de deteriorament per grups de
deutors en funció de l’antiguitat dels drets i revertint les diferències, sobre la base dels
deutors no deteriorats individualment:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del pressupost de l’exercici al que
correspon la liquidació, es minoren en un 25%.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del pressupost de l’exercici segon
anterior al que correspon la liquidació, es minoren en un 50%.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del pressupost de l’exercici tercer
anterior al que correspon la liquidació, es minoren en un 75%.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del pressupost de l’exercici quart
anterior al que correspon la liquidació, es minoren en un 100%.
- Actius financers registrats al cost amortitzat
Per als actius financers registrats al cost amortitzat, el Comú primer avalua si existeix
evidència objectiva individualment per als actius financers que són individualment
significatius, o col·lectivament per als actius financers que no són individualment
significatius. Si el Comú determina que no existeix evidència objectiva de deteriorament
per un actiu financer avaluat individualment, ja sigui significatiu o no, inclou aquest actiu
en un grup d’actius financers amb característiques de risc de crèdit similars i n’avalua el
deteriorament de forma conjunta. Els actius que s’avalua individualment i que es detecta
un deteriorament i es registra, o ja es trobava registrat, aquest deteriorament, no s’inclouen
en l’avaluació col·lectiva del deteriorament.
Si existeix evidència objectiva de que l’actiu presenta una pèrdua per deteriorament,
l’import de la pèrdua es mesura com la diferència entre el valor en llibres de l’actiu i el valor
actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats (excloent pèrdues creditícies esperades que
encara no s’hagi incorregut). El valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats es
descompta al tipus d’interès efectiu original de l’actiu financer. Si un préstec té un tipus
d’interès variable, el tipus de descompte per mesurar la pèrdua per deteriorament és
l’actual tipus d’interès efectiu.
El valor en llibres de l’actiu es redueix a través d’un compte de provisió i l’import de la
pèrdua per deteriorament es reconeix al superàvit o dèficit de l’exercici. Els préstecs
conjuntament amb la provisió s’eliminen quan no existeixen perspectives realistes de que
es pugui recuperar i que tota la garantia ha estat transferida al Comú.
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Si en un exercici posterior, l’import de la pèrdua per deteriorament estimada augmenta o
disminueix per un succés succeït després que es reconegués el deteriorament, la pèrdua
per deteriorament prèviament reconeguda s’augmenta o es redueix ajustant el compte de
provisió. Si una eliminació futura es recupera més tard, la recuperació es registra com un
cost financer al superàvit o dèficit de l’exercici.
Si els fluxos d’efectiu contractuals han estat renegociats o modificats i els crèdits no s’han
donat de baixa, el Comú avalua si el risc creditici s’ha incrementat o no significativament
des del reconeixement inicial (canvi en el risc de fallida inicial i actual), i en cas negatiu no
es reconeixen les pèrdues esperades durant tota la vida del crèdit sinó només en relació
als 12 mesos següents.
-Actius financers disponibles per a la venda:
En aquesta categoria s’inclouen tots els actius financers que no compleixin els requisits
per ser inclosos en qualsevol de les categories anteriors.
El Comú disposa classifica en aquesta categoria instruments de patrimoni que no es
negocien en un mercat actiu, i els valora inicialment al seu cost, menys, si s’escau, l’import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
Al menys al tancament de l’exercici hauran d’efectuar-se les correccions valoratives
necessàries sempre que existeixi evidència objectiva de que el valor de un actiu o grups
d’actius financers disponibles per a la venda s’hagin deteriorats com a resultat d’un o més
fets ocorreguts després del seu reconeixement inicial i que, en el cas d’instruments de
patrimoni, la manca de recuperabilitat del seu valor comptable, degut a una davallada
prolongada i/o significativa dels seus fons propis.
Pels instruments de patrimoni valorats al cost per no negociar-se en un mercat actiu, la
correcció valorativa per deteriorament es calcularà tenint en compte el patrimoni net de
l’entitat participada corregit per les plusvàlues tàcites existents a la data de la valoració i
no serà possible la reversió de la correcció valorativa reconeguda als exercicis anteriors.
g.2 Passius financers
Un passiu financer es qualsevol passiu que sigui:
- Una obligació contractual
o D’entregar d’efectiu o un altre actiu financer o una entitat.
o Intercanviar passius financers amb un altra entitat, en condicions que
siguin potencialment favorables per l’entitat.
- Un contra que serà o podrà ser liquidat utilitzant instruments de patrimoni pròpies
de l’entitat.
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- Reconeixement inicial i mesurament (NICSP 29)
Els passius financers dins de l’abast de la NICSP 29 es classifiquen com a passius
financers a valor raonable amb canvis a resultats o com a passius financers al cost
amortitzat. El Comú determina la classificació dels passius financers al moment del
reconeixement inicial.
Tots els passius financers es reconeixen inicialment al valor raonable i, en el cas dels
passius financers a cost amortitzat, s’afegeixen els costos de transacció directament
atribuïbles.
Els passius financers del Comú inclouen comptes a pagar i altres creditors, i préstecs
bancaris.
- Mesurament posterior
El mesurament posterior dels passius financers depèn de la seva classificació.
- Passius financers a valor raonable amb canvis a resultats
Els passius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen passius financers
mantinguts per a la negociació i passius financers designats al moment inicial de
reconeixement com a passius financers a valor raonable amb canvis a resultats.
Els passius financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si s’adquireixen amb
el propòsit de vendre’ls en el curt termini. Aquesta categoria inclou instruments financers
derivats utilitzats pel Comú que no són designats com a instruments de cobertura en les
relacions de cobertura que es defineixen a la NICSP 29.
Els guanys o pèrdues dels passius mantinguts per a negociar es reconeixen al superàvit o
dèficit de l’exercici.
- Passius financers al cost amortitzat
Posteriorment al reconeixement inicial, els préstecs i deutes que meriten interessos es
mesuren al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Els guanys i pèrdues es reconeixen al superàvit o dèficit de l’exercici quan els passius es
donen de baixa i també a través del procés d’amortització del mètode del tipus d’interès
efectiu.
El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol descompte o prima al moment
d’adquisició i les comissions i costos que formen part integral del tipus d’interès efectiu.
- Baixa en comptes
Un passiu financer es dona de baixa quan l’obligació del passiu disminueix, es cancel·la o
expira.
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Quan un passiu financer existent es reemplaça per un altre del mateix prestador amb
condicions substancialment diferents, o les condicions d’un passiu existent es modifiquen
de forma substancial, aquest canvi o modificació es tracta com una baixa en comptes del
passiu original i el reconeixement d’un nou passiu, i la diferència dels valors en llibres
respectius es reconeix al superàvit o dèficit de l’exercici.
- Compensació d’instruments financers
Els actius i passius financers es compensen a l’import net presentat a l’estat de
posició financera consolidat si, i només si, existeix un dret legal actual executable de
compensar els imports reconeguts i hi ha la intenció de cancel·lar de forma neta, o
de realitzar els actius i cancel·lar els passius simultàniament.
- Valor raonable en instruments financers
El valor raonable dels instruments financers que es negocien en mercats actius a
cada data de tancament es determina amb referència als preus de mercats cotitzats,
sense cap deducció dels costos de transacció.
- Instruments financers derivats
El Comú no utilitza instruments financers derivats com contractes de divises a termini
i “swaps” de cobertura de riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès, respectivament.
h) Efectiu i equivalents a l’efectiu
L’efectiu i equivalents a l’efectiu inclouen caixa i efectiu als bancs, dipòsits a curt termini i
inversions altament líquides amb un venciment original de tres mesos o menys, que són
convertibles ràpidament a quantitats conegudes d’efectiu i que estan subjectes a risc de
canvi de valor insignificant. Per al propòsit de l’estat de fluxos d’efectiu consolidat, l’efectiu
i els equivalents a l’efectiu inclouen efectiu i dipòsits a curt termini tal i com s’han definit
anteriorment, nets de descoberts bancaris.

i)

Inventaris (NICSP 12)

El Comú opta per considerar que els aprovisionaments adquirits durant l’exercici són
objecte de consum en aquest, aleshores els inventaris es reconeixen directament com
una despesa a mesura que s’utilitzen o es consumeixen en el curs ordinari de les
operacions del Comú atès que el seu valor en estoc no es significatiu.
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j)

Provisions (NICSP 19)

Les provisions es reconeixen quan el Comú té l’obligació present com a resultat de
successos passats, la cancel·lació de la qual és probable que origini una sortida de
recursos, però que resulta indeterminada en quan al seu import i/o moment de
cancel·lació i que es pot realitzar una estimació fiable de l’import de l’obligació.
Si el Comú espera que alguna o totes les provisions seran reemborsades, per exemple,
sota un contracte d’assegurança, el reemborsament es reconeix com un actiu separat
només quan el reemborsament és possiblement cert.
La despesa relacionada amb qualsevol provisió es presenta a l’estat de rendiment financer
net de qualsevol reemborsament.
-

Passiu per rehabilitació

Els costos de rehabilitació es registren al valor actual dels costos estimats per
cancel·lar l’obligació utilitzant els fluxos d’efectiu estimats i es reconeixen com a part del
cost de l’actiu. Els fluxos d’efectiu es descompten a una taxa de descompte abans
d’impostos que reflexa els riscos específics del passiu per la rehabilitació. La reversió del
descompte es va registrant com a despesa a mesura que s’incorre i es reconeix a
l’estat de rendiment financer com una despesa financera. Els costos de
desmantellament futurs estimats es revisen anualment i s’ajusten de forma apropiada.
Els canvis en els costos futurs o en la taxa de descompte aplicada s’afegeixen o es
redueixen del cost de l’actiu.
-

Passius contingents

El Comú no reconeix els passius contingents, però presenta els detalls de qualsevol
contingència a les notes dels estats financers, excepte en cas que la possibilitat d’una
sortida de recursos que incorporin beneficis econòmics o potencial de servei sigui remota.
-

Actius contingents

El Comú no reconeix els actius contingents, però presenta a les notes dels estats financers
els detalls d’actius possibles dels quals l’existència és contingent a que succeeixin, o no
succeeixin, un o més successos futurs incerts que no estan completament sota control
del Comú. Els actius contingents s’avaluen de forma contínua per assegurar que estan
presentats de forma apropiada als estats financers. Si s’ha convertit virtualment cert
que l’entrada de beneficis econòmics o potencial de servei es produirà i el valor de l’actiu
es pot mesurar de forma fiable, l’actiu i el benefici relacionat es reconeixen als estats
financers en el període en que el canvi succeeix.
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k) Reconeixement d’ingressos
Ingressos de transaccions sense contraprestació (NICSP 23)
Els ingressos de transaccions sense contraprestació són recursos que rep el Comú
sense rebre res a canvi.
-

Impostos, taxes i transferències

El Comú reconeix els ingressos de impostos, taxes i transferències quan succeeix l’acte i
es compleix el criteri de reconeixement de l’actiu. En la mesura que existeixi una
condició relacionada que podria suposar un passiu per retornar l’import, es reconeix
un ingrés diferit en comptes d’un ingrés. Els altres ingressos sense contraprestació
es reconeixen quan és probable que flueixin al Comú els beneficis econòmics futurs o
el potencial de servei associat a l’actiu i que puguin ser mesurats de forma fiable.
-

Transferència d’altres entitats governamentals

Els ingressos de transaccions sense contraprestació amb altres entitats
governamentals es mesuren a valor raonable i es reconeixen quan s’obté el control
sobre l’actiu (caixa, béns, serveis i propietat) si la transferència està lliure de
condicions i si és probable que els beneficis econòmics o el potencial de servei
associat a l’actiu flueixin al Comú i es puguin mesurar de forma fiable.
Ingressos de transaccions amb contraprestació (NICSP 9)
Són transaccions en les quals una entitat rep actius o serveis, o cancel·la passius,
i entrega a canvi un valor aproximadament igual (principalment en forma d’efectiu,
bens, serveis o usos d’actius) directament a un altra entitat.
- Prestació de serveis

El Comú reconeix els ingressos per prestació de serveis en relació a l’estat
d’execució quan el resultat de la transacció pot ser estimat de forma fiable. L’estat
d’execució es mesura en referència a les hores laborals dedicades fins a la data
com un percentatge del total d’hores laborals estimades.
Quan el resultat del contracte no pot ser mesurat de forma fiable, l’ingrés es
reconeix només en la mesura que les despeses incorregudes siguin recuperables.
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-

Venda de béns

Els ingressos de la venda de béns es reconeix quan els riscos significatius i els
beneficis inherents a la propietat de l’actiu han estat transferits al comprador, el Comú
no conserva cap implicació amb la gestió dels bens venuts, quan l’import de l’ingrés es
pot mesurar de forma fiable, quan és probable que els beneficis econòmics o el
potencial de servei associat amb la transacció flueixin al Comú i els costos de la
transacció de la venta del bé poden ser mesurats amb fiabilitat.
-

Ingressos per interessos

Els ingressos per interessos es meriten utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. El
tipus d’interès efectiu descompta els fluxos de caixa futurs estimats en els anys de vida
útil de l’actiu financer en el valor comptable d’aquest actiu. El mètode aplica aquest
tipus d’interès al principal pendent per determinar l’ingrés per interessos cada període.
-

Dividends

Els dividends o distribucions similars s’han de reconèixer quan s’estableix el dret dels
accionistes de l’entitat participada a rebre pagaments.
-

Ingressos d’arrendaments

Els ingressos d’arrendaments que sorgeixen d’arrendaments operatius en propietats
d’inversió es registra com un ingrés de forma lineal al llarg de la durada de l’arrendament.
l)

Beneficis als treballadors (NICSP 25)

No hi ha beneficis als treballadors que es paguin després de completar el període de
treball en el Comú.
El Comú tampoc concedeix beneficis monetaris, com ara oferir/gestionar/administrar una
mútua que complementi l’assegurança bàsica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
m) Transaccions en moneda estrangera ( NICSP 4)
Les transaccions en moneda estrangera es comptabilitzen inicialment al tipus de canvi
corrent de la data de la transacció. Els creditors i deutors en moneda estrangera es
reflecteixen a l’estat de posició financera al tancament de l’exercici aplicant el tipus de
canvi a la data del tancament. Les diferències de canvi que sorgeixen dels canvis en el
tipus de canvi entre el que s’havia registrat inicialment i el de la data de tancament es
reconeixen com un ingrés una despesa del període en que sorgeixen.
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n) Costos d’endeutament (NICSP 5)
Els costos d’endeutament són els interessos i altres despeses insurgides per una entitat
en relació amb les operacions d’endeutament.
Els costos d’endeutament es capitalitzen contra els actius com a part de propietat,
planta i equipament, al llarg del període en el qual l’actiu s’adquireix o es construeix si
s’escau i en que s’incorre en els deutes directament relacionades. La capitalització cessa
quan es completa la construcció de l’actiu. Els costos d’endeutament posteriors es
registren a l’estat de rendiment financer.
o) Parts relacionades (NICSP 20) i acords conjunts (NICSP 37)
El Comú considera com a part relacionada una entitat o persona que té la capacitat per
exercir, de forma individual o conjunta, una influència significativa sobre l’entitat, és a
dir, tenen la capacitat d’intervenir en les decisions de política financera i d’operacions de
la entitat participada, sense arribar a tindre el control sobre la mateixa, o viceversa. Els
membres de gestió clau es consideren com a parts relacionades i comprenen: els
membres del Comú (Cònsol major, Cònsol menor, els consellers, els interventors i alts
càrrecs de l’administració comunal).
Així mateix el Comú considera parts relacionades aquelles entitats en les quals exerceixi
un control conjunt mitjançant un acord vinculant, que només existeix quan les decisions
sobre les activitats pertinents requereixen el consentiment unànime de les parts que
comparteixen el control (control col·lectiu). En aquest sentit el Comú te en compte el
tractament en els seus estats financers separats, dels seu interessos en operacions
conjuntes (NICSP 37-23 a 25) mentre que no disposa d’interessos en “joint venture”
d’acord amb NICSP 36. En particular, com a operador conjunt el Comú reconeix en relació
amb el seu interès en una operació conjunta en cas que tingui importància relativa o revela
en cas contrari:
a) Els seus actius, inclosa la seva participació en els actius mantinguts conjuntament;
b) Els seus passius, inclosa la seva part dels passius incorreguts conjuntament;
c) Els seus ingressos per la venda de la seva part de la producció derivada de l'operació
conjunta.
d) La seva part dels ingressos per la venda de la producció per l'operació conjunta; i
e) De les seves despeses, inclosa la seva part de les despeses ocasionades
conjuntament.
p) Contractes de concessió de serveis (NICSP 32)
El Comú analitza tots els aspectes dels contractes de concessió de serveis per tal de
determinar la forma més apropiada de comptabilitzar-los i els requeriments de
presentació als estats financers. Concretament, quan una part privada aporta un actiu al
contracte, el Comú reconeix aquest actiu quan, i només quan, l’entitat controla o regula
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els serveis que ha de proveir l’operador conjuntament amb l’actiu, a qui els ha de proveir,
i a quin preu. En el cas d’actius diferents als actius de vida indefinida, el Comú registra
l’actiu si controla, a través de la propietat, dret d’usdefruit o qualsevol interès residual de
l’actiu al final del període del contracte. Els actius reconeguts per contractes de concessió
de serveis es mesuren al valor raonable. En la mesura de que l’actiu es reconegui, el Comú
reconeix també el passiu corresponent, ajustat per la caixa pagada o rebuda.
q) Informació pressupostària (NICSP 24)
El pressupost anual es prepara amb la base de meritació modificat, és a dir, tots els costos
planejats i els ingressos es presenten en un estat individual per determinar les necessitats
del Comú. Com a resultat de l’adopció de la base de meritació modificat per al pressupost,
hi ha diferències d’entitat o de temps que requereixen una conciliació entre la comptabilitat
pressupostària i la comptabilitat financera.
L’execució del pressupost de l’exercici 2021 inclou el pressupost aprovat pel ple del
Comú, els crèdits de compromisos contrets durant l’exercici anterior corresponents a
despeses que es van posposar per a l’exercici següent i les modificacions pressupostàries
que preveuen els articles 71 a 77 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances
comunals i les modificacions previstes a l’ordinació del pressupost econòmic del Comú
per l’exercici 2021.
A les notes dels estats pressupostaris anuals (liquidació pressupostària) es remet a
l’Annex pels comentaris explicatius sobre, en primer lloc, les raons pel creixement o
decreixement del pressupost, seguides per detalls de les desviacions de cada capítol
d’ingrés o despesa.
r) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
La preparació dels estats financers del Comú en conformitat amb les NICSP requereix que
els gestors realitzin judicis, estimacions i assumpcions que afecten els imports presentats
d’ingressos, despeses, actius i passius, i el desglossament de passius contingents, al
tancament de l’exercici. Tot i això, la incertesa d’aquestes estimacions i assumpcions
podria provocar que els resultats requereixin ajustaments materials a l’import en llibres
dels actius o passius afectats en períodes futurs.
-

Judicis

En el procés d’aplicació de les polítiques comptables del Comú, s’han realitzat judicis,
que tenen efectes significatius en els imports reflectits als estats financers.
Contractes d’arrendament operatiu – Grup com a arrendador
El Comú participa en contractes d’arrendament d’algunes de les seves propietats.
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El Comú ha determinat, basat en una avaluació dels termes i condicions dels
arrendaments, (com ara que el període d’arrendament que no constitueixi una substancial
porció de la vida econòmica de la propietat comercial) que manté tots els riscos i beneficis
significatius inherents a la possessió de les propietats i comptes corresponents als
contractes com a arrendaments operatius.
Estimacions i assumpcions
Les assumpcions clau sobre el futur i altres fonts d’estimació de la incertesa a la data
de tancament, que tenen un risc significatiu de provocar ajustaments materials als
imports en llibres dels actius i passius en el pròxim exercici, es descriuen a sota.
El Comú basa les seves assumpcions i estimacions en paràmetres disponibles a la data
de preparació dels estats financers. Tot i això, circumstàncies existents i assumpcions
sobre esdeveniments futurs podrien canviar degut a canvis en el mercat o circumstàncies
que es troben fora del control del Comú. Aquests canvis es reflecteixen en les
assumpcions quan succeeixen.
Vides útils i valors residuals
Les vides útils i els valors residuals dels actius s’avaluen utilitzant els següents indicadors
per obtenir el potencial d’ús futur i el valor de disposició:
- La condició de l’actiu basat en l’avaluació d’experts que treballen per al Comú.
- La natura de l’actiu, la seva susceptibilitat i adaptabilitat a canvis en la tecnologia i
els processos.
- La natura dels processos en que s’utilitza l’actiu.
- Disponibilitat de fons per reemplaçar l’actiu.
- Canvis en el mercat en relació a l’actiu.
Deteriorament d’actius no financers – actius generadors d’efectiu
Els imports recuperables de les unitats generadores d’efectiu i els actius individuals
es determinen basant-se en el major entre el càlcul del valor en ús i el valor raonable
menys costos de venda. Aquests càlculs requereixen la utilització d’estimacions i
assumpcions. És raonablement possible que aquestes assumpcions canviïn, i això
tindria un impacte en les estimacions realitzades i requeririen un ajustament material en
el valor en llibres de l’immobilitzat material.
El Comú revisa i testeja el valor en llibres dels actius quan successos o canvis en
les circumstàncies suggereixen que el valor en llibres pot no ser recuperable. Els actius
generadors d’efectiu s’agrupen al mínim nivell pel qual fluxos d’efectiu identificables
són independents de fluxos d’efectiu d’altres actius i passius. Si existeixen indicadors d’un
possible deteriorament, es preparen estimacions dels fluxos d’efectiu futurs esperats per
a cada grup d’actius. Els fluxos d’efectiu futurs esperats utilitzats per determinar el
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valor en ús dels immobilitzats materials són incerts per naturalesa i podrien canviar de
forma material al llarg del temps.
Deteriorament d’actius financers - actius no generadors d’efectiu
El Comú revisa i testeja el valor en llibre dels actius no generadors d’efectiu quan
successos o canvis en les circumstàncies suggereixen que hi pot haver una reducció
en el potencial de servei futur que es pot esperar de forma raonable que es derivi de
l’actiu. Quan existeixen indicadors d’aquest possible deteriorament, el Comú realitza
tests de deteriorament, que requereixen la determinació del valor raonable de l’actiu i
l’import del servei recuperable. L’estimació d’aquests imports per al càlcul requereix
estimacions i assumpcions. Qualsevol canvi posterior en els factors que suporten
aquestes estimacions i assumpcions pot tenir un impacte en l’import en llibres de l’actiu.
Estimació del valor raonable - instruments financers
Quan el valor raonable dels actius i passius financeres registrat a l’estat de posició
financera no es poden derivar de mercats actius, el valor raonable es determina utilitzant
tècniques de valoració que inclouen el model de fluxos d’efectiu descomptats. Els inputs
d’aquests models s’obtenen, quan és possible, de mercats observables, però si no és
possible, es requereix judici per establir el valor raonable. Els judicis inclouen la
consideració d’inputs com el risc de liquiditat, el risc de crèdit i la volatilitat. Canvis en
les assumpcions sobre aquests factors podrien afectar el valor raonable dels instruments
financers.
-

Provisions

Les provisions sorgeixen i els administradors les determinen basant-se en la
informació disponible. S’inclou desglossament addicional de les estimacions de provisions
a la Nota 13.
Les provisions es mesuren amb la millor estimació dels administradors de la despesa
necessària per cancel·lar l’obligació a la data de tancament, i es descompten al valor
actual quan l’efecte és material.
S’utilitzen assumpcions per tal de determinar la provisió per rehabilitació dels abocadors.
Les àrees dels abocadors es rehabiliten durant anys i es realitza l’assumpció de que
aquestes àrees es mantenen a mida igual per un número d’anys.
Es realitzen provisions per determinar el cost estimat en que s’haurà d’incórrer en
les obligacions mediambientals a llarg termini, que comprenen despeses en el control
de la contaminació i el tancament dels al final de la vida estimada de l’abocador. La provisió
es basa en el judici i assessorament d’enginyers qualificats.
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Les estimacions es descompten a un tipus de descompte abans d’impostos que
reflecteix l’avaluació actual del mercat del valor del diner.
L’increment en la provisió de rehabilitació pel pas del temps es reconeix com una
despesa financera a l’estat de rendiment financer.
El cost dels programes per prevenir i controlar la contaminació i rehabilitar el medi ambient
es reconeixen com una despesa quan s’incorren.

Préstecs, comptes a cobrar i inversions al cost amortitzat
El Comú avalua els préstecs i comptes a cobrar (incloent comptes a cobrar de clients)
i les inversions registrades al cost amortitzat al tancament de l’exercici. A l’hora de
determinar si s’hauria de reconèixer una pèrdua per deteriorament al superàvit o dèficit de
l’exercici, el Comú avalua els indicadors presents en el mercat per determinar si aquests
indicadors suggereixen un deteriorament en els préstecs, comptes a cobrar i inversions
registrades al cost amortitzat.
Si no s’identifiquen deterioraments específics, es realitza un anàlisi del deteriorament
dels préstecs, comptes a cobrar i inversions registrades al cost amortitzat en base a una
cartera d’actius financers, basant-se en ràtios històriques ajustades per les condicions i
altres indicadors econòmics, tant nacionals com dels sectors específics, presents a
la data de tancament que estan relacionades amb les desviacions de la cartera d’actius.
s) Impost sobre la venda
Despeses i actius es reconeixen nets de l’impost sobre la venda, excepte:
-Quan s’incorre en un impost sobre la venda en una compra de actius o serveis i
no és recuperable de les autoritats tributàries. Llavors, l’impost sobre la venda
es reconeix com una part del cost d’adquisició de l’actiu o de la despesa, com
sigui d’aplicació.
-Quan els comptes a cobrar i a pagar s’indiquen amb l’import sobre vendes inclòs.
L’import net d’impost de vendes recuperable de, o pagable a l’autoritat tributària
s’inclou com a part de comptes a cobrar o a pagar en els estats financers.
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4.

Efectiu i equivalents d’efectiu

L’efectiu i equivalents d’efectiu a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detalla en
la següent taula:
Efectiu i equivalents

31/12/2021

Corrent

Euros
31/12/2020

3.034.778,18

906.570,33

Caixa

17.083,53

16.232,45

Banc

3.017.694,65

890.337,88

3.034.778,18

906.570,33

Total

L’epígraf de “Caixa” per import de 17.083,53 euros està format per l’import que
presentaven les caixes de l’Administració Comunal a 31 de desembre de 2021.
L’epígraf de “Banc” per import de 3.017.694,65 euros correspon als saldos en comptes
corrents que el Comú manté amb diverses entitats bancàries a 31 de desembre de 2021.
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5.

Actius financers (NICSP 30)
5.1. Actius financers corrents
Els actius financers corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 així com els moviments a 2021 i 2020 es detallen a continuació:
Crèdits i comptes a cobrar

Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades
Interessos a c/t d’inversions en entitats grup, multigrup i associades
Fiances constituïdes a c/t en entitats del grup, multigrup i associades
Dipòsits constituïts a c/t en entitats del grup, multigrup i associades
Crèdits a curt termini
Crèdits a curt termini al personal
Interessos a curt termini de crèdits
Fiances constituïdes a curt termini
Dipòsits constituïts a curt termini
Deteriorament de valors de crèdits a curt termini a entitats del grup,
multigrup i associades
Deteriorament de valor de crèdits a curt termini
Total

Saldo
a 01-01-2020

Altes

Baixes/
Trasp.

Saldo
a 31-12-2020

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
a 31-12-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.672,18

10.219,79

0,00

52.891,97

31.488,85

0,00

(52.891,97)

31.488,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.016,00

0,00

5.016,00

850,00

0,00

0,00

5.866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.672,18

5.016,00

0,00

57.907,97

32.338,85

0,00

(52.891,97)

37.354,85

El saldo a 31 de desembre de 2021 per import de 31.488,85 euros (52.891,97 euros a l’1 de gener de 2021) correspon als interessos
meritats al tipus pactat dels crèdits concedits a Camprabassa SA, dels quals 52.891,97 euros han estat traspassats al nou crèdit
participatiu signat a 2021 (veure nota següent 5.2) i la resta que corresponen a l’exercici 2021, es traspassaran a 2022 (31.488,85
euros, nota 17.2).
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5.2.

Actius financers no corrents

Els saldos i moviments dels actius financers no corrents als exercicis acabats el 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 és el següent:
Saldo
a 01-01-2020

Altes

Baixes

Saldo
a 31-12-2020

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
a 31-12-2021

328.305,60

0,00

0,00

328.305,60

0,00

0,00

0,00

328.305,60

Préstecs i comptes a cobrar

7.006.762,52

159.604,04

488.432,50

7.654.799,06

6.565.097,50

(6.178.539,91)

0,00

8.041.356,65

Altres instruments financers

4.769.372,45

(2.329.909,91)

0,00

2.439.462,54

(2.198.457,10)

(19.414,87)

0,00

221.590,57

Total

12.104.440,57

(2.170.305,87)

488.432,50

10.422.567,20

4.366.640,40

(6.197.954,78)

0,00

8.591.252,82

Actius financers no corrents
Instrum. financers disponibles per a la venda

A continuació detallem la composició i moviment de cada epígraf a 2021 i 2020:
Instruments financers disponibles per a la venda
Valors representatius de deute a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i
associades disponibles per a la venda
Interessos llarg termini d'inversions financeres entitats grup, multigrup i associades
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni.
Valors representatius de deute a llarg termini disponibles per a la venda
Interessos a llarg termini de valors representatius de deute
Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini d’entitats del
grup, multigrup i associades.
Deteriorament de valor de participacions en els actius nets/patrimoni a llarg termini
Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini
Subtotal

Saldo a
01-01-2020

Altes/
Baixes
/Traspassos

Baixes
/Trasp
assos

Saldo
a 31-12-2020

Altes/
Baixes
/Traspassos

Saldo
a 31-12-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.305,60

0,00

0,00

328.305,60

0,00

328.305,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.305,60

0,00

0,00

328.305,60

0,00

328.305,60
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Aquesta categoria inclou el cost de les participacions a les societats andorranes Mutua Elèctrica de Sant Julià de Lòria SA, “Semtee” i “Catsa”,
que equival al seu valor en llibres donat que el % de patrimoni net que correspon al Comú, suposa un valor superior (veure més endavant).
Préstecs i comptes a cobrar

Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades
Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multi. i assoc. (crèdit participatiu)
Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multi. i assoc. (crèdits a capitalitzar)
Interessos llarg termini d'inversions financ. entitats del grup, multi. i assoc.
Fiances constituïdes a llarg termini en entitats grup, multigrup i associades
Dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades
Crèdits a llarg termini
Crèdits a llarg termini al personal
Interessos a llarg termini de crèdits
Fiances constituïdes a llarg termini
Dipòsits constituïts a llarg termini
Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini a entitats grup
Deteriorament valor crèdits a llarg termini a entitats grup (crèdit participatiu)
Deteriorament valor crèdits llarg termini entitats grup (crèdits a capitalitzar)
Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini
Subtotal

Saldo a
01-01-2020

Altes

Baixes

Saldo
a 31-12-2020

Altes

Baixes

7.473.601,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8.323.601,00

600.000,00

(8.923.601,00)

0,00

0,00

0,00

2.613.907,99

0,00

2.052.465,13

4.666.373,12

0,00

0,00

6.389.985,00

0,00

0,00

6.389.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.161,52

2.200,00

(1.567,50)

23.794,02

0,00

0,00

0,00

23.794,02

(692.595,96)
0,00

0,00
(229.096,87)

2.745.061,09
0,00

(2.052.465,13)
0,00

0,00
(229.096,87)

(490.000,00) (692.595,96) 490.000,00
0,00
0,00
0,00

Traspassos

Saldo
a 31-12-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.809.698,62)

0,00

0,00

(2.809.698,62)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.006.762,52

159.604,04

488.432,50

7.654.799,06

6.565.097,50

(6.178.539,91)

0,00

8.041.356,65

A 31 de desembre de 2021 el valor nominal dels crèdits a Camprabassa SA, es de 11.056.358,12 euros, dels quals 600.000,00 euros
s’han atorgat al propi exercici 2021 i un import de 300.000,00 euros (nota 12.2) estava pendent de pagament a 31 de desembre de 2021.
Amb l’objectiu de implementar el pla de reestructuració financera a 2021 d’aquesta societat materialitzat en l’ampliació de capital que s’ha
dut a terme a 2022 (veure nota 24) amb la capitalització d’una part del deute subscrit amb el Comú en tant que accionista majoritari, era
requisit indispensable que aquella part del deute que estava formalitzada en forma de crèdits estigués vençuda i fos exigible. En aquest
sentit, les parts van acordar el 23 de novembre de 2021 el venciment anticipat de crèdits per un import suficient (5.802.985,00 euros) per
assolir, juntament amb els crèdits vençuts a l’exercici 2021 (587.000,00 euros), els requeriments de capitalització fixats a dins del pla de
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viabilitat establert per la Direcció de la Societat i que ascendien a 6.389.985,00 euros import equivalent a l’ampliació de capital esmentada
feta 2022 que s’inclou a 31 de desembre de 2021 com a “crèdits a llarg termini a entitats del grup” (actiu no corrent, NICSP 1-76º).
Addicionalment, a 2021 s’ha refinançat un import de 4.666.373,12 euros amb la signatura d’un “contracte de línia de crèdit i préstec
participatiu” entre el Comú i Camprabassa SAU, amb un límit màxim de 9.700.000,00 euros, venciment al 31 de desembre de 2036 i un
interès fix del 1,25% més variable entre l’1% i el 4,90% del benefici després d’impostos (segons s’assoleixin o no des dels 100.000,00
euros fins als 1.000.000,00 euros) dels exercicis tancats des de la data d’entrada en vigor del contracte, establerta el 31 de desembre de
2021. L’esmentat import inclou principalment 2.533.616,00 euros en crèdits concedits pel Comú el venciment dels quals era 2023, 2024 i
2025 i en cànons dels exercicis 2015 a 2021 per un import total de 2.052.465,13 euros procedents de l’epígraf Deutors (veure nota 6).
Aquesta re-negociació de crèdits que esdevé en un saldo acumulat a 31 de desembre de 2021 de 11.056.358,12 euros, ha suposat a
l’exercici 2021, la baixa dels crèdits originals atès que les noves condicions són substancialment diferents, reconeixent-se la diferencia a
l’estat de rendiment financer per un import de 564.126,44 euros (nota 17.3, NICSP41-35º a 37º).
Al 31 de desembre de 2021, el valor d’aquests crèdits es troba corregit per un deteriorament de 3.038.795,49 euros segons la estimació
de les pèrdues creditícies esperades (NICSP 41-73º a 80º), les quals revertiran progressivament a mesura que es vagi complint el pla de
viabilitat i que es descompon com segueix:
•

•

Un import de 229.096,87 euros que correspon a la diferencia entre el valor comptable dels crèdits renegociats el venciment dels
quals era 2023, 2024 i 2025 (2.533.616,00 euros al 31 de desembre de 2021) i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que
s’estima que es generaran (2.304.519,13 euros), descomptats des dels anys de cobrament estimats segons el pla de viabilitat
(2028, 2029 i 2030) al tipus d’interès efectiu, per reflectir el canvi en les condicions contractuals.
Un import de 2.809.698,62 euros que correspon als crèdits capitalitzats a març de 2022 (6.389.985,00 euros, veure nota 24),
calculat sobre el Patrimoni Net de Camprabassa SA a 31 de desembre de 2021 que li correspondrà al Comú desprès de la
ampliació per reequilibrar-lo (+2,66%), al trobar-se notarialment ja formalitzada a data de formulació dels presents comptes anuals.

A 31 de desembre de 2020 el valor nominal dels crèdits a Camprabassa SA, era de 8.323.601,00 euros dels quals 850.000,00 euros es
van atorgar a 2020 amb a un tipus d’interès Euríbor més 3% i quatre anys de carència. Es trobaven deteriorats per un import total de
692.595,96 euros, import que corresponia a la diferencia entre el seu valor comptable al tancament de l’exercici (8.323.601 euros al 31
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de desembre de 2020) i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estimava es generarien (7.631.005,04 euros), descomptats al
tipus d’interès efectiu que corresponia d’acord amb les condicions contractuals a la data de tancament.
No existeixen doncs actius financers “en mora” en aquest epígraf al 31 de desembre de 2021 ni 2020.
Altres instruments financers

Participacions a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades.
Desemborsaments pendents participacions a llarg termini entitats grup,...
Actius per derivats financers a llarg termini
Imposicions a llarg termini
Deteriorament valor participacions llarg termini entitats públiques grup,...

Saldo a
01-01-2020

Altes

Saldo
a 31-12-2020

Altes

Baixes

Saldo
a 31-12-2021

24.026.311,86
0,00
0,00
0,00
0,00

676.752,66
0,00
0,00
0,00
0,00

24.703.064,52
0,00
0,00
0,00
0,00

1.240.079,70
0,00
0,00
0,00
0,00

(153.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00

25.790.144,22
0,00
0,00
0,00
0,00

(22.263.601,98)

(3.438.536,80)

133.585,13

(25.568.553,65)

2.439.462,54

(2.198.457,10)

(19.414,87)

221.590,57

Deteriorament de valor de participacions a llarg termini societats del grup, (19.256.939,41) (3.006.662,57)
multigrup i associades
4.769.372,45 (2.329.909,91)
Subtotal

Les altes de l’exercici 2021 (nota 22) corresponen a aportacions a les societats filials Sasectur SAU (770.421,85 euros) i Escola Bressol
Laurèdia SAU (469.657,85 euros) de les quals uns imports respectivament de 261.120,57 euros i 98.699,85 euros es trobaven pendents de
pagament a 31 de desembre de 2021 (vegeu nota 12). Les altes de l’exercici 2020 corresponen a aportacions a les societats filials Sasectur
SAU (305.794,66 euros) i Escola Bressol Laurèdia SAU (370.958,00 euros).
El 5 de febrer de 2021, el Comú va aprovar la dissolució i liquidació de la societat Promóció Económica i Turística SLU, prèvia aprovació del
balanç final de liquidació i d’adjudicació del patrimoni social, rebent com a soci únic una quota de liquidació de 16.890,95 euros mitjançant
transferència bancària (nota 22). La diferencia entre aquest import rebut i el valor comptable donat de baixa (19.414,87 euros), correspon a la
pèrdua en instruments financers reconeguda a dins de les despeses financeres a l’Estat de rendiment financer per 2.523,92 euros (nota 12.2).
El detall de la despesa per deteriorament de participacions en entitats del grup als exercicis 2021 i 2020 es el següent:
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Societat

2.179.852,52

2020

2021
2.420.047,67

Diferència
240.195,15

Societat d’Activitats Socials, Esportives i Culturals de Sant Julià de Lòria, SAU (“SASECTUR”)

409.164,25

627.557,39

218.393,14

Escola Bressol Laurèdia, SAU

370.958,00

390.931,74

19.973,74

Societat Explotadora del Camp de Neu de La Rabassa SA (CAMPRABASSA, SA)

Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, SLU
Total despesa per deteriorament

46.687,80

0

-46.687,80

3.006.662,57

3.438.536,80

431.874,23

El detall de les inversions financeres a llarg termini en Instruments de Patrimoni a 31 de desembre de 2021 i 2020, és el següent:

Entitat pública

Percentatge
de
participació

Data
Núm.
adquisició/creació Accions

Preu/Acció
€

Total cost €

Patrimoni net
a 31/12/2021

Valor de la
Plusvàlua
participació

Minusvàlua
(provisió)

Societat públiques
Mutua Elèctrica Sant Julià de Lòria SA
Societat d’Economia Mixta del Centre
Termoludic d’Escaldes-Engordany, S.A.
(“SEMTEE”)

8,51%

20/06/2016

11.753

309,47

0,05%

01/03/1994

48.924

716,30

Cooperativa Andorra de Tabacs, SA (“CATSA”)

0,09%

25/09/1957

288.000

4,87

309.521,23

8.588.091,99

730,71

421,25

-

17.522,24 40.007.462,00

817,75

101,44

-

17,48

12,61

-

1.262,13

5.033.727,00

*

328.305,60

0,00

Societat privades amb participació pública
Societat Explotadora del Camp de Neu
de La Rabassa SA (CAMPRABASSA, S.A.)
Societat d’Activitats Socials, Esportives i
Culturals de Sant Julià de Lòria, SAU
(“SASECTUR”)
Escola Bressol Laurèdia, SAU

88,07%

21/10/2003

634.634

35,00

100,00%

21/10/2003

1.000

3.473,77

3.473.774,95

142.864,46

100,00%

24/01/2006

1.000

2.754,57

2.754.573,27
25.790.144,22

78.726,11

TOTAL 31 de desembre de 2021

19.561.796,00 (2.437.434,75)

26.118.449,82

*

(3,84)

(35,00)

(19.561.796,00)

*

142,86 (3.330,91)

(3.330.910,49)

*

44,48 (2.611,39)

(2.675.847,16)
(25.568.553,65)
(25.568.553,65)

* El valor del Patrimoni Net està referit a data de tancament 31/12/2021 (pel que fa a societats del grup, xifres auditades); la resta, a 31/12/2020 data dels últims Comptes Anuals disponibles.
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Entitat pública

Percentatge
de
participació

Data
Núm.
adquisició/creació Accions

Preu/Acció
€

Total cost €

Patrimoni net
a 31/12/2020

Valor de la
Plusvàlua
participació

Minusvàlua
(provisió)

Societat públiques
Mutua Elèctrica Sant Julià de Lòria SA
Societat d’Economia Mixta del Centre
Termoludic d’Escaldes-Engordany, S.A.
(“SEMTEE”)

8,51%

20/06/2016

11.753

309,47

0,05%

01/03/1994

48.924

716,30

Cooperativa Andorra de Tabacs, SA (“CATSA”)

0,09%

25/09/1957

288.000

4,87

309.521,23

8.476.929,43

721,26

411,79

-

17.522,24 42.337.828,00

865,38

149,08

-

17,91

13,04

-

1.262,13

5.158.680,00

328.305,60

0,00

Societat privades amb participació pública
Societat Explotadora del Camp de Neu
de La Rabassa SA (CAMPRABASSA, S.A.)
Societat d’Activitats Socials, Esportives i
Culturals de Sant Julià de Lòria, SAU
(“SASECTUR”)

88,07%

21/10/2003

634.634

35,00

19.561.796,00

2.747.938,00 *

100,00%

21/10/2003

1.000

2.703,35

2.703.353,10

118.754,16

Escola Bressol Laurèdia, SAU

100,00%

24/01/2006

1.000

2.284,92

2.284.915,42

Promoció Econòmica i Turística
de Sant Julià de Lòria, SLU

100,00%

01/01/2001

1.000

153,00

153.000,00

TOTAL 31 de desembre de 2020

4,33

(30,67)

(17.141.748,33)

*

118,75 (2.584,60)

(2.703.353,10)

(419.553,58)

*

(419,55) (2.704,47)

(2.284.915,42)

19.414,87

*

19,41

(133,59)

(133.585,13)

24.703.064,52

(22.263.601,98)

25.031.370,12

(22.263.601,98)

* El valor del Patrimoni Net estava referit a data de tancament 31/12/2020 (pel que fa a les societats del grup, xifres no auditades); la resta, a 31/12/2019 data dels últims Comptes Anuals disponibles.
Pel que fa a Sasectur SAU, es va deteriorar el 100% tot i que presenta Patrimoni Net positiu, atès que aquest inclou 261.120,67 euros que es preveuen transferir pel Comú a l’exercici següent.
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6.

Comptes a cobrar
6.1. Valor en llibres del drets reconeguts
El detall dels “Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació” a 31 de
desembre de l’exercici 2021 i 2020 és el següent:
Comptes a cobrar de transaccions
amb contraprestació

31/12/2021

Euros

31/12/2020

Deteriorament de valor de crèdits

(1.564.436,22)

(3.390.790,02)

Operacions de gestió

(1.564.436,22)

(1.657.117,70)

0,00

(1.733.672,32)

Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.

766.983,59

1.587.531,20

Operacions de gestió

766.452,78

1.374.299,84

Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades

0,00

213.231,36

530,81

0,00

1.354.247,93

3.312.067,25

0,00

(902,20)

4.204,65

398.954,38

560.999,95

1.906.860,61

Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades
Altres inversions financeres
Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.
Drets anul·lats de pressupost corrent
Altres deutors no pressupostaris
Total deutors

L’exercici anterior 2020, l’epígraf “Altres deutors no pressupostaris” incloïa un import
de 392.792,02 euros amb la societat del grup, Camprabassa SA pel concepte
esmentat a la nota 12.1 i relacionat amb el passiu per import de 365.392,00 euros
amb la mateixa societat. Aquests saldos han estat traspassats a l’exercici 2021 per
el seu import net (27.400,02 euros) al compte de crèdit participatiu esmentat a la
nota 5.2 anterior.
El detall dels “Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació” (impostos
i transferències) és el següent:
Comptes a cobrar de transaccions
sense contraprestació
Deutors per IGI

31/12/2021

Euros

31/12/2020

0,00

3.562,83

0,00

0,00

327.740,97

0,00

Organismes de previsió social, deutors

0,00

0,00

Tresor públic IGI suportat

0,00

0,00

327.740,97

3.562,83

Tresor públic Deutor
Impostos i sancions meritats pendents de liquidar

Total deutors
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A 31 de desembre de 2021, els “Impostos i sancions meritats pendents de liquidar”
per import de 327.740,97 euros inclouen principalment, sancions de circulació en
fase executiva per import de 171.076,41 euros (veure notes 2.5 i 17.3), la
periodificació de la regularització de l’exercici 2021 per la participació definitiva en
la taxa de tinença vehicles per import de 75.477,92 euros que ha estat transferida
per Govern l’1 de març de 2022 (-98.610,04 euros corresponents a 2020, veure nota
2.4) i el saldo pendent de cobrar de una sentencia ferma de la Batllia a favor del
Comú per import de 70.427,38 euros (nota 17.3), que acumulava 11.000,00 euros
cobrats a l’esmentada data (59.427,38 euros pendents). Per altra banda, l’esmentat
epígraf inclou així mateix, “Deutors per provisions de fons a justificar” per
esdeveniments culturals, per un import de 17.950,00 euros.
La conciliació de la disponibilitat del deteriorament de deutors es la següent:

Conciliació de la disponibilitat del
deteriorament per dels deutors
A 1 de gener de 2020
Càrrec de l'exercici
Utilitzat
Imports revertits inutilitzats

Deutors per
drets
reconeguts

Euros
Inversions
financeres
Grup

Total

1.561.132,43

1.520.440,96

3.081.573,39

209.747,49

213.231,36

422.978,85

(108.324,64)

0,00

(108.324,64)

(5.437,58)

0,00

(5.437,58)

1.657.117,70

1.733.672,32

3.390.790,02

Càrrec de l'exercici

214.809,22

318.792,81

533.602,03

Utilitzat

(84.625,69)

0,00

(84.625,69)

Imports revertits inutilitzats

(222.865,01)

(2.052.465,13)

(2.275.330,14)

A 31 de Desembre de 2021

1.564.436,22

0,00

1.564.436,22

A 31 de Desembre de 2020

Els imports revertits a l’exercici 2021 per import de 2.052.465,13 euros corresponen
als cànons facturats per la concessió administrativa a Camprabassa SA, pendents
de cobrament, que han estat traspassats per re-negociació a crèdits a llarg termini
(veure nota 5.2), per l’import dels drets reconeguts i el seu deteriorament.
Els imports revertits inutilitzats a l’exercici 2021 per import de 222.865,01 euros
corresponen a anul·lacions per baixa de crèdits prescrits pendents de cobrament
corresponents a impostos/ taxes i preus públics dels anys 2015 i 2016. Aquest fet
no ha afectat al Resultat doncs ha suposat un ingrés per aplicació del deteriorament
en l’esmentat import però també una pèrdua dels crèdits incobrables en el mateix
import que explica l’augment de l’epígraf “Despeses financeres” de l’Estat de
rendiment Financer.
A l’exercici 2021 s’han cobrat deutors que es trobaven deteriorats per un import de
84.625,69 euros (108.324,64 euros a 2020).
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6.2.
Comptes per cobrar de transaccions amb (NICSP 9) i sense
contraprestació (NICSP 23)
La classificació dels comptes a cobrar de transaccions amb i sense contraprestació
a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020, per antiguitat i valor en llibres desprès
del deteriorament, corresponent als deutors pressupostaris, es detallen en les
següents taules:

A 31 de Desembre 2021

Foc i Lloc
Propietat immobiliària edificada

Euros

Antiguitat

Total

<=2018

243.316,23

158.217,19

85.595,15

52.684,56

2019

2020

2021

34.396,92

25.178,08

25.524,04

9.767,66

10.612,51

12.530,42

119.168,26

52.076,84

3.991,71

24.778,48

38.321,23

Radicació d'activitats comercials

374.307,77

228.685,45

53.663,39

44.809,41

47.149,52

Impost sobre Transmissions Patrimonials

112.395,00

0,00

0,00

0,00

112.395,00

350.091,09

207.041,27

56.366,99

44.952,39

41.730,44

12.520,13

8.076,69

1.731,10

1.344,51

1.367,83

1.297.393,63

706.782,00

159.917,77

151.675,38

279.018,48

211.495,81

82.745,21

18.380,35

21.136,25

89.234,00

7.348,86

5.815,06

477,00

319,25

737,55

Aparcaments horitzontals

20.682,87

5.253,95

4.060,99

4.951,92

6.416,01

Abonats aparcaments Plaça Germandat

27.485,52

16.468,73

2.928,20

3.303,32

4.785,27

Abonats Aparcaments Camp de Perot

17.012,17

12.827,26

959,27

802,71

2.422,93

958,75

50,00

290,00

618,75

0,00

49.976,56

24.912,16

11.072,98

3.723,34

10.268,08

Rètols

4.268,89

1.952,30

389,62

503,97

1.423,00

Contenidors, tanques d'obra, terrasses

4.113,78

1.764,57

1.252,87

548,17

548,17

Rendiments arrendataris

Taxa higiene pública
Taxa enllumenat públic
Total sense contraprestació (nota 16)
Consum aigua
Centre Cultural i de Congressos Lauredià

Activitats esportives
Guals

530,61

496,97

5,48

28,16

0,00

Arrendaments

6.924,40

1.722,49

1.722,49

3.479,42

0,00

Sancions de circulació

5.204,66

0,00

0,00

0,00

5.204,66

Recàrrecs

4.475,00

0,00

0,00

0,00

4.475,00

Altres deutors

463.360,01

418.157,02

9.168,40

0,00

36.034,59

Total amb contraprestació (nota 17)

823.837,89

572.165,72

50.707,65

39.415,26

161.549,26

2.121.231,52

1.278.947,72

210.625,42

191.090,64

440.567,74

(1.564.436,22) (1.278.947,72)

(117.573,59)

(37.731,38)

(130.183,53)

Taxa de tinença de gossos

Total Deutors
Deteriorament global
Deteriorament individual
Valor en Llibres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556.795,30

0,00

93.051,83

153.359,26

310.384,21
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A 31 de Desembre 2020

Foc i Lloc

Euros

Antiguitat

Total

<=2017

290.908,28

189.995,70

2018

2019

2020

32.925,10

38.651,71

29.335,77

90.477,32

54.722,38

13.501,68

10.710,60

11.542,66

Rendiments arrendataris

426.413,37

55.129,25

7.075,18

10.973,02

353.235,92

Radicació d'activitats comercials

798.691,45

258.181,29

39.657,59

57.149,31

443.703,26

Impost sobre Transmissions Patrimonials

207.581,31

0,00

0,00

0,00

207.581,31

Taxa higiene pública

557.035,64

236.800,54

46.540,32

60.585,56

213.109,22

18.860,50
2.389.967,87

11.100,58

0,00

1.899,09

5.860,83

805.929,74

139.699,87

179.969,29

1.264.368,97

212.078,42

94.031,23

19.462,54

20.860,20

77.724,45

8.412,56

6.638,81

802,00

505,00

466,75

Aparcaments horitzontals

16.299,21

4.103,10

2.166,85

4.165,03

5.864,23

Abonats aparcaments Plaça Gerrmandat

26.822,04

17.274,16

3.316,36

2.928,20

3.303,32

15.542,26

12.998,46

267,56

1.473,53

802,71

Propietat immobiliària edificada

Taxa enllumenat públic
Total sense contraprestació (nota 16)
Consum aigua
Centre Cultural i de Congressos Lauredià

Abonats Aparcaments Camp de Perot

973,75

65,00

0,00

290,00

618,75

Guals

45.140,20

18.027,65

11.312,29

11.820,62

3.979,64

Rètols

15.216,22

2.321,49

320,58

443,32

12.130,83

Activitats esportives

5.059,34

1.950,21

683,10

1.795,62

630,41

1.733.672,32

905.523,96

287.775,00

327.142,00

213.231,36

530,61

496,97

0,00

5,48

28,16

Arrendaments

6.924,40

0,00

1.722,49

1.722,49

3.479,42

Altres deutors

428.396,83
2.515.068,16

418.326,23

0,00

9.168,40

902,20

1.481.757,27

327.828,77

382.319,89

323.162,23

4.905.036,03

Contenidors, tanques d'obra, terrasses
Cànon Camprabassa, SA.
Recàrrecs

Total amb contraprestació (nota 17)

2.287.687,01

467.528,64

562.289,18

1.587.531,20

Deteriorament global

(1.657.117,70) (1.311.742,29)

(135.981,02)

(117.573,59)

(91.820,80)

Deteriorament individual

(1.733.672,32)

(905.523,96)

(287.775,00)

(327.142,00)

(213.231,36)

1.514.246,01

70.420,76

43.772,62

117.573,59

1.282.479,04

Total Deutors

Valor en Llibres

El procediment de gestió de cobraments s’inicia amb la prèvia publicació al BOPA, a partir de
la qual el contribuent compta amb un màxim de 30 dies per pagar el deute en període voluntari
(sense recàrrec). Si no s’ha cobrat, es passen els rebuts pendents a fase executiva (recàrrec
executiu del 2%) i la Junta de Govern aprova la provisió de constrenyiment (recàrrec de
constrenyiment reduït del 10%) per poder iniciar les notificacions personals dels deutes per
carta. A partir dels 30 dies posteriors, es publica al BOPA el llistat dels obligats tributaris que
no han acceptat la notificació de constrenyiment personal i transcorregut un mes encara sense
cobrament, la Junta de Govern aprova l’acord l’embargament (recàrrec de constrenyiment
ordinari del 20% més interès moratori) i serà el Saig assignat qui efectuarà l’embargament un
cop notificats els deutes personalment o mitjançant publicació al BOPA.
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7.

Inventaris (NICSP 12)

L’import del cost dels inventaris més significatius (gasoil calefacció) reconeguts com a
despesa de l’exercici, ha estat de 36.218,58 euros (28.617,46 euros a l’exercici 2020).

8.

Propietats d’inversió (NICSP 16)

Les inversions en propietats a 31 de desembre 2021 i 2020 es detallen a les següents taules:
A 1 de
Gener
de 2020
0,00
411.747,88

0,00
68.962,99

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.962,99

0,00

480.710,87

0,00

0,00

480.710,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(97.350,39)

(48.290,13)

0,00 (145.640,52) (43.063,14)

0,00 (188.703,66)

(97.350,39)

(48.290,13)

0,00 (145.640,52) (43.063,14)

0,00 (188.703,66)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314.397,49

20.672,86

0,00

335.070,35 (43.063,14)

0,00

292.007,21

Inversió en terrenys
Inversions en
construccions
Adaptació de terrenys i
0,00
béns naturals. Propietats
d’inversió (en curs).
Construccions en curs
0,00
prop. d’inversió
Avançaments per a propiet.
0,00
d’inversió(en curs)
411.747,88
Total

Cost

Depreciació
Acumulada

Amortització acumulada
d’inversions en terrenys
Amortització acumulada
d’inversions en
construccions
Total

Deteriorament
d’inversions terrenys
Deteriorament Deteriorament d’invers.
Construccions
Total
Valor Net Comptes

Euros
A 31 de
Baixes/
Adicions
Desembre
Traspassos
de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.710,87

A 31 de
Desembre
de 2020
0,00
480.710,87

Adicions

Baixes/
Traspassos

Aquest epígraf inclou les següents propietats d’inversió:
-Propietat “Casa Bonet” de 100 m2 de superfície, inclosa a la parcel·la de terreny propietat del
Comú que juntament amb els dos immobles bastits sobre la mateixa fa 552,86 m2, situada a
Aixirivall quina a data de 31 de desembre de 2021 està llogada pel Comú, que durant els
exercicis 2021 i 2020 ha generat uns ingressos de 2.860,08 euros i 2.857,72 euros, i tenia un
valor comptable al 31 de desembre de 2021 i 2020 de 55.170,39 euros i 62,066,69 euros.
-Inversió en construccions “Cal Jaumet” bastida sobre propietat llogada de parcel·la de terreny
(450m2), caseta (100m2) i paret mitgera (150m2), situat/da a Sant Julià de Lòria, quina a data
de 31 de desembre de 2021 es destina al sotsarrendament privat, que durant l’exercici 2021 i
2020 ha generat uns ingressos de 12.000,00 euros i 5.911,54 euros i que tenia un valor
comptable al 31 de desembre de 2021 i 2020 de 223.764,18 euros i 258.261,70 euros.
-Inversió en construccions “Bar Centre”, a quina data de 31 de desembre de 2021 es troba
cedit en règim de concessió de la gestió del Bar del Centre Cultural, que durant els exercicis
2021 i 2020 ha generat uns ingressos de 8.038,31 euros i 10.438,28 euros, amb un valor
comptable a 31 de desembre de 2021 i 2020 de 13.072,64 euros i 14.741,96 euros.
Tots els elements d’aquest epígraf son doncs generadors d’efectiu en 2021 i 2020.
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9.

Propietat, planta i equipament (NICSP 17)

La composició de l’epígraf, propietat, planta i equipament per l’exercici 2021 i 2020 es detalla en la següent taula:

9.439.158,94

0,00

0,00

0,00

A 31 de
Desembre de
2020
9.439.158,94

17.324,85

0,00

0,00

A 31 de
Desembre de
2021
9.456.483,79

Construccions

48.423.998,93

256.982,35

0,00

(2.300,14)

48.678.681,14

830.929,07

0,00

(152.463,65)

49.357.146,56

Infraestructures

22.676.534,36

783.498,24

162.112,16

(46.064,38)

23.576.080,38

652.669,47

0,00

(855.642,43)

23.373.107,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maquinària i utillatge

149.528,49

230.569,87

0,00

0,00

380.098,36

332.562,45

(32.996,35)

1.070,00

680.734,46

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

262.507,97

20.690,05

0,00

0,00

283.198,02

14.141,23

0,00

0,00

297.339,25

Mobiliari

380.486,32

70.809,51

0,00

0,00

451.295,83

48.418,82

0,00

(14.880,13)

484.834,52

A 1 de Gener
de 2020
Terrenys i béns naturals

Béns del patrimoni històric

Adicions

Baixes

Traspassos

Adicions

Baixes

Traspassos

505.883,25

65.368,81

0,00

0,00

571.252,06

56.321,54

0,00

209,65

627.783,25

Elements de transport

1.299.449,88

93.573,74

0,00

0,00

1.393.023,62

11.500,00

0,00

0,00

1.404.523,62

Altre propietat, planta i equipament
Adaptació de terrenys i béns naturals.
Propietat, planta i equipament (en curs)
Construccions en curs. Propietat, planta i
equipament
Infraestructures en curs

2.666.406,60

14.914,56

0,00

0,00

2.681.321,16

46.996,29

0,00

97,90

2.728.415,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.363,16

0,00

0,00

38.363,16

70.122,11

0,00

163.155,52

271.640,79

162.112,16

0,00

(162.112,16)

47.738,13

47.738,13

10.691,86

0,00

844.950,56

903.380,55

Béns del patrimoni històric en curs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maquinària i utillatge en muntatge
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions
en muntatge
Equips per a processos d’informació en
muntatge
Avançaments per a propietat, planta i
equipament i propietats d’inversió.
Total

0,00

1.070,00

0,00

0,00

1.070,00

0,00

0,00

13.810,13

14.880,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209,65

0,00

0,00

209,65

0,00

0,00

(209,65)

0,00

0,00

97,90

0,00

0,00

97,90

0,00

0,00

(97,90)

0,00

85.966.066,90

1.576.147,84

0,00

(626,39)

87.541.588,35

2.091.677,69

(32.996,35)

0,00

89.600.269,69

Equips per a processos d’informació
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A 1 de Gener
de 2020
Amortització acumulada de terrenys i béns
naturals
Amortització acumulada de construccions
Amortització acumulada d’infraestructures
Amortització acumulada de béns del
patrimoni històric
Amortització acumulada de maquinària i
utillatge
Amortització acumulada d’instal·lacions
tècniques i altres instal·lacions
Amortització acumulada de mobiliari
Amortització acumulada d’equips per a
processos d’informació
Amortització acumulada d’elements de
transport
Amortització acumulada d’altre propietat,
planta i equipament
Total

(161.815,18)

Adicions

Baixes

Traspassos

A 31 de
Desembre de
2020

Adicions

Baixes

Traspassos

A 31 de
Desembre de
2021

(3.726,99)

0,00

0,00

(165.542,17)

0,00

0,00

0,00

(165.542,17)

(30.781.437,45) (1.157.780,95)

0,00

0,00 (31.939.218,40)

(1.037.138,98)

0,00

0,00

(32.976.357,38)

(20.649.509,95)

(234.785,05)

0,00

0,00 (20.884.295,00)

(261.799,11)

0,00

0,00

(21.146.094,12)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(99.886,77)

(39.585,05)

0,00

0,00

(139.471,82)

(59.440,09)

3.299,63

0,00

(195.612,28)

(89.458,64)

(38.070,47)

0,00

0,00

(127.529,11)

(25.677,50)

0,00

0,00

(153.206,61)

(293.741,60)

(68.659,33)

0,00

0,00

(362.400,93)

(21.883,72)

0,00

0,00

(384.284,65)

(411.716,66)

(55.133,29)

0,00

0,00

(466.849,95)

(46.775,46)

0,00

0,00

(513.625,41)

(1.026.614,68)

(81.461,82)

0,00

0,00

(1.108.076,50)

(79.597,35)

0,00

0,00

(1.187.673,85)

(2.450.053,44)

(67.169,16)

0,00

0,00

(2.517.222,60)

(37.576,03)

0,00

0,00

(2.554.798,63)

(55.964.234,37) (1.746.372,12)

0,00

0,00 (57.710.606,49)

(1.569.888,24)

3.299,63

0,00

(59.277.195,10)

Deteriorament valor terrenys i béns naturals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deteriorament val. construccions (nota 17.3)

(317.437,22)

0,00

13.851,60

0,00

(303.585,62)

(17.324,85)

13.851,60

0,00

(307.058,87)

Deteriorament de valor d’infraestructures
Deteriorament de valor per usdefruit cedit
d’infraestructures
Deteriorament de valor per usdefruit cedit de
béns del patrimoni històric
Deteriorament de valor per usdefruit cedit
d’un altre propietat, planta i equipament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(317.437,22)

0,00

13.851,60

0,00

(303.585,62)

(17.324,85)

13.851,60

0,00

(307.058,87)

29.684.395,31

(170.224,28)

13.851,60

(626,39)

29.527.396,24

504.464,60

(15.845,12)

0,00

30.016.015,72

Total Deteriorament
Valor Net Comptes
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Les principals altes de l’exercici 2021 en propietat, planta i equipament han estat les
següents:
Descripció

Euros

Construcció d'una captació i d'un dipòsit d'aigua potable al quart de Nagol

567.130,66

Treballs de camp obtenció dades i formació de cartografia cadastral fase 1

200.353,90

Eixample ctra. de la rabassa del PK 2+900 al PK 3+000 - fase 1 -

103.475,80

Subministrament de comptadors d'aigua pel comú

89.092,91

Construccions i infraestructures en curs

80.813,97

Condicionament de terreny per a parc públic - camp de Perot

62.788,18

Desmuntatge soterrats hidràulics c.de Lòria front hotel Folch i front centre podològic

55.479,23

Treballs per a l'obtenció de dades i formació de la cartografia cadastral fase 1

48.278,05

Impermeabilització dels dipòsits de font de Joans i dimonis de la segona cuba

43.493,79

Impermeabilització del dipòsit d'aigua potable de font de Joans

43.493,79

Realització d'un parc infantil a la zona de camp de Perot

41.395,59

Canalització de les aigües pluvials en un tram de la carretera de Certers

39.239,75

Nou tram d'aigua potable al ctra. de certers del PK800 al PK2.830...
Resta (<30.000euros)

37.938,02
678.704,05

Total

2.091.677,69

A l’ “Annex I Memòria Pressupostària” es detalla la totalitat les altes d’immobilitzat tangible
de l’exercici 2021 incloses, les de propietat, planta i equipament.
Al 31 de desembre de 2021 i 2020 hi havia principalment les següents construccions i
infraestructures en curs:

Descripció

Partida Pressupostària

Import
Compromès

Import Liquidat

Parc infantil camp de Perot

200 - 17100 - 607 80

129.611,52

41.395,59

Voravies i xarxa pluvial a Juberri

200 - 045300 - 617 01

32.941,26

7.593,65

Dipòsit aigua potable Certers-quart de Nagol

200 - 16110 - 602 60

670.272,34

590.996,43

Tram xarxa aigua potable a la ctra. de la rabassa

342 - 16100 - 608 90

44.956,28

14.880,13

Campanya de reconeixements geològics-geotècnics a la
zona de Conangle

200 – 16110 – 602 60

26.099,88

19.326,60

Eixample i rectificació ctra. Rabassa

200 - 15500 - 617 01

149.992,52

134.828,94

Cadastre - fase 1

200 - 45010 - 609 10

724.170,72

248.631,95

Substitució tub d'aigua potable cortals llumeneres Aixirivall

342 -16100- 60770

12.991,37

7.008,63

1.791.035,89

1.064.661,92

Total a 31 de desembre de 2021
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Descripció

Partida Pressupostària

Col.locació d'un pas canadenc al camí
dels conreus de certers, quart de Nagol
Realització d'un mur a la carretera de la
rabasa, PK 2-800
Refecció d'un tram de mur del camí
comunal de Certers
Refecció d'un tram de mur del camí
comunal de San Martí de Nagol
Col.locació de reixes pluvials a la
carretera de La Rabassa, Juberri
Construcció d'una captació i d'un dipòsit
d'aigua potable al quart de Nagol

Import
Compromès

Import Liquidat

200 - 15500-617 01

4.950,00

4.950,00

200 - 15500-617 01

12.505,02

12.505,02

200 - 15500-617 01

6.347,09

6.347,09

200 - 15500-617 01

6.347,09

6.347,09

200 - 15500-617 01

14.275,49

14.275,49

200 - 16110-602 60

670.272,34

0,00

714.697,03

44.424,69

Total a 31 de desembre de 2020

La propietat, planta i equipament inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre
de 2021 i 2020 pels imports següents:

Compte

Cost = Amortització
Acumulada a
31/12/2021

Descripció

212

Infraestructures.

210

Terrenys i béns naturals

211

Construccions

215

Instal·lacions tècniques

214
216

20.509.683,74

Cost = Amortització
Acumulada a
31/12/2020
20.509.683,74

165.542,17

165.542,17

12.435.934,87

12.477.427,21

55.679,75

55.679,75

Maquinària

108.388,17

108.388,17

Mobiliari

286.309,92

342.557,02

217

Equips per a processaments d´informació

347.570,55

342.642,67

218

Elements de transport

219

Altre immobilitzat material

Totals

982.537,14

982.537,14

2.260.609,23

2.247.918,62

37.817.151,77

37.232.376,49

Cap element de Propietat, Planta i equipament té restriccions a la propietat de cap tipus o
ha estat presentat com a garantia per al compliment de determinades obligacions.
Tots els elements d’aquest epígraf son no generadors d’efectiu.
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10.

Actius intangibles (NICSP 31)

Els actius intangibles del Comú a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es classifiquen en la següent taula:

A 1 de gener
de 2020
Inversió en desenvolupament

0,00

0,00

Adicions

Euros
Baixes/
A 31 de Desembre
Traspassos
de 2020

0,00

0,00

1.045.118,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.867,27

0,00

253.394,67

19.262,70

0,00

272.657,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1.210.646,26

87.867,27

0,00

1.298.513,53

19.262,70

0,00

1.317.776,23

Amortització acumulada d’inversió en desenvolupament

(836.956,65)

(67.185,74)

0,00

(904.142,39)

(37.332,66)

0,00

(941.475,05)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(163.740,50)

(24.947,48)

0,00

(188.687,98)

(14.394,58)

0,00

(203.082,56)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.000.697,15)

(92.133,22)

0,00

(1.092.830,37)

(51.727,24)

0,00

(1.144.557,61)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.949,11

(4.265,95)

0,00

205.683,16

(32.464,54)

0,00

173.218,62

Aplicacions informàtiques
Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o
cedits
Avançaments per a immobilitzacions intangibles
Altre immobilitzat intangible

Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual
Depreciació
Acumulada

1.045.118,86

A 31 de
Desembre de
2020
1.045.118,86

165.527,40

Propietat industrial i intel·lectual
Cost

Adicions

Baixes/
Traspassos

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques
Amortització acumulada d’inversions sobre actius utilitzats en
règim d’arrendament
Amortització acumulada d’altre immobilitzat intangible.
Total
Deteriorament de valor de propietat industrial i intel·lectual

Deteriorament de valor d’aplicacions informàtiques
Deteriorament de valor d’inversions sobre actius utilitzats en
Deteriorament
règim d’arrendament
Deteriorament d’altre immobilitzat intangible
Total
Valor Net Comptes
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Les principals altes de l’exercici 2021 en actius intangibles corresponen a les següents:
Descripció

Euros

Llicencia VNWare Sphere 7 Essentials plus per 3 horts, + 1 suport basic per 1 any

5.000,30

4 llicencies Adobe Pro DC + creative cloud all apps

2.570,00

5 llicencies Mic Rostation Bentley del 16/11/20 21 al 15/11/2022 per urbanisme

1.744,11

20 llicencies MS Business basic, 7 llicencies Microsoft 365 apps

1.731,23

Renovació anual de 2 llicencies Acrobat pro dc, 1 llicencia c reative cloud teams all APP
Llicencia ion per transcripció d'actes pel període del 31/01 /2021 al 31/01/2022

1.317,75

A compte implementació programari del departament de turisme

1.045,00

30 llicencies Microsoft office 365 APPs for Business

2.985,84

Resta (<1.000euros)
Total

1.045,00

1.823,47
19.262,70

L’epígraf d’actius intangibles inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre de
2021 i 2020 per un import total de 608.649,13 euros i de 599.515,09 euros,
respectivament.
Cost =
Amortització
Acumulada a
31/12/2021

Cost =
Amortització
Acumulada a
31/12/2020

Compte

Descripció

2010

Despeses de recerca i desenvolupament

430.861,38

422.593,39

2060

Aplicacions informàtiques

177.787,75

176.921,70

608.649,13

599.515,09

Totals

Tots els elements d’aquest epígraf son no generadors d’efectiu.
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11.

Comptes a pagar
11.1.

Comptes a pagar de transaccions amb contraprestació

La classificació dels comptes a pagar de transaccions amb contraprestació a 31 de
desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent taula:
Euros
31/12/2021
31/12/2020

Comptes per pagar

Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent

(801.923,37)

(457.727,61)

Operacions de gestió

(801.923,37)

(457.727,61)

0,00

0,00

(3.001,00)

(3.001,00)

Creditors per operacions comercials. Pressupost corrent

0,00

0,00

Creditors per operacions comercials. Pressupostos tancats

0,00

0,00

Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions

0,00

0,00

Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

0,00

0,00

(83.799,82)

(43.822,24)

0,00

0,00

(97.051,19)

(69.387,27)

Altres comptes per pagar
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades

Creditors per periodificació de despeses pressupostàries
Creditors per obligacions reconegudes. Avançaments de tresoreria
Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost

0,00

0,00

Altres creditors no pressupostaris

(97.571,46)

(95.893,33)

Cobraments pendents d’aplicació

(3.013,17)

(3.013,17)

Altres partides pendents d'aplicació

0,00

0,00

Comptes corrents no bancaris (saldo creditor)

0,00

0,00

(1.086.360,00)

(672.844,62)

Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics

Total

Altres creditors inclouen principalment retencions en garantia d’obres a retornar als
constructors a la recepció definitiva de les mateixes per un import global de 2021 i 2020
respectivament de 92.536,70 euros i 93.478,78 euros.
Els imports de 83.799,82 Euros i 97.051,19 euros (43.822,24 euros i 69.387,27 euros
a 2020) inclouen respectivament, periodificacions per obligacions no vençudes al
final d’exercici derivades de inversions en construccions en curs a 31 de desembre
de 2021 o de despeses meritades per béns i serveis efectivament rebuts durant
aquest exercici però comptabilitzats a 2022.
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11.2. Comptes a pagar de transaccions sense contraprestació
La classificació dels comptes a pagar de transaccions sense contraprestació (impostos
i transferències) a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent
taula:
Comptes per pagar

31/12/2021

Euros

31/12/2020

(856,81)

(809,46)

(17.661,53)

(13.762,95)

Tresor Públic, creditor per IGI

(11.296,29)

(7.838,75)

Tresor públic, creditor per retencions practicades

(6.365,24)

(5.924,20)

Tresor públic, creditor per altres conceptes

0,00

0,00

(141.089,23)

(140.986,13)

(141.089,23)

(140.986,13)

Creditors per IGI suportat
Tresor públic, creditor per diversos conceptes.

Organismes de previsió social, creditors
Seguretat social
Altres organismes de previsió social creditors
Tresor públic IGI repercutit

Total
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12. Passius financers (NICSP 30)
12.1.

Passius Financers Corrents

A continuació es detalla a 31 de desembre de 2021 i 2020 els deutes i altres passius
financers corrents:
Deutes i altres passius financers

31/12/2021

Euros
31/12/2020

Deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades

(414.349,85)

(365.392,00)

Deutes a curt termini amb de crèdit del grup, multigrup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(414.349,85)

(365.392,00)

Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
Deutes a curt termini transformables en subvencions amb entitats del grup,
multigrup i associades
Fiances rebudes a curt termini d’entitats del grup, multigrup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dipòsits rebuts a curt termini d’entitats del grup, multigrup i associades
Deutes a curt termini per préstecs rebuts i altres conceptes

0,00

0,00

(868.387,40)

(824.450,38)

(851.965,16)

(805.573,89)

Deutes a curt termini

0,00

0,00

Deutes a curt termini transformables en subvencions

0,00

0,00

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini

0,00

0,00

Creditors per arrendament financer a curt termini

0,00

0,00

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, entitats del grup, multigrup i associades
Creditors per arrendament financer a curt termini, entitats del grup, multigrup i
associades
Altres deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit (nota 12.2)

Passius per derivats financers a curt termini.
Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit
Interessos a curt termini d’altres deutes
Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini
Total deutes corrents

0,00

0,00

(16.422,24)

(18.876,49)

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.282.737,25)

(1.189.842,38)

L’epígraf “Altres deutes a curt termini amb entitats del grup,...” per import de 414.349,85
euros és conseqüència de l’adopció pel Comú de les corresponents decisions com
accionista únic o majoritari, en aprovació de les següents demandes dels Consells
d’administració de les seves societats filials:
-Consell d’administració de l’”Escola Bressol Laurèdia SAU” de 29/12/21:
Sol·licitud, amb l’objectiu de revertir el seu desequilibri patrimonial, d’una aportació
extraordinària de 98.699,85 euros a rebre fraccionadament amb càrrec als pressupostos
del Comú en 2022 (49.350,00 euros) i 2023 (49.349,85 euros) i que s’hauran d’aplicar a
reduir el deute bancari per tal de reduir la despesa per interessos.
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-Consell d’administració de “Societat d’Activitats Socials, Esportives i Culturals de Sant
Julià de Lòria, SAU” (“Sasectur SAU”) de 16 de desembre de 21:
Amb l’objectiu de convertir en liquiditat el saldo a favor de Sasectur SAU enregistrat a
exercicis anteriors per tal de revertir el seu desequilibri patrimonial, sol·licitud d’una
aportació extraordinària per un import global de 261.120,57 euros, amb càrrec als
pressupostos del Comú dels exercicis 2022, 2023 i 2024 per un import en cadascun
d’ells de 87.040,19 euros fins arribar a l’esmentada xifra que es troba pendent a l’actiu
corrent del balanç de situació de la societat i que s’haurà d’aplicar íntegrament a la
reducció del deute bancari, per tal de reduir la despesa financera.
-Consell d’administració de “Camp de Neu de la Rabassa SA” (Camprabassa SA) de 29
de novembre de 2021 en el que se sol·licita una aportació de 300.000,00 euros ja inclosa
al pressupost del Comú de 2021 però que s’ha fet efectiva en dos pagaments de
150.000,00 euros cadascun al gener de 2022.
Aquests acords han suposat al 31 de desembre de 2021 l’existència de passius per
deutes amb entitats del grup que es desglossa com segueix:
Deute a 31 de desembre de 2021
Passius corrents (12.1)
Passius no corrents (12.2)
Total Passius (nota 5.2)

Escola Bressol
Laurèdia SAU
49.349,85

Sasectur SAU
65.000,00

Camprabassa,
SA
300.000,00

TOTAL
414.349,85

49.350,00

196.120,57

0,00

245.470,57

98.699,85

261.120,57

300.000,00

659.820,42

Per altra banda, l’exercici anterior 2020, l’epígraf “Altres deutes a curt termini amb
entitats del grup, multigrup i associades” per import de 365.392,00 euros corresponia a
liquidacions d’exercicis anteriors amb la societat del grup, Camprabassa SA en concepte
d’abocament de terres al Camp de Tir de la Rabassa, que es trobava relacionat amb el
saldo als actius corrents per import de 392,792,02 euros amb la mateixa societat (veure
nota 6.1). Com s’indica a l’esmentada nota, tots dos saldos han estat traspassats a
l’exercici 2021 al compte de crèdit participatiu esmentat a la nota 5.2.
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12.2.

Passius Financers no corrents

La classificació dels passius financers no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021
i 2020 es detallen en la següent taula:
Passius financers a llarg termini

31/12/2021

Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes

Euros
31/12/2020

(3.593.410,38)

(4.411.482,04)

(3.593.410,38)

(4.411.482,04)

Deutes a llarg termini

0,00

0,00

Deutes a llarg termini transformables en subvencions

0,00

0,00

Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini

0,00

0,00

Creditors per arrendament financer a llarg termini

0,00

0,00

Passius per derivats financers a llarg termini.

0,00

0,00

Interessos a llarg termini de deutes amb entitats de crèdit

0,00

0,00

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit (veure detall)

Interessos a llarg termini d’altres deutes
Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades

0,00

0,00

(245.470,57)

0,00

Deutes a llarg termini amb de crèdit del grup, multigrup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(245.470,57)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiances rebudes a llarg termini.

(27.356,81)

(18.664,04)

Dipòsits rebuts a llarg termini

(41.420,38)

(43.325,52)

(3.907.658,14)

(4.473.471,60)

Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, entitats del grup, multigrup i associades
Creditors per arrendament financer a llarg termini, entitats del grup, multigrup i
associades
Altres deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades (nota 12.1)
Interessos a llarg termini de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
Deutes a llarg termini transformables en subvencions amb entitats del grup,
multigrup i associades
Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades representades en
valors negociables.
Fiances rebudes a llarg termini d’entitats del grup, multigrup i associades
Dipòsits rebuts a llarg termini d’entitats del grup, multigrup i associades
Desemborsaments pendents participacions en els actius nets/patrimoni a ll/t.

Total deutes no corrents

Detall de l’endeutament del comú i despeses financeres a 31 de desembre de l’exercici
2021 i 2020:
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a) Deutes amb entitats de crèdit:
Entitat bancària

Saldo a
31/12/2021
Total
184.555,34
142.135,04
88.706,73
1.225.348,65
371.328,69
524.339,16
316.042,14
150.753,36
99.154,40
1.000.077,27
211.279,93
131.652,35
2,48
4.445.375,54

Andbanc
Andbanc
Andbanc
Crèdit Andorra
Crèdit Andorra
Crèdit Andorra
Crèdit Andorra
Morabanc
Morabanc
Sabadell
Sabadell
Sabadell
BPA
Total

Entitat bancària

Curt termini

0,00
118.891,88
80.615,06
1.020.231,75
298.063,98
440.422,77
286.751,28
126.094,80
90.098,98
835.887,29
176.721,11
119.629,00
2,48
3.593.410,38

184.555,34
23.243,16
8.091,67
205.116,90
73.264,71
83.916,39
29.290,86
24.658,56
9.055,42
164.189,98
34.558,82
12.023,35
0.00
851.965,16

Saldo a
31/12/2020
Total

Andbanc
Andbanc
Andbanc
Crèdit Andorra
Crèdit Andorra
Crèdit Andorra
Crèdit Andorra
Morabanc
Morabanc
Sabadell
Sabadell
Sabadell
BPA
Total

Llarg termini

294.621,82
165.202,79
96.637,58
1.430.140,17
443.412,66
606.610,13
344.860,95
175.228,36
108.032,26
1.163.285,29
245.581,49
143.439,95
2,48
5.217.055,93

Llarg termini

Curt termini

147.758,65
142.135,04
88.706,73
1.228.251,84
371.328,69
524.339,16
316.042,14
150.753,36
99.154,40
1.000.077,27
211.279,93
131.652,35
2,48
4.411.482,04

146.863,17
23.067,75
7.930,85
201.888,33
72.083,97
82.270,97
28.818,81
24.475,00
8.877,86
163.208,02
34.301,56
11.787,60
0.00
805.573,89
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Quota capital
2021
146.863,17
23.067,75
7.930,85
201.888,33
72.083,97
82.270,97
28.818,81
24.475,00
8.877,86
163.208,02
34.301,56
11.787,60
0,00
805.573,89

Quota capital
2020
145.965,81
22.889,77
7.767,55
201.244,35
69.640,11
80.657,81
27.837,80
24.292,80
8.703,79
162.231,94
34.046,21
11.555,77
0,00
796.833,71

Data de
venciment
31/12/22
16/11/27
08/03/31
23/11/27
08/03/26
08/03/26
16/11/27
08/03/31
16/11/27
05/12/27
16/11/27
08/03/31
-

Data de
venciment
31/12/22
16/11/27
08/03/31
23/11/27
08/03/26
08/03/26
16/11/27
08/03/31
16/11/27
05/12/27
16/11/27
08/03/31
-

Interessos
pendents de
pagament a
31/12/2021
0,00
1.473,52
136,21
144,02
4.982,54
1.321,62
4.240,70
142,49
1.624,50
0,00
2.156,94
199,7
-16.422,24

Interessos
pendents de
pagament a
31/12/2020
158,32
1.605,26
-488,99
5.949,77
1.528,99
4.627,39
165,63
1.769,96
232,12
2.350,06
--18.876,49
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b) Pòlisses de crèdit
Entitats bancàries

Andbank
Andbank, Morabanc, Crèdit Androrrà,
BancSabadell d’Andorra i Vall Banc

Entitats bancàries

Modalitat de
l’endeutament

Tipus d’interès

Pòlissa

Eur+1,6%

Pòlissa sindicada

Eur+1,6%

Modalitat de
l’endeutament

Tipus d’interès

Andbank

Pòlissa

Eur+3%

Crèdit Androrrà

Pòlissa

Eur+3%

Límit

Disposat a
31/12/2021

30/06/2022

800.000,00

0,00

28/01/2023

2.700.000,00

0,00

Total

3.500.000,00

0,00

Data de venciment

Límit

Disposat a
31/12/2020

30/04/2021

800.000,00

0,00

22/04/2021

2.700.000,00

0,00

Total

3.500.000,00

0,00

Data de venciment

El 26 de juliol de 2021, el Comú va signar, en substitució de la pòlissa amb el Crèdit Andorrà (signada el 18 d’abril de
2019 i renovada anyalment fins al 5 de maig de 2021) una pòlissa de crèdit sindicada amb les 5 entitats de crèdit
llavors existents al país fins al mateix import límit de 2.700.000,00 euros, però amb un venciment el 28 de gener de
2023, un tipus d’interès anyal del 1,6% sobre l’import disposat i una comissió sobre la part de límit no disposada del
0,60%, totes dues liquidables trimestralment
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c) Despeses financeres:
El detall de les despeses financeres a 2021 i 2020 és el següent:

31/12/2021

d)

Euros

31/12/2020

Interessos deute bancari

43.651,36

54.203,84

Comissions deute bancari

5.750,34

4.975,84

Pèrdues de crèdits incobrables (nota 6.1)
Pèrdues en inversions en instruments de patrimoni
valorats al cost (nota 5.2)

222.865,01

-

2.523,92

-

Total despeses financeres

274.790,63

59.179,68

Endeutament comunal:

El detall de l’endeutament comunal a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020
segons la Llei de Finances Comunals, és el següent:
Endeutament comunal (*)

Saldo a 31/12/2021

Saldo a 31/12/2020

Total

Total

Total ingressos- mitjana 3 darrers anys

14.411.314

Endeutament total consolidat (**)

17.587.642

14.017.715
17.495.454

% endeutament (Màxim 200%)
Endeutament per sobre o (sota) del límit en Euros

122%

125%

(11.234.986)

(10.539.976)

(*) Veure detall a l’Annex I.
(**) Són imports formalitzats: els imports disposats a final dels exercicis 2021 i 2020 son menors i ascendeixen a
12.779.370 euros i 13.209.546 euros, respectivament (89% i 94% d’endeutament).
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13.

Provisions (NICSP 19)
13.1.

Provisions corrents

Les diferents categories de provisions corrents del Comú per a l’exercici 2021 es
detallen en la següent taula:
Provisió per
Provisió a
desmantellament, curt termini
retirada o
per a
rehabilitació de
devolució
l’immobilitzat
d’ingressos

Provisió per
retribucions al
personal

Provisió per a
responsabilitats

Situació a principis del període

(19.379,11)

0,00

0,00

0,00

Augment de provisions

(37.564,27)

0,00

0,00

0,00

19.379,11

0,00

0,00

0,00

0,00

19.379,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(37.564,27)

0,00

0,00

0,00

Provisions

Provisions utilitzades (nota 17.3)
Canvis en provisions degut a canvis en
la taxa de descompte i valor del diner
Transferit de provisions no corrents

Total a 31 de Desembre de 2021

Altres
provisions

Total

0,00

(19.379,11)

(250.000,00) (287.564,27)

(250.000,00) (287.564,27)

-Altres provisions:
El 7 de juliol de 2021 el Consell de Comú va ha aprovar l'aportació de 250.000,00
euros al fons de solidaritat de Govern per pal·liar els efectes de la pandèmia de la
Covid-19, diners que han estat transferits al gener de 2022 (nota 24).
- Vacances :
El Comú ha actualitzat a finals de l’exercici 2021 la provisió dotada a l’exercici 2020
que recull els beneficis acumulatius a curt termini a mesura que el treballador vagi
meritant el dret a gaudir de vacances o a cobrar la paga extra.
Les vacances anuals meriten mensualment als treballadors, subjecte a certes
condicions i limitacions. La provisió és una estimació de la quantitat pertanyent a la
plantilla al tancament de l’exercici financer, basat en el valor estatuari i en el valor no
estatuari. La provisió es calcula sobre la base dels drets de vacances dels empleats al final
del període ajustada per:
a. Experiència d’ajust en relació a la pèrdua de vacances, tendència de
cobrament i de vacances fetes.
b. Les escales aplicables en el moment del cobrament i realització de les
vacances dels empleats.
c. La incertesa està relacionada amb aquesta provisió i l’engloba la taxa en la
qual la sortida dels treballadors es realitza ja sigui a través del gaudi de les
vacances o el pagament.
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13.2. Provisions no corrents
No aplicable a 31 de desembre de 2021 i 2020
13.3.

Beneficis als treballadors, Pensions i altres subsidis (NICSP 25 i 39)

No aplicable.
13.4.

Contingències

Segons l’opinió dels juristes i advocats, en data de tancament de l’exercici el Comú
no té litigis en curs amb un risc probable o possible de que n’hagi de fer front en
cas de resolució desfavorable. En particular, hi ha en curs el litigi pel sinistre de la
Portalada, amb diferents parts implicades, com ara Govern, propietat, Comú i
assegurances i addicionalment els danys no estan encara consolidats, per la qual
cosa no és practicable una estimació del seu efecte financer.
14. Cobraments i pagaments anticipats
El detall dels pagaments anticipats que hi figuren a l’Actiu corrent de l’Estat de situació
financera és el següent:
Despeses anticipades

31/12/2021

Euros

31/12/2020

13.524,14

17.512,13

Manteniment

6.804,04

16.354,20

Assegurança

23.892,07

23.894,64

Total

44.220,25

57.760,97

Lloguer

No hi ha cobraments anticipats a 2021 i 2020.

15. Gestió del risc financer (NICSP 30)
La exposició als riscos de tipus d’interès, liquiditat i crèdit sorgeix en el transcurs normal
de les operacions del Comú. Aquesta nota presenta informació de l’exposició del Comú
als riscos anteriorment mencionats, polítiques i processos per a mesurar i gestionar el
risc.
Valor raonable
Detallat més avall, és una comparació per classe dels valors en llibres i els valors
raonables dels instruments financers del Comú.
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Actius financers

Euros

Euros

31/12/2021
Valor en
Valor
llibres
raonable

31/12/2020
Valor en
Valor
llibres
raonable

Instruments financers a valor raonable a través de resultats

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes a cobrar de transaccions d'intercanvi

0,00

0,00

0,00

0,00

Crèdits a entitats del grup

8.017.562,63

8.017.562,63

7.631.005,04

7.631.005,04

Efectiu i equivalents d'efectiu

3.034.778,18

3.034.778,18

906.570,35

906.570,35

11.052.340,81

11.052.340,81

8.537.575,39

8.537.575,39

Total

Passius financers

Préstecs bancaris
Comptes a pagar de transaccions d'intercanvi
Total

Euros

Euros

31/12/2021
Valor en
Valor
llibres
raonable

31/12/2020
Valor en
Valor
llibres
raonable

5.190.395,39

5.190.395,39

5.663.313,98

5.663.313,98

659.820,42

654.434,80

0,00

0,00

5.850.215,81

5.844.830,19

5.663.313,98

5.663.313,98

El valor raonable dels actius i passius financers es valoren a l’import en què l’instrument
podria intercanviar-se en una transacció corrent entre parts disposades, més que no pas
una venda forçosa o una liquidació.
Els mètodes següents i supòsits s’utilitzen per estimar a valor raonable:
-

Efectiu i dipòsits a curt termini, comptes a cobrar, comptes a pagar i altres
passius corrents aproximant el seu valor en llibres en gran mesura a causa dels
venciments a curt termini d’aquests instruments.

-

El crèdits/préstecs a llarg termini a tipus fixe o variable són avaluats pel Comú
basant- se en paràmetres com el tipus d’interès, riscos específics del país,
solvència creditícia del client i les característiques de risc del projecte finançat.
Basant-se en aquesta avaluació, es tenen en compte les prestacions per les
pèrdues incorregudes per aquestes comptes a cobrar i el tipus d’interès
relacionat.

-

El valor raonable dels instruments que no cotitzen, préstecs bancaris i altres
passius financers s’estima descomptant els fluxos de caixa futurs utilitzant les
taxes disponibles per a l’endeutament en termes similars, risc de crèdit i els
venciments restants.

-

El valor raonable d’actius financers es deriva de la cotització en els mercats
actius , si és possible.

-

El valor raonable d’actius financers disponibles per a la venda que no cotitzen
en mercats s’estima utilitzant tècniques de valoració apropiades.

77

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2021
Tots els imports es presenten en Euros

Crèdit de risc
És el risc de pèrdues financeres a l’Entitat si els clients o les parts integrants dels
instruments financers no compleixen amb les obligacions contractuals i sorgeixen
principalment de les inversions del Comú, préstecs, comptes a cobrar, efectiu o
equivalents d’efectiu. El valor en llibres dels actius financers representa el crèdit màxim
exposat. L’exposició màxima al risc creditici a 31 de Desembre de 2021 i 2020 és la
següent:
2021

Inversions
Comptes a cobrar
Efectiu i efectiu equivalent
Dipòsits
Exposició màxima al risc creditici

Euros

2020

8.591.252,82

10.422.567,20

888.740,92

1.910.423,44

3.034.778,18

906.570,35

37.354,85

57.907,97

12.552.126,77

13.297.468,96

Qualitat del crèdit
La qualitat creditícia s’avalua com el risc d’impagament associat als homòlegs als que el
Comú atorga crèdit i també en aquelles en què el Comú inverteix. Per tant, l’avaluació
de la qualitat creditícia es porta a terme a través de clients, inversions i bancs del Comú.
A efectes dels estats financers, les inversions i els saldos amb els bancs es limiten a
les inversions, crèdits a cobrar i efectiu i equivalents d’efectiu. El Comú determina la
qualitat creditícia del les inversions i dels bancs utilitzant informació obtinguda d’agències
externes de qualificació. El Comú no té dipòsits amb bancs.
La base de clients del Comú és diversa i es composa d’individus, empreses,
organitzacions sense ànim de lucre i entitats governamentals. La qualificació del crèdit,
provinent d’agències externes de qualificació, no estan fàcilment disponibles per a
tots els clients degut a la naturalesa de cadascun d’ells. A més, el Comú, com a autoritat
local governamental, es regeix per la Constitució d’Andorra per a proporcionar serveis
bàsics a tots els constituents independentment de la seva situació financera. A efectes
del mencionat, el Comú està obligat, per legislació, a ampliar els serveis i crèdits a tots
els clients. Amb l’objectiu de determinar la qualitat creditícia dels clients, el Comú es
nodreix de l’experiència passada amb aquests determinant-ne el risc d’impagament
dels clients. En línia de la metodologia explicada, els clients es classifiquen en els
següents grups depenent de la seva qualitat creditícia:
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a. Alta: aquells que no tenen antecedents d’incompliment en els pagaments a
l’Entitat i que liquiden totalment les seves comptes dintre el termini mínim prescrit.
b. Mitjana: aquells clients amb un historial de retards en els pagaments únics.
Normalment aquests clients s’organitzen amb antelació per liquidar imports
pendents i quan els liquiden (incloent els interessos) queden completament
saldats.
c. Baixa: aquells clients amb un historial significatiu d’impagaments. Els saldos
d’aquests clients rarament es liquiden en la seva totalitat. La recuperació dels
saldos pendents d’aquests clients és problemàtic.
Inversions
El Comú limita la seva exposició al risc creditici invertint únicament en institucions
financeres de reputació que tenen una qualificació creditícia, que es troben dintre les
pautes específiques d’acord amb la política d’inversió aprovada. En conseqüència, el
Comú considera que la seva exposició al risc és baixa.
Comptes a cobrar
Les comptes a cobrar són aquells deutes que ostenten els clients, i es presenten nets
de pèrdues per deterioraments. El Comú té una política de risc creditici vigent i la exposició
al risc es revisa contínuament. El Comú està obligat, pel seu mandat constitucional, a
proporcionar a tots els residents serveis bàsics mínims, sense recorre a una avaluació
de la solvència.
La exposició màxima del Comú al risc creditici està representada pel valor en llibres de
cada actiu financer en els estats financers.
Risc de liquiditat
El risc de liquiditat del Comú es defineix com la incapacitat per a fer front a les
obligacions quan aquestes arriben al venciment. L’enfocament del Comú per a gestionar
el risc de liquiditat és assegurar que hi ha suficient liquiditat per afrontar els passius quan
arribin a venciment, sense incorre en pèrdues o arriscant-se en danyar la reputació del
Comú
Risc del tipus de canvi
E l Comú no es troba exposat al risc de moneda estrangera.
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Risc de mercat
El risc de mercats és el risc de canvis en els preus dels mercats, tals com tipus de
canvi estrangers o tipus d’interès, que p u g u i n afectar els ingressos el Comú o el
valor de les seves participacions en instruments financers. L’objectiu de la gestió del risc
de mercat és controlar l’exposició al risc de mercat dintre uns paràmetres acceptables, al
mateix temps que optimitza el retorn del risc. El Comú no es troba exposat al risc de
mercat.

16. Ingressos sense contraprestació (NICSP 23)
Els ingressos per transaccions sense contraprestació per a l’exercici 2021 i 2020, es
resumeixen a la següent taula:
Ingressos per transaccions sense contraprestació
Impostos (16.1 i 16.2)

Euros
2021

2020

3.879.767,76

3.453.976,33

958.652,15

875.909,80

Transferències d’altres entitats governamentals (16.4)

7.250.259,98

8.040.141,31

Altres ingressos (nota 17.3)

1.303.778,90

704.189,88

24.611.143,92

25.032.273,52

Taxes i contribucions especials (16.3)

Total

A 31 de desembre de 2021 i 2020 en concepte de comptes a cobrar per ingressos sense
contraprestació s’inclou als actius corrents de l’Estat de Situació financera, un valor brut
de 1.297.393,63 Euros i 2.389.967,87 Euros respectivament (nota 6.2).

16.1.

Impostos directes

La distribució dels ingressos d’impostos directes corresponents a l’exercici 2021 i 2020,
es detalla en la següent taula:
Impostos directes

2021

2020

Impost tradicional del foc i lloc

279.138,47

280.326,81

Impost sobre la propietat immobiliària

467.425,46

466.322,29

Impost sobre els rendiments arrendataris

625.816,69

671.968,80

Impost sobre la radicació d’activitats comercials

993.986,06

1.068.324,85

Impost sobre la construccions, instal·lacions i obres

708.054,59

533.538,73

0,00

0,00

3.074.421,27

3.020.481,48

Altres impostos

Total Impostos directes
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16.2.

Impostos indirectes

La distribució dels ingressos d’impostos indirectes corresponents a l’exercici 2021 i 2020,
es detalla en la següent taula:
Impostos indirectes

2021

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

805.346,49

433.494,85

0,00

0,00

805.346,49

433.494,85

Altres impostos
Total impostos indirectes

16.3.

2020

Taxes i contribucions especials

Els ingressos provinents de les taxes i contribucions especials per l’exercici 2021 i 2020
es detallen en la següent taula:

Taxes i contribucions especials

2021

Euros

2020

Taxes per prestació de serveis o realització d’activitats

758.096,29

714.416,71

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

200.555,86

161.493,09

0,00

0,00

958.652,15

875.909,80

Contribucions especials
Total

El detall de les taxes per prestació de serveis pels exercicis 2021 i 2020 és el següent:
Taxes per prestació de serveis

2021

2020

495.037,67

606.376,59

Taxa sobre l'enllumenat públic

17.855,71

19.679,23

Taxa autorització d'embrancament a la xarxa

28.186,08

29.587,16

183.875,15

54.183,73

Registre de sol·licituds

7.417,18

4.590,00

Taxa sobre delimitacions

2.649,50

0,00

23.075,00

0,00

758.096,29

714.416,71

Taxa d'higiene pública

Taxa atorgament llicències urbanístiques

Taxa sobre tinença de gossos
Total
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El detall de les taxes per utilització privada o aprofitament del domini públic pels exercicis
2021 i 2020 és el següent:
Taxes per utilització privativa
Certificats

2021

2020

12.318,70

10.361,81

80,00

160,00

Concursos
Transport públic parroquial

5.970,95

0,00

610,00

125,00

23,57

419,49

Activitats per a joves
Tributs
Secció acció esportiva

0,00

10.002,50

Guals i Parades

53.485,99

44.526,47

Controladors d'aparcaments

83.851,04

53.776,29

Rètols

32.782,70

31.926,47

Contenidors, tanques d'obra, bastides i terrasses

11.432,91

10.195,06

200.555,86

161.493,09

Total

16.4.

Transferències, subvencions i donacions

Els ingressos mitjançant transferències, subvencions i donacions rebudes es detallen en
la següent taula:
Transferències, subvencions i donacions (ingressos)

2021

2020

Transferències

5.923.634,98

6.555.682,79

Govern-Llei qualificada de transferències (80,00%)

5.632.200,84

6.361.072,47

Govern- Llei Qualificada Transferències (20,00%)

291.434,14

194.610,32

Subvencions per a despeses no financeres de l’exercici

1.219.625,00

1.377.458,52

Govern- participació taxa Tinença vehicles

1.219.625,00

1.377.458,52

Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics

0,00

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l’exercici.

0,00

0,00

Subvencions per a despeses financeres de l’exercici

0,00

0,00

Subvencions per al finançament d’operacions financeres imputades a
l’exercici

0,00

0,00

7.250.259,98

8.040.141,31

Subvencions per al finançament de l’immobilitzat no financer i
d’actius en estat de venda, imputades al resultat de l’exercici
Govern- Imputació de subvenció de capital edifici administratiu el Moli

Total

En compliment amb l’article 20 de la Llei qualificada de transferències als Comuns, de
data de 20 d’octubre del 2017, durant l’exercici 2021 el Comú ha rebut quatre
transferències de Govern que desglossa comptablement en corrents (80%) per un import
total de 5.632.200,84 euros i de capital (20%) per un import total de 1.219.625,00 Euros
per suportar les seves despeses pressupostàries totals sobre les quals representen a
l’exercici 2021 un 52% (62% a l’exercici anterior 2020).
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La subvenció de capital per import de 107.000,00 euros, equival a la despesa per
l'amortització de l'edifici el Molí corresponent a les plantes que fa servir el Comú i que
Govern va donar-li al fer les obres a l’any 2005 valorades en 5.350.000,00 euros. Aquest
import s’ha anat imputant a ingressos des de l’esmentat any, a raó d’un 2% correlacionat
amb la despesa per amortització, es a dir considerant una vida útil de 50 anys i resta un
saldo de 3.531.000,00 euros a 31 de desembre de 2021 que hi figura a dins del Patrimoni
Net a l’Estat de Situació Financera.

17. Ingressos per transaccions amb contraprestació (NICSP 9)
Els ingressos per transaccions amb contraprestació per a l’exercici 2021 i 2020, es
resumeixen a la següent taula:
Ingressos per transaccions amb contraprestació
Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats (17.1)

2021

Euros

2020

1.733.826,09

1.610.262,95

0,00

0,00

Ingressos per l’ús per part de tercers d’actius financers (17.2)

181.958,36

153.616,55

Ingressos per l’ús per part de tercers d’actius tangibles i intangibles (17.3)

433.784,14

292.218,64

2.349.568,59

2.056.098,14

Venda de bens i prestació de serveis

Total

A 31 de desembre de 2021 i 2020 en concepte de comptes a cobrar per ingressos amb
contraprestació s’inclou als actius corrents de l’Estat de Situació financera un valor brut
per imports respectivament de 823.837,89 Euros i 2.515.068,16 Euros (nota 6).
17.1.

Prestació de serveis

Els serveis i els seus respectius imports prestats pel Comú durant l’exercici 2021 i
2020 es detallen a continuació:
Prestació de serveis

2021

Euros

2020

Sanejament abastament i distribució d'aigües

781.008,27

745.053,80

Aparcaments Horitzontals

352.653,03

299.959,38

Ap. Plaça Germandat

298.077,97

269.761,80

Aparcament Camp de Perot

154.334,34

143.231,51

Promoció cultural

87.115,17

64.078,49

Cementeri

17.137,86

33.759,64

Administració general

13.254,91

33.005,98

Llar de Lòria

9.206,93

6.550,53

Aparcament Edifici el Molí

7.435,28

6.453,12

Ordenació. i promoció Turística

4.613,84

3.967,24

Trànsit i estacionament

8.167,49

3.801,46

821,00

640,00

1.733.826,09

1.610.262,95

Adm. General Oci i temps lliure
Total
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A l’exercici 2021, s’ha recuperat la facturació del “Centre Cultural i de Congressos
Lauredià” (+23.036,68 euros, +35,95%) que es va veure reduïda a 2020 per import
de 57.881,80 euros degut a l’absència d’activitat als mesos d’abril i maig de 2020
(confinament) així com la facturació global d’aparcaments (+93.094,81 euros,
+12,94%). També s’ha estabilitzat la facturació per “Subministrament d’aigua potable”
(+35.954,47 euros, +4,83%) que es va començar a recuperar a partir del segon
semestre de 2020 també per la pandèmia (a 2021 s’exhaureixen les xifres de
facturació de 2019 en 111.636,82 euros, un +16,68%).
17.2.

Ingressos financers

Els ingressos financers del Comú per l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent
taula:
Ingressos financers

2021

Euros

2020

22.000,00

22.120,96

Ingressos de valors representatius de deute

0,00

0,00

Ingressos de crèdits
Ingressos d'inversions en entitats del grup, multigrup i
associades (nota 22)
Beneficis en instruments financers a valor raonable.

0,00

0,00

159.958,36

131.495,59

0,00

0,00

Beneficis en instruments financers al cost amortitzat o al cost
Beneficis en instruments financers amb entitats del grup,
multigrup i associades.
Ingressos d’actius afectes i de drets de reemborsament
relatius a retribucions a llarg
Diferències positives de canvi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres ingressos financers

0,00

0,00

181.958,36

153.616,55

Ingressos de participacions en els actius nets/patrimoni

Total

Els ingressos de participacions en els actius nets/patrimoni corresponen principalment
a dividends de la societat participada “Mutua Elèctrica Sant Julià de Lòria SA” (el Comú
disposa d’un 8,51% de participació, vegeu nota 5.2).
Els ingressos d’inversions en entitats del grup, multigrup i associades, corresponen
íntegrament als interessos dels crèdits concedits a Camprabassa SA (vegeu nota 5.2)
i es troben valorats al seu valor raonable, que es composa del preu pactat (31.488,85
a 2021 i 10.219,79 a 2020, vegeu nota 5.1) més el diferencial fins al preu de mercat
(128.469,51 euros a 2021 i 121.275,80 euros a 2020).
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17.3.

Altres ingressos

La composició de l’epígraf d’altres ingressos per l’exercici 2021 i 2020 es detalla en la
següent taula:
Altres ingressos

2021

Euros

2020

Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible

0,00

0,00

Beneficis procedents de propietat, planta i equipament

0,00

0,00

Beneficis procedents de les propietats d’inversió

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos per arrendaments (veure detall)

111.482,07

78.987,28

Cànons per concessions administratives (veure detall)

322.302,07

213.231,36

433.784,14

292.218,64

8.387,54

0,00

Beneficis procedents d’actius en estat de venda

Subtotal ingressos de transaccions amb contraprestació (NICSP 9)
Reintegraments

70.427,38

242,16

542.981,14

91.771,48

84.625,69

108.324,64

Ingressos excepcionals (nota 6.1)
Altres ingressos (veure detall)
Excés de provisió per a insolvència (nota 6.1)

19.379,11

--

564.126,44

490.000,00

13.851,60

13.851,60

1.303.778,90

704.189,88

1.737.563,04

996.408,52

Aplicació de provisions corrents (nota 13)
Reversió deteriorament crèdits a entitats del grup, mult. i assoc. (nota 5.2)
Reversió del deteriorament de construccions (nota 9)
Subtotal ingressos de transaccions sense contraprestació (NICSP 23)
Total Altres ingressos

Arrendaments
El detall dels “ingressos per arrendaments” és el següent:
Lloguers

2021

2020

Cessió gratuïta edifici Escola Bressol Laurèdia SAU (nota 19)

42.480,00

42.480,00

Lloguer terreny Camp de l’Oratori a Sasectur SAU (nota 21.1)

24.360,00

--

Altres

44.642,07

36.507,28

111.482,07

78.987,28

Total

El Comú és sotsarrendatari del terreny llogat a Sasectur SAU per el
desenvolupament de l’activitat de pàdel i ha rebut factures per un import equivalent
(notes 21.2 i 22.1).
Els “altres” ingressos per arrendament corresponen principalment al Bar i local del
centre cultural, Casa Bonet (Aixirivall), Cal Jaumet, Edifici el Moli (3ª planta), entre
d’altres, tots ells llogats a tercers no vinculats.
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Cànons
El detall dels cànons per concessions administratives” és el següent:
Lloguers

2021

Concessió administrativa a Camprabassa SA
Concessió administrativa a Persa SA
Total

2020

318.792,81

213.231,36

3.509,26

-

322.302,07

213.231,36

Pel que fa a la concessió a la Societat del Grup, Camprabassa SA, des del moment
de l’inici de la explotació del projecte ara anomenat “Naturland” a la Rabassa (amb
l'ampliació de capital amb aportació de concessió administrativa el 25 de juliol de
2008), aquesta li ha de pagar al Comú un cànon l’import del qual ha estat de
318.792,81 euros i 213.231,36 euros al 2021 i 2020 respectivament (nota 22),
calculat sobre la base dels seus ingressos totals i fixat en els percentatges
següents:
-Des del primer fins al cinquè any, un 7%
-Des del sisè fins el desè any, un 8%
-Des de l’onzè fins al quinzè any, un 9% (a 2021 i 2020 s’aplica aquest tram)
-des del setze any fins al cinquantè any, un 10%
Pel que a la societat “Productora d’Energia renovable SA” (PERSA), el Comú li
factura un cànon per l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i l’autorització de
l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la producció d’energia elèctrica a la minicentral
d’Aixovall.

Altres ingressos
El detall de l’import d’ “altres ingressos” és el següent:
Altres ingressos

2021

2020

Sancions circulació

247.611,83

54.459,24

Sancions tributàries

29.689,37

15.216,35

274.679,94

13.896,36

--

8.199,53

542.981,14

91.771,48

Cessions econòmiques POUP
Altres ingressos
Total
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El concepte de “Sancions circulació” a 2021 inclou un import de 171.076,41 euros
(nota 6.1) per sancions no prescrites en executiva pendents de cobrament a 31 de
desembre de 2021 que a 31 de desembre de 2020 malgrat que ascendien a
160.710,31 euros no es van enregistrar a l’estat de rendiment financer de 2020, al
no complir-se els criteris per el seu reconeixement degut a la incertesa sobre la
existència i valoració dels corresponents actius (veure nota 2.5).
17.4.

Guanys procedents de la venda d’actius

No s’han produït guanys per venda d’actius als exercicis 2021 i 2020
17.5.

Guanys no realitzats en el valor raonable d’ inversions (NICSP 30)
Els guanys no realitzats (plusvàlues latents) en el valor raonable de les
inversions del Comú per l’exercici 2021 i 2020 es detalla en la següent
taula:
Valor

2021

Euros

2020

Accions SEMTEE

2.481,49

3.646,67

Accions CATSA

3.268,22

3.380,68

Accions Mutua Elèctrica Sant Julià de Lòria SA

421.325,39

411.865,46

Total guanys no realitzats

427.075,10

418.892,82

18. Despeses de personal
El saldo dels comptes “Despeses de personal” de l’exercici 2021 i 2020 presenten la
següent composició:
Despeses de personal

2021

Sous i salaris
Seguretat Social
Altres despeses de personal
Total

Euros

2020

(4.320.871,41)

(4.317.927,48)

(664.418,63)

(664.250,97)

(18.462,04)

(2.898,20)

(5.003.754,65)

(4.985.076,65)

A 31 de desembre de 2021 i 2020 el Comú presenta una plantilla de 144 persones.
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19. Subvencions i altres pagaments per transferències
Les despeses per els ajusts i subvencions que ha atorgat el Comú de l’exercici 2021 i
2020 es detallen en la següent taula:
Subvencions i altres pagaments per
transferències

2021

Euros

2020

Transferències corrents

(317.489,54)

(398.317,64)

Transferències de capital

(150.000,00)

(150.000,00)

0,00

(121.275,80)

Subvencions corrents
Subvencions de capital
Altres (nota 17.3)
Total

0,00

0,00

(42.480,00)

(42.480,00)

(509.969,54)

(712.073,44)

Les “Subvencions corrents” a l’exercici anterior 2020, corresponien al diferencial
negatiu entre el tipus de mercat i el pactat amb els crèdits concedits a Camprabasa
SA. A l’exercici 2021, conseqüència de la reestructuració i la novació dels crèdits
a novembre de 2021 (veure nota 5.2), aquesta despesa diferencial per import de
128.469,51 euros (nota 17.2 i 22) s’ha enregistrat com una menor reversió del
deteriorament.
Les “altres” subvencions corresponen al valor raonable del lloguer de l’edifici cedit
gratuïtament a la societat del grup, Escola Bressol Lauredia SAU, el preu pactat
del qual es zero.

20. Subministrament i material pel consum
Es registren com “altres despeses de gestió ordinària” (veure 21).
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21. Altres despeses de gestió ordinària
21.1. Detall comptes
El saldo dels comptes “Altres despeses de gestió ordinària” de l’exercici 2021 i 2020
presenten la següent composició i el detall de cada epígraf ordenat per els conceptes
econòmics més significatius:
Altres despeses de gestió ordinària

2021

Euros

2020

0,00

0,00

Arrendaments i cànons.

(592.928,19)

(428.784,91)

Terrenys i béns naturals

(301.020,27)

(232.230,29)

Construccions

(149.863,79)

(95.070,08)

Mobiliari

(87.635,60)

(32.244,80)

Altre propietat, planta i equipament

(49.304,55)

(58.212,05)

(5.103,98)

(11.027,69)

Reparacions i conservació.

(650.126,06)

(623.611,38)

Maquinària i utillatge

(381.596,33)

(347.861,62)

Terrenys i béns naturals

(110.532,30)

(78.088,26)

Elements de transport

(76.860,12)

(83.615,67)

Construccions

(33.655,28)

(60.776,50)

Infraestructures.

(28.568,68)

(31.295,11)

Altres

(18.913,35)

(21.974,22)

Serveis de professionals independents

(601.839,05)

(542.856,59)

Jurisdicció i contenciosos

(103.646,92)

(96.845,65)

(87.999,74)

(64.488,02)

Estudis i treballs empreses

(290.669,09)

(265.014,94)

Protecció i millora medi ambient. Altres treballs

(119.523,30)

(116.507,98)

(74.165,04)

(67.173,88)

(20.764,54)

(19.806,90)

(18.722,61)

(14.198,87)

(33.687,84)

(33.757,28)

Despeses de recerca i desenvolupament

Altres

Informàtica treballs empreses processament dades

Primes d’assegurances
Assegurances edificis
Asseg. Vehicles
Asseg. responsabilitat civil

(990,05)

589,17

(15.292,78)

(14.624,76)

Publicitat, propaganda i relacions públiques

(494.145,41)

(294.180,91)

Promoció cultural

(263.986,14)

(133.556,56)

Promoció turística

(66.461,47)

(15.496,13)

Publicitat i propaganda comunicació

(34.353,80)

(41.325,97)

Atencions protocol·làries i de representació

(33.940,40)

(18.929,04)

Treballs per empreses d'impressions

(28.703,99)

(20.959,74)

Divulgació i publicacions

(23.478,60)

(16.934,10)

variació periodificació
Serveis bancaris i similars.
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Promoció social

(15.451,65)

(19.583,57)

Promoció esportiva i promoció educativa

(15.362,37)

(20.366,91)

Despeses de serveis sanitaris

(5.842,89)

(218,72)

Promoció juvenil

(4.053,62)

(3.400,90)

Reunions, conferències i cursets

(2.450,48)

(474,52)

(60,00)

(2.934,75)

Subministraments

(299.605,53)

(268.418,53)

Energia elèctrica

(165.434,29)

(153.581,57)

Combustibles

(87.147,90)

(63.835,59)

Altres subministraments

(45.095,97)

(49.518,18)

(1.927,37)

(1.483,19)

(1.063.104,35)

(1.159.271,97)

Neteja i lavabo

(652.629,51)

(802.789,06)

Altres serveis.

(161.149,50)

(170.099,38)

Locomoció

(117.926,98)

(121.113,01)

Material d’oficina ordinari no inventariable

(84.140,18)

(14.588,69)

Comunicacions telefòniques

(40.571,18)

(42.615,92)

Altres comunicacions

(3.342,47)

(2.551,41)

Dietes i seguretat

(3.344,53)

(5.514,50)

Tributs i impostos

(6.696,89)

(5.371,12)

(6.696,89)

(5.371,12)

(3.797.903,30)

(3.404.294,05)

Traduccions i correccions

Aigua.
Comunicacions i altres serveis

Tributs i impostos de caràcter estatal
Total

Les variacions més significatives d’aquest epígraf són les següents:
-Arrendaments i canons (+164.143,28 euros): A dins d’aquest epígraf, l’augment a
“terrenys i bens naturals...” es deu, entre d’altres al sotsarrendament vinculat per import
de 24.360,00 euros esmentat a la nota 17.3 mentre que els augments a “Construccions”
i “Mobiliari” es deuen respectivament a un nou lloguer per manteniment d’una nau
industrial a la Borda del Germà (+28.600,00 euros) i un augment en el volum dels lloguers
de carpes, cadires, taules per fires i material elèctric per nadal/reis, en relació a l’exercici
anterior 2020 (+44.668,’03 euros).
- Publicitat, propaganda i relacions públiques (+199.964,50 euros): A dins d’aquest epígraf
l’augment a 2021 de la promoció cultural i turística (+181.394,92 euros conjuntament) es
deu, entre d’altres a l’increment dels esdeveniments culturals i activitats de la Festa Major.
-Comunicació i altres serveis (-96.167,62 euros): la reducció es imputable en un import
de 99.721,94 euros a l’acord de traspàs del servei de neteja del centre esportiu segons el
conveni amb Sasectur SAU signat el 3 de març de 2021, que a partir de 2021 s’inclou
pressupostàriament (129.369,58 euros) com a major aportació del Comú a aquesta
societat (capítol 8 enlloc de 2) per la qual cosa la despesa a l’Estat de rendiment financer
es troba com a “deteriorament de valor” enlloc de com a “altres despeses de gestió
ordinària”.
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21.2. Arrendaments operatius (NICSP 13).
Es detalla a continuació, el total de pagaments mínims futurs com arrendatari, derivats
dels contractes d’arrendament operatiu més significatius que no es poden cancel·lar:
Arrendaments operatius:
pagaments mínims futurs

31/12/2021

Euros

31/12/2020

Venciment a 1 any

299.612,70

230.298,59

Venciment entre 1 i 5 anys

128.331,83

152.733,95

Venciment a més de 5 anys

31.200,00

28.600,00

459.144,54

404.009,69

Total

Els arrendaments mes significatius corresponen a terrenys, naus, locals i similars, i
actualment la gran majoria tenen venciments anuals prorrogables i fins a 5 anys. No
existeixen clàusules que presentin possibles contingències tret de les consideren
habituals com desperfectes ocasionats o el retirament d’elements no desitjats per
l’arrendador.
El total dels pagaments futurs mínims per sotsarrendament que s’esperen rebre, a la data
de presentació, pels sotsarrendaments operatius que no es poden cancel·lar ascendeix a
24.360,00 euros (veure nota 17.3 i 22).
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22. Parts vinculades (NICSP 20)
22.1.

Entitats controlades i parts relacionades (NICSP 20)

Les entitats controlades pel Comú a 2021 i 2020 eren les següents:

Parts vinculades

País
d'incorporació

% en capital
2021

% en capital
2020

Camprabassa SA

Andorra

88,07%

88,07%

Escola Bressol Laurèdia SAU

Andorra

100,00%

100,00%

Sasectur SAU
Promoció Econòmica i Turística de
Sant Julià de Lòria SLU, en liquidació

Andorra

100,00%

100,00%

Andorra

n/a

100,00%

En aquest sentit, el Comú va acordar el 22 de setembre de 2020 la dissolució i
liquidació de la Societat “Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria SLU
en liquidació” que finalment es va dur a terme el 5 de febrer de 2021 amb el
repartiment de la quota de liquidació al Comú com a soci únic per un import de
16.890,95 euros (nota 5.2).
Especificacions i condicions de transaccions amb parts vinculades
Les vendes i compres a parts vinculades es realitzen de forma equivalent a les dels
mercats. Els saldos a pendents de tancament s’han detallat a les notes 5, 6,11 i 12.
Personal clau de la gerència
El personal clau, de les entitats vinculades que té en consideració el Comú es
defineixen com en el seu conjunt, l’òrgan rector de l’entitat. A continuació es detalla
el personal clau de l’entitat així com la seva retribució durant els exercicis 2021 i
2020:
2021

Nombre

Membres del Consell de Comú

12,00

336.679,07

3,00

179.530,52

15,00

516.209,59

Alts càrrecs i personal de relació especial
Total
2020

Salari anual Brut

Nombre

Membres del Consell de Comú
Alts càrrecs i personal de relació especial
Total
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A continuació es detallen les operacions més significatives que s’han realitzat amb les
entitats vinculades durant els exercicis 2021 i 2020 (vegeu els saldos a les notes 5 i 12):
Camprabassa
SA

2021
Vendes

0,00

Prestació de serveis

0,00

Contractes d'arrendament (nota 17.3)

0,00

Transferències sense contraprestació

0,00

Dividends

Escola Bressol
Laurèdia SLU

Sasectur SAU
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.480,00

24.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.958,36

0,00

0,00

0,00

322.302,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.890,95

482.260,43

42.480,00

24.360,00

16.890,95

Compres

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendaments

0,00

0,00

0,00

0,00

Cotitzacions Seguretat Social

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestacions de serveis

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessos

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferències sense contraprestació
(nota 17.2 i 3)

(128.469,51)

(42.480,00)

0,00

0,00

Total despeses

(128.469,51)

(42.480,00)

0,00

0,00

Crèdits concedits a l’exercici (nota 5)

600.000,00

0,00

0,00

0,00

Comptes a cobrar a l’exercici (nota 5)

31.488,85

0,00

0,00

0,00

0,00

370.958,00

509.301,28

0,00

631.488,85

370.958,00

509.301,28

0,00

Comptes a pagar a l’exercici (nota 12.1)

(300.000,00)

(98.699,95)

(261.120,57)

0,00

Total creditors

(300.000,00)

(98.699,95)

(261.120,57)

0,00

Interessos (nota 17.2)
Cànons (nota 17.3)
Quota de liquidació (nota 5.2)
Total ingressos

Aportacions al Patrimoni Net de l’exercici (nota 5)
Total deutors

0,00

P.E.T., SAU

Al 31 de desembre de 2021 el Comú tenia avals concedits a entitats de grup segons el
següent detall (imports disposats/pendents):
Aval

Camprabassa SA

Sasectur SAU

Escola Bressol
Laurèdia, SAU

Total

Pòlisses de crèdit

1.627.723,12

258.143,05

42.730,46

1.928.596,63

Préstecs

6.388.975,33

--

--

6.388.975,33

Total

8.016.698,45

258.143,05

42.730,46

8.317.571,96

/Societat
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Camprabassa
SA

2020

Escola Bressol
Laurèdia SLU

Sasectur SAU

P.E.T., SAU

Vendes

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestació de serveis

0,00

0,00

0,00

0,00

Contractes d'arrendament (nota 17.3)

0,00

42.480,00

0,00

0,00

Transferències sense contraprestació

0,00

1.132,84

98,79

0,00

Dividends

0,00

0,00

0,00

0,00

131.495,59

0,00

0,00

0,00

Cànons (nota 17.3)

213.231,36

0,00

0,00

0,00

Total ingressos

344.726,95

43.612,84

98,79

0,00

Compres

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendaments

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessos (nota 17.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

(779,57)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferències sense contraprestació
(nota 17.2 i 3)

(121.275,80)

(42..480,00)

(2.517,74)

0,00

Total despeses

(122.055,37)

(42.480,00)

(2.517,74)

0,00

Crèdits concedits a l’exercici (nota 5)

850.000,00

0,00

0,00

0,00

Comptes a cobrar a l’exercici (nota 5)

52.891,97

0,00

0,00

0,00

0,00

370..958,00

305.794,66

0,00

902.891,97

370.958,00

305.794,66

0,00

Comptes a pagar a l’exercici

0,00

0,00

0,00

0,00

Total creditors

0,00

0,00

0,00

0,00

Cotitzacions Seguretat Social
Prestacions de serveis
Interessos

Aportacions al Patrimoni Net de l’exercici (nota 5)
Total deutors

Al 31 de desembre de 2020 el Comú tenia avals concedits a entitats de grup segons el
següent detall (imports disposats/pendents):
Aval
/Societat

Camprabassa SA

Escola Bressol
Laurèdia, SAU

Sasectur SAU

Total

Pòlisses de crèdit

3.342.058,00

125.929,41

55.772,96

3.523.760,37

Préstecs

4.468.779,00

--

--

4.468.779,00

Total

7.810.837,00

125.929,41

55.772,96

7.992.539,37
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22.2.

Acords conjunts (NICSP 37)

El 28 de desembre de 2011, es va publicar al BOPA el Pla de Gestió de la vall del MadriuPerafita-Claror, en compliment de l’article 16.3 de la Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural
d’Andorra, com a instrument de protecció, ús i gestió del paisatge cultural de la Vall per
les quatre administracions afectades, els Comuns d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià
de Lòria i Escaldes-Engordany. Segons els seus articles 16.2 i 45.2, l’òrgan de gestió del
Pla, la Comissió, realitza actuacions en regim de cooperació i coordinació entre els quatre
Comuns, les condicions d’explotació i financeres de les quals són establertes prèviament
pel que fa a l’import anyal de les despeses d’inversió i funcionament i la seva repartició
pressupostària. En aquest sentit, els acords adoptats per dita Comissió han de ser
obligatòriament ratificats pels quatre Consells de Comú respectius, moment en que
adquireixen la condició d’actes administratius i són susceptibles de recurs d’alçada davant
del Govern i de posterior demanda per la via contenciosa-administrativa. Aquest acord
vinculant suposa la existència de control comú (NICSP 37-12º) del tipus “operador
conjunt” (NICSP37-7º i 19º) fet que determina el seu tractament comptable.
Es per això que al Comú de Sant Julià de Lòria, li correspondria reconèixer el 25% dels
actius, passius, ingressos i despeses (NICSP 37-23º). No obstant això, atesa la seva
escassa importància relativa (NICSP 1), el Comú opta per revelar els Estats Financers
inclosos als Comptes Anuals de l’exercici tancat 2021:
•

Estat de situació financera a 31.12.2021:
ACTIUS

31/12/2021

31/12/2020

Actius corrents

121.680,40

103.682,97

Efectius i equivalents a l'efectiu

121.680,40

103.682,97

14.141,43

18.195,66

200,00

--

13.941,43

18.195,66

135.821,83

121.878,63

31/12/2021

31/12/2020

Passius corrents

5.196,19

6.986,75

Comptes a pagar

3.981,17

5.771,73

Passius financers

1.215,02

1.215,02

Passius totals

5.196,19

6.986,75

31/12/2021

31/12/2020

Actius no corrents
Actius financers
Propietat, planta i equipament
Actius totals
PASSIUS

ACTIUS NETS/PATRIMONI
Patrimoni

31.423,53

31.423,53

Resultats d'exercicis anteriors

83.468,35

147.775,69

Resultat de l'exercici

15.733,76

-64.307,34

Total actius nets/patrimoni

130.625,64

114.891,88

Total passiu i patrimoni

135.821,83

121.878,63
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•

Estat de rendiment financer 2021:
2021

2020

200.000,00

30.000,00

560,00

10.351,75

510,00

95,24

201.070,00

40.446,99

Sous, salaris i beneficis als treballadors

93.166,85

83.091,88

Subvencions i altres pagaments per transferències

15.000,00

--

3.192,13

--

66.728,91

13.736,99

7.159,75

7.892,61

--

32,85

88,60

--

185.336,24

104.754,33

--

--

15.733,76

(64.307,34)

Transferències, subvencions i donacions
Taxes i ingressos per transaccions amb
contraprestació
Altres ingressos
Ingressos

Subministraments i material pel consum
Altres despeses de gestió ordinària
Despeses de depreciació i amortització
Despeses financeres
Altres despeses
Despeses
Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades
Resultat (estalvi o desestalvi) del període

•

Estat de liquidació del pressupost a 31.12.2021:
Execució Pressupost 2021

Despeses
Remuneracions bàsiques
Remuneracions bàsiques personal fix
Remuneracions bàsiques personal eventual
Quotes seguretat social
Mant. edificis i altres construccions
Mobiliari i aparells
Reparació i manteniment Equipaments informàtic
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Altres serveis (publicitat, representació,
protocol·làries, ..
Treballs realitzats per altres empreses i
professionals
Altres despeses financeres i tributs
Subvencions

Pressupost Modif. de Pressupost
Inicial
crèdit
Final

42.330,86
48.100,00
10.830,36
15.695,49
600,00
500,00
800,00
2.000,00
4.600,00
3.250,00
15.500,00

-

59.493,29 37.175,57
300,00

-

5.000,00 15.000,00
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42.330,86

43.431,31

48.100,00

30.989,82

10.830,36

6.242,84

15.695,49

12.502,88

600,00

135,22

500,00

170,95

800,00

741,86

2.000,00

982,53

4.600,00

3.192,13

3.250,00

1.873,87

15.500,00

11.552,36

96.668,86

51.272,12

300,00

88,60

20.000,00

15.000,00

% Liquidat
sobre
Pressupost
Final
102,60%
64,43%
57,64%
79,66%
22,54%
34,19%
92,73%
49,13%
69,39%
57,66%
74,53%
53,04%
29,53%
75,00%
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Edificis i altres construccions

-

15.000,00

Mobiliari i estris

-

2.500,00

Equips per a processos d'informació

-

26.000,00

Altre immobilitzat material

-

2.500,00

Total

255.000,00 52.175,57

Execució Pressupost 2021

Pressupost
Final

Ingressos

Venda material

15.000,00

2.905,52

2.500,00

-

26.000,00

-

2.500,00

-

307.175,57 181.082,01

75,00

560,00

-

450,00

510,00

-

Comuns de la Comissió de gestió

200.000,00

200.000,00

-

Romanent de tresoreria (modif. pressupostària.)

106.650,57

-

-

Total

307.175,57

201.070,00

-

Altres ingressos diversos

0,00%
0,00%
0,00%

58,95%
%
Liquidació
sobre
Pressupost
Final

Pendent
Liquidar

Liquidat

19,37%

746,67%

100,00%
0,00%
65,46%

El Comú de Sant Julià de Lòria va fer la seva aportació al pressupost de 2021 per un
import de 50.000,00 euros (25%) el 9 de març de 2021.
•

Resultat pressupostari 2021:
Liquidació pressupost

2021

Despeses de personal
Despeses de bens corrents i serveis
Transferències corrents
Inversió
Total despeses

93.166,85
70.009,64
15.000,00
2.905,52
181.082,01

Aportació Comuns
Altres ingressos

200.000,00
1.070,00
201.070,00

Total ingressos

Resultat Pressupostari exercici

19.987,99
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23. Concessió de serveis (NICSP 32)
El Comú te serveis concedits serveis a empreses o entitats, però el contingut dels
acords amb aquests operadors no implica el control sobre els actius ni compensacions
que suposin passius. Les revelacions requerides sobre els principals acords de
concessió són les següents:
23.1.

Recollida de residus

Pirinenca de Serveis SL explota en règim de servei públic comunal la recollida de
residus sòlids a la Parròquia de Sant julià de Lòria amb un import pressupostat de
492.742,80 euros anyals. El servei inclou :
-La recollida i transport del vidre, envasos lleugers i paper cartró
-La neteja periòdica dels contenidors i dels seus entorns, el manteniment i la substitució
dels contenidors deteriorats
-La recollida dels residus i el seu posterior transport fins al Centre de Tractament de
Residus i/o Centre d’Emmagatzematge.
23.2.

Serveis de neteja

El 10 de febrer de 2021 es va signar amb Avança SL un contracte administratiu per
a la realització del servei de neteja de les dependències del Comú de Sant Julià de
Lòria per un import total de 258.384,22 euros anyals.

24. Fets posteriors al tancament (NICSP 18)
Des del 31 de desembre fins a la formulació d’aquests estats financers no s’ha produït
cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de l’entitat que es reflecteix en aquests
estats financers ni que pugui afectar l’aplicació de les Normes Internacionals de
comptabilitat del Sector Públic (NICSP), excepte els següents:
- El 17 de gener de 2022 el Comú va transferir l’aportació de 250.000,00 euros aprovada
a 2021 en Consell de Comú (nota 13.1) per dotar el fons de solidaritat creat per Govern
per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19.
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-La Societat participada Camprabasa SA que es trobava en causa de dissolució des de
l’exercici 2016 segons l’article 85.5 de la Llei de societats andorrana, ha finalment
restablert el seu equilibri patrimonial amb data 7 de març de 2022. Amb aquest objectiu,
els Administradors van presentar un pla de reestructuració financera aprovat per la Junta
General Ordinària de 24 de juny de 2021 que incloïa en primer lloc una ampliació de
capital de 6.389.985 d’euros, en la que el Comú ha subscrit la totalitat de les 182.571
noves accions emeses (pujant fins al 90,73% la seva participació), mitjançant l’aportació
no dinerària de part dels crèdits pendent de cobrament (6.173.601,00 euros, vegeu nota
5), i en un segon terme una reducció de capital fins als 60.000,00 euros, amb la finalitat
de restablir-ne aquest i el patrimoni net comptable de la Societat, disminuït com a
conseqüència de les pèrdues. En aquest sentit amb data 7 de març de 2022 es va acordar
finalment per Junta General Ordinària de Camprabassa SA les esmentades operacions i
amb això la modificació del seu Capital Social que queda en 60.000,00 euros representats
en 817.205 accions nominatives a 0,073421 euros.
El 29 de març de 2022 va ser formalitzada notarialment l’esmentada ampliació i reducció
de capital i en conseqüència la composició del Patrimoni Net de Camprabassa SA, el %
atribuïble al Comú i el seu efecte en la valoració de les seves accions queda com segueix:
Camprabassa SA
Capital

31/12/2021
22.212.190,00

Ampliació

Reducció
(28.542.175,00)

0,00

60.000,00

4.699.106,04

0,00

4.882.561,00

(141.428,00)

0,00

12.000,00

183.454,96

Reserva legal

153.428,00

0,00

Altres reserves

30.026,96

Resultats d'ex. anteriors
Resultats de l’exercici (*)
PATRIMONI NET (**)
% participació del Comú
% atribuïble P.Net al Comú

Inversió en accions
Crèdits a capitalitzar (nota 5.2)

07/03/2022

6.389.985,00
0,00

Reserves

Reserva especial indisponible

Ajustos

0,00

(30.026,96)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.870.561,00

0,00

4.870.561,00

(23.836.607,52)

0,00

23.836.607,52

(996.472,19)

(996.472,19)

(996.472,19)

0,00

0,00

996.472,19

0,00

(2.437.434,75)

6.389.985,00

(6.461,44)

0,00

3.946.088,81

88,07%

90,73%

0,00

3.580.286,38

19.561.796,00

6.389.985,00

-

-

25.951.781,00

6.389.985,00

(6.389.985,00)

-

--

0,00

-

(2.809.698,62)

(22.371.494,62)

0,00 (2.809.698,62)

3.580.286,38

Deteriorament (nota 5.2)

(19.561.796,00)

-

Valor en llibres accions

0,00

6.389.985,00

(*) en base a l’objectiu del càlcul sobre xifres a 31 de desembre de 2021, no procedeix considerar uns 114.126,86 euros
de pèrdues de 2022 fins el 7 de març de 2022.
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25.

Diligència de signatures

La Intervenció Comunal, en l’exercici de les funcions que li atribueixen els articles 91 a
98 de la Llei de Finances Comunals, ha format els estats pressupostaris i financers
individuals corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2021 per
trametre’ls al Ple del Comú. Aquests estats comprenen la liquidació
pressupostària, l’estat de situació financera, l’estat del rendiment financer, l’estat de
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, el romanent de tresoreria, la
conciliació entre la comptabilitat pressupostària i financera, el compte d’endeutament, ,
les notes explicatives i els annexos corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de
desembre del 2021
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0. Introducció
El Comú de Sant Julià de Lòria, tal com estableix l’article 98 de la llei de les finances comunals i l’article
21 de la llei de sostenibilitat de les finances publiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal elabora un
informe trimestral sobre l’execució del seu pressupost, les seves modificacions i la situació de
tresoreria, fent especial atenció al compliment de les obligacions relatives al deute públic i al dèficit,
entre d’altres. El Comú va publicar al BOPA núm. 153 de 23 de desembre de 2020 l’Ordinació del 1412-2020 del pressupost per a l’exercici 2021. El present informe correspon al darrer trimestre de
l’exercici 2021 i acompanya com annex els Comptes Anuals de l’exercici 2021.

1. Execució pressupostària
El quadre següent presenta l’execució de les despeses i dels ingressos de l’entitat corresponents al
quart trimestre de l’any 2021 i la següent es la liquidació segons la seva classificació econòmica:
Concepte

Pressupost
inicial 2021

Operacions corrents
I. Impostos directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes i altres ingressos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos patrimonials
Operacions de capital
VII. Transferències capital
Operacions financeres
VIII. Actius financers
IX. Passius financers

12.215.647,22
2.948.000,00
150.000,00
3.083.492,00
5.979.965,22
54.190,00
1.239.712,67
1.239.712,67
1.888.843,48
0,00
1.888.843,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total ingressos

15.344.203,37

Operacions corrents
I. Despeses de personal
II. Consum bens i serveis
III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
Operacions de capital
VI. Inversions reals
VII. Transferències capital
Operacions financeres
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
Total despeses
Superàvit o dèficit

Reconduïts

Modificacions

Pressupost
final 2021

Executat
2021

Cobrat/
Pagat 2021

% Exec.
2021
Pressup.

%
Cobrat/
Pagat
2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.215.647,22
2.948.000,00
150.000,00
3.083.492,00
5.979.965,22
54.190,00
1.239.712,67
1.239.712,67
1.888.843,48
0,00
1.888.843,48

13.309.100,25
3.074.421,27
805.346,49
3.391.563,32
5.946.767,10
91.002,07
1.219.625,00
1.219.625,00
0,00
0,00
0,00

12.013.135,41
2.526.373,68
597.765,18
2.851.227,38
5.946.767,10
91.002,07
1.219.625,00
1.219.625,00
0,00
0,00
0,00

108,95%
104,29%
536,90%
109,99%
99,44%
167,93%
98,38%
98,38%
0,00%
0,00%
0,00%

90,26%
82,17%
74,22%
84,07%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00

0,00

15.344.203,37

14.528.725,25

13.232.760,41

94,69%

91,08%

10.143.899,27
5.030.162,86
4.506.073,38
93.103,17
514.559,86
2.814.159,85
2.814.159,85
0,00
2.386.144,25
1.580.537,34
805.606,91

241.616,24
7.840,40
197.624,89
0,00
36.150,95
1.907.700,76
1.907.700,76
0,00
0,00
0,00
0,00

10.253,17
72.419,48
(73.113,12)
(403,19)
11.350,00
(113.728,30)
(113.728,30)
0,00
103.475,13
100.571,94
2.903,19

10.395.768,68
5.110.422,74
4.630.585,15
92.699,98
562.060,81
4.608.132,31
4.608.132,31
0,00
2.489.619,38
1.681.109,28
808.510,10

9.261.250,94
4.966.187,81
3.763.076,85
67.148,74
464.837,54
2.070.193,84
2.070.193,84
0,00
2.289.586,36
1.481.109,28
808.477,08

8.937.415,30 89,09%
4.965.716,82 97,18%
3.440.845,59 81,27%
66.640,91 72,44%
464.211,98 82,70%
1.993.515,08 44,92%
1.993.515,08 44,92%
0,00
0,00%
2.253.014,52 91,97%
1.481.109,28 88,10%
771.905,24 100,00%

96,50%
99,99%
91,44%
99,24%
99,87%
96,30%
96,30%
0,00%
98,40%
100,00%
95,48%

15.344.203,37

2.149.317,00

0,00

17.493.520,37

13.621.031,14

13.183.944,90

77,86%

96,79%

0,00

(2.149.317,00)

0,00

(2.149.317,00)

907.694,11

48.815,51

16,82%

-5,71%
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El resultat de l’execució pressupostària al quart trimestre de l’exercici 2021, presenta un saldo positiu
de 907.394,11 euros (1.222.695,76 euros al final del 3º trimestre), el que s’explica per una execució
dels ingressos de 13.232.760,41 euros que assoleix un 108,95% del pressupost final (66,87% al 3º
trimestre, +42,08%) per sobre de l’execució de despeses per import de 13.183.944,90 euros que
suposa un 77,86% del pressupost final (51,67% al tercer trimestre, +26.19%).
En relació a l’any 2020 (superàvit de 1.355.271,77 euros) se supera a 2021 en un 0,67% en l’execució
d’ingressos i un 5,81% a la de despeses, fet que ajusta el resultat pressupostari en -447.877,66 euros
(907.394,11 euros).
En relació al trimestre anterior (3T 2021) s’afegeix un 27,81% a l’execució d’ingressos i un 26,20% a la
de despeses, que suposa una reducció del resultat pressupostari de -315.301,65 euros.
Pel que fa al superàvit de tresoreria (48.815,51 euros), sense tenir el compte les extensions de
cobraments i pagaments de gener 2021 i 2020 (art 63 de la Llei 10/2003 de les Finances Comunals),
l’import cobrat a 2021 hauria estat de 13.804.966,84 euros i el pagat de 12.483.144,88 euros
(comparable amb el Compte de tresoreria a 31 de desembre de 2021 als Estats Financers, operacions
pressupostàries, pressupost corrent), i resultaria doncs un superàvit de 1.321.821,96 euros a nivell de
tresoreria (com a l’article 71 de la nova Llei 36/2021 de les Finances Comunals, vigent a partir de
2022). En aquest sentit, podem descompondre aquest superàvit de caixa, segons la següent taula on
s’aprecia que es conseqüència d’un menor ritme d’execució de despeses (71,36% convertit efectiu) i
no tant al % cobrat d’ingressos (89,97% en efectiu):

Pressupost final
2021 (1)

Executat 2021
(2)

Total ingressos
Total despeses

15.344.203,37
(17.493.520,37)

14.528.725,25
(13.621.031,14)

Superàvit o (dèficit)

(2.149.317,00)

907.694,11

A 4º trimestre
2021

(3)=(2)/(1)
% executat

Cobraments
/pagaments (4)

(5)=(4)/(2)
executat que
s’ha cobrat
o pagat

(3) x (5)
% Executat
convertit en
efectiu

94,69%
(77,86%)

13.804.966,84
(12.483.144,88)

95,02%
(91,65%)

89,97%
(71,36%)

16,82%

1.321.821,96

3,37%

18,61%

Per altra banda, els imports reconduïts corresponen a aquelles despeses que es van comprometre en
l’exercici anterior, però que en acabar l’any encara es troben en curs o no s’ha rebut la factura
corresponent. En aquest sentit, l’11 de febrer de 2021, es va proposar reconduir a aquest exercici
2021 crèdits per un import de 2.149.897,00 euros, dels quals 1.907.700,76 euros corresponen a
despeses d’inversió (prop d’1.300.000 €, són dels treballs de la cartografia cadastral i del dipòsit
d’aigua de Certers) i 242.196,24 euros a despesa corrent. Aquestes despeses reconduïdes es financen
amb el romanent de tresoreria i el detall per òrgans del seu saldo pendent de liquidar i pagar
(romanent) al quart trimestre de 2021, que finalment ascendeix a 723.942,83 euros (1.071.850,92
euros al 3T) és el següent:
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Òrgan Nom
200 Urbanisme
342 Aigua

Reconduït

Romanent

% pendent

1.504.180,45

490.134,99

32,58%

340.821,13

141.543,88

41,53%

343 Manteniment

76.648,59

7.486,30

9,77%

105 Intervenció

53.100,03

44.862,70

84,49%

150 Informàtica

38.828,86

6.031,44

15,53%

600 Cultura

34.169,67

348,96

1,02%

345 Servei tècnic

20.302,48

2.521,43

12,42%

100 Intervenció

15.142,94

2.261,29

14,93%

115 Secretaria

14.537,90

1.451,20

9,98%

340 Medi Ambient

10.920,25

10.920,25

100,00%

120 Comptabilitat

8.000,00

8.000,00

100,00%

710 Llar de Lòria

7.235,13

0,01

0,00%

900 Turisme

6.018,07

2.000,00

33,23%

800 Esport

4.499,71

2.000,00

44,45%

160 Relacions ciutadanes

2.232,25

2.232,25

100,00%

110 Secretaria

1.750,07

72,99

4,17%

640 Edifici Cultural

1.728,75

27,44

1,59%

720 Infància i Joventut

1.437,34

160,00

11,13%

341 Boscos

1.416,87

1.203,21

84,92%

630 Biblioteca

1.323,30

0,00

0,00%

300 Circulació

1.208,32

427,28

35,36%

310 Aparcaments horitzontals

1.012,06

0,00

0,00%

330 Aparcament Camp de Perot

917,99

0,00

0,00%

700 Gent Gran

879,51

187,21

21,29%

320 Aparcament Plaça Germandat

538,33

0,00

0,00%

130 Compres

467,00

70,00

14,99%

2.149.317,00

723.942,83

33,68%

Total crèdits reconduïts

Així mateix, al febrer de 2022 el Ple del Comú (article 72.3 LFC) va aprovar la incorporació al
pressupost de l’exercici 2022 dels crèdits autoritzats i compromesos però encara no executats de
l’exercici 2021 per import de 1.882.929,71 euros.

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
Els ingressos liquidats al quart trimestre han estat de 14.528.725,25 euros, el que representa un
percentatge d’execució del 94,69% sobre el pressupost (+0,67% per sobre de l’executat a 2020). La
variació més significativa en relació al quart trimestre de l’exercici anterior 2020 es presenta tant als
impostos directes amb una execució d’un 104,29% (un 25,20% per sobre de 2020) com pels indirectes
que presenten una execució del 536,90% molt per sobre de l’import pressupostat (supera a la de
2020 en un 247,90%).
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2.1 Impostos directes
Fins al quart trimestre de l’any 2021 s’han liquidat 3.074.421,27 euros, el que suposa una execució
del 104,29% del pressupost final (79,09% al 2020), que es detallen en el quadre següent:

Concepte
FOC I LLOC
IMPOST SOBRE LA PROPIETAT
IINMOBILIARIA EDIFICADA
IMPOST SOBRE LA RENDA DELS
RENDIMENTS ARRENDATARIS
IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ
RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS,
EMPRESARIALS
I. Impostos directes

Inicial

Actual

Dret Reconegut
Net

Cobrat (**)

%
Deutors (*) Execució

283.000,00

283.000,00

279.138,47

253.614,43

25.524,04

98,64%

455.000,00

455.000,00

467.425,46

454.895,04

12.530,42

102,73%

620.000,00

620.000,00

625.816,69

587.495,46

38.321,23

100,94%

530.000,00

530.000,00

708.054,59

708.054,59

-

133,60%

1.060.000,00 1.060.000,00
2.948.000,00 2.948.000,00

993.986,06
3.074.421,27

946.836,54 47.149,52
2.950.896,06 123.525,21

93,77%
104,29%

El saldo en “Deutors”, inclou principalment la facturació els drets reconeguts pendents de cobrament
corresponents a l’últim fraccionament d’acord amb el calendari fiscal (a 2021 tres fraccions a
exigibles els mesos 8, 10 i 12).
L’impost sobre la construcció ha superat les previsions pressupostàries en particular degut als
450.829,17euros ingressats el 7 de setembre de 2021 corresponents a la “rehabilitació, reforma i
ampliació del Centre Comercial Nou Punt de Trobada, fases I i II”, que va suposar una ampliació de la
superfície edificada al projecte autoritzat.
(*) equival als saldos pendents revelats per cada impost a la nota explicativa 6.2 dels Estats Pressupostaris i Financers
(antiguitat, 2021).
(**) durant 2021, sense variació extensió gener

2.2 Impostos indirectes
Fins al quart trimestre de l’any 2021 s’han liquidat 805.346,49 euros amb una execució del 536,90%
sobre el pressupost final, conseqüència de un augment imprevist en les transmissions
gratuïtes/oneroses amb incidència en la titularitat i/o la configuració de bens immobles situats en el
territori de la Parròquia a Sant Julià de Lòria i per tant inscrits en el cadastre comunal:
Dret
Reconegut Net

Cobrat (**)

%
Deutors(*) Execució

Concepte

Inicial

Actual

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

150.000,00

150.000,00

805.346,49

692.951,49 112.395,00

536,90%

II. Impostos indirectes

150.000,00

150.000,00

805.346,49

692.951,49 112.395,00

536,90%

(*) equival als saldo pendent revelats per ITP a la nota explicativa 6.2 dels Estats Pressup. i Financers (antiguitat, 2021).
(**) durant 2021, sense variació extensió gener.
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Com s’aprecia seguidament aquest exercici 2021 hi ha un augment significatiu a tots els trimestres en
la recaptació d’aquest impost compartit amb Govern, en relació als darrers 5 anys, que es deu tant a
l’augment de les bases imposables com al nombre de vendes per particulars (subjectes a ITP i no a IGI
com ara les empreses, del qual els Comuns no hi participen), que fan que pugi la mitjana
d’euros/liquidació al 2021 i s’hagi superat de llarg la previsió pressupostària:

Trimestre/ Any

2021 (3T)

2020

2019

2018

2017

1

164.994,62

48.240,00

36.293,70

37.110,00

93.388,99

2

256.841,81

49.620,00

139.812,00

139.460,52

51.639,65

3

271.115,06

128.053,54

91.395,00

100.763,34

97.643,90

4

112.395,00

207.581,31

274.694,87

245.875,80

119.100,00

Total

805.346,49

433.494,85

542.195,57

523.209,66

361.772,54

Pressupostat

150.000,00

150.000,00

120.000,00

100.000,00

90.000,00

177

143

186

146

139

4.549,98

3.031,43

2.915,03

3.583,63

2.602,68

Nº liquidacions Notaris
euros/liquidació

2.3 Taxes i altres ingressos
Al quart trimestre de 2021 hi ha una execució d’un 109,99% del pressupost final, que amb import
absolut ascendeix a 3.391.563,32 euros que corresponen principalment a (ordenat per pressupost
actual):
Concepte

Inicial

Actual

SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE (1)

700.000,00

700.000,00

Dret
Reconegut
Net
781.008,27

TAXA SOBRE HIGIENE PÚBLICA

(2)

605.000,00

605.000,00

CANON CAMPRABASSA
APARCAMENTS HORITZONTALS

(3)

357.056,00

Cobrat (**)

Deutors(*)

%
Execució

691.774,27

89.234,00

111,57%

495.037,67

453.307,23

41.730,44

81,82%

357.056,00

318.792,81

-

318.792,81

89,28%

280.000,00

280.000,00

352.653,03

346.237,02

6.416,01

125,95%

APARCAMENT PLAÇA DE LA GERMANDAT

245.000,00

245.000,00

298.077,97

293.292,70

4.785,27

121,66%

RECUPERACIÓ ASSEG. EDIFICIS

200.000,00

200.000,00

-

-

-

0,00%

138.000,00
100.000,00
100.000,00

138.000,00
100.000,00
100.000,00

154.334,34
87.115,17
274.679,94

151.911,41
86.377,62
274.679,94

2.422,93
737,55
-

111,84%
87,12%

57.000,00

57.000,00

83.851,04

83.851,04

-

147,11%

SANCIONS CIRCULACIÓ

45.000,00

45.000,00

76.535,42

71.330,76

5.204,66

170,08%

GUALS

45.000,00

45.000,00

53.485,99

43.217,91

10.268,08

118,86%

TAXA ATORG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQ (5)
RÈTOLS

32.000,00

32.000,00

183.875,15

183.875,15

-

574,61%

30.000,00

30.000,00

32.782,70

31.359,70

1.423,00

109,28%

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA NÍNXOLS

20.000,00

20.000,00

13.754,36

13.570,76

183,60

68,77%

TAXA SOBRE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (2)
TAXA AUT. EMBRANCAMENT A LA XARXA

19.000,00

19.000,00

17.855,71

16.487,88

1.367,83

93,98%

14.000,00

14.000,00

28.186,08

28.186,08

-

201,33%

RECÀRRECS

12.000,00

12.000,00

13.252,41

13.252,41

0,00

110,44%

CONTENIDORS, TANQUES D'OBRA, BAST...

12.000,00

12.000,00

11.432,91

10.884,74

548,17

95,27%

CERTIFICATS

12.000,00

12.000,00

12.318,70

12.318,70

-

102,66%

(6)

APARCAMENT CAMP DE PEROT
CENTRE CULTURAL I CONGRESSOS LAUR.
CESSIÓ 10% TERRENYS P.O.U.P.
CONTROLADORS D'APARCAMENTS

(4)
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LLOGUER TANQUES CIRCULACIÓ

3.500,00

3.500,00

8.167,49

8.167,49

-

233,36%

PRESTACIÓ DE SERVEIS CEMENTIRI

6.700,00

6.700,00

3.383,50

3.383,50

-

50,50%

CADASTRE

10.000,00

10.000,00

-

-

-

0,00%

INGRESSOS DIVERSOS

10.000,00

10.000,00

13.254,91

13.254,91

-

132,55%

APARCAMENT EDIFICI EL MOLÍ

7.500,00

7.500,00

7.435,28

7.435,28

-

99,14%

LLAR DE LÒRIA

7.000,00

7.000,00

9.206,93

9.191,93

15,00

131,53%

TRANSPORT PÚBLIC PARROQUIAL

6.000,00

6.000,00

5.970,95

5.970,95

-

99,52%

REGISTRE DE SOL.LICITUDS

5.000,00

5.000,00

7.417,18

7.417,18

-

148,34%

FIRES

2.000,00

2.000,00

821,00

821,00

-

41,05%

RECUPERACIÓ RESPONSABILITAT CIVIL

1.500,00

1.500,00

7.144,46

7.144,46

-

476,30%

TURISME

500,00

500,00

4.613,84

4.613,84

-

922,77%

RETORN BAIXES C.A.S.S.

500,00

500,00

-

-

-

0,00%

CONCURSOS

100,00

100,00

80,00

80,00

-

80,00%

SANCIONS MASCOTES

100,00

100,00

292,50

292,50

-

292,50%

TRIBUTS

36,00

36,00

23,57

23,57

-

TAXA TINENÇA DE GOSSOS (7)

-

-

23.075,00

18.600,00

4.475,00

65,47%
0,00

ACTIVITATS PER A JOVES

-

-

610,00

610,00

-

0,00

DELIMITACIONS

-

-

2.649,50

2.649,50

-

0,00

REINTEGRAMENT SUBVENCIONS

-

-

8.387,54

8.387,54

-

3.083.492,00

3.083.492,00

3.391.563,32

2.903.958,97

487.604,35

III. Taxes i altres ingressos

109,99%

(*) equival als saldos pendents revelats per cada impost a la nota explicativa 6.2 dels Estats Pressupostaris i Financers
(antiguitat, 2021), excepte cànon Camprabassa (veure nota 3).
(**) durant 2021, sense considerar variació extensió gener.

Les partides més significatives atès el seu import i/o evolució del % d’execució, són les següents:
(1) El % d’execució de la partida “subministrament aigua potable”, que es va veure afectada al primer
trimestre (17,09% d’execució) fins la conclusió del procés de canvi de tots els comptadors de la
parròquia, ja es va normalitzar al segon trimestre amb un 41,11% d’execució (42,83% i 40,38% al
segon trimestre dels anys 2020 i 2019 respectivament) tancant a 31 de desembre de 2021 amb el
111,57% d’execució.
(2) Pel que fa a les taxes sobre “higiene” i “enllumenat públic” el grau d’execució del 81,82% i 93,98%
inclou, de la mateixa manera que l’import de radicació amb el qual es liquida conjuntament, els drets
de cobrament al moment de ser exigible el darrer fraccionament d’acord amb el calendari fiscal de
2021 (tres fraccionaments exigibles els mesos 8, 10 i 12).
(3) El cànon per la cessió de la concessió administrativa de l’explotació de “Naturland” a la societat
filial Camprabassa SA, es calcula sobre els ingressos anyals (3.542.142 euros) aplicant-li un % que per
l’any 2021 és del 9%, per la qual cosa a 31 de desembre es van facturar 318.792,81 euros (que
representa un 89,28% del total pressupostat). A 31 de desembre de 2021 s’acumulen 2.052.465,13
euros de cànons pendents de cobrament pel Comú, que han estat carregats al crèdit participatiu (no
corrent) signat a 2021 amb aquesta societat (veure notes explicatives 5.2.i 6.1 dels Estats Financers),
per la qual cosa no afecten al romanent de tresoreria.
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(4) La “cessió terrenys POUP” amb 274.679,94 euros executats ha superat de llarg les previsions
pressupostàries (100.000,00 euros) en particular degut als 100.838,51 euros ingressats el 7 de
setembre de 2021 corresponents a la “rehabilitació, reforma i ampliació del Centre Comercial Nou
Punt de Trobada, fases I i II”, com s’ha indicat abans.
(5) La taxa d’atorgament de llicencies urbanístiques amb 183.875,15 euros executats, ha superat la
previsió pressupostària de 32.000,00 euros principalment per tres permisos d’obra importants, les
llicencies de les quals que totalitzen 113.637,25 euros, s’han liquidat entre el setembre i octubre de
2021: Nou Punt de trobada (53.434,13euros), una obra realitzada per TP Unitas & Armengol (30.152
euros) i altra obra realitzada per Enginyeria i Tecnologia, S.L. (30.050,61euros).
(6) Recuperació assegurances edificis és la previsió del reemborsament de l’assegurança pels danys
ocasionats per l’esllavissada de la Portalada, que va malmetre el magatzem i el que hi havia a
l’interior i que depèn de la resolució del litigi, encara en curs (veure nota explicativa 13.4 dels Estats
Pressupostaris i Financers). No s’espera cap liquidació d’aquesta partida a l’exercici 2021.
(7) Taxa nova a la Ordinació Tributaria de 2021 i que si bé es va tractar en una comissió de treball dels
quatre comuns que l'impulsen, per tal d’adoptar una normativa i inici d’aplicació unificats pel darrer
trimestre del 2021, aquestes decisions es van prendre a finals de 2020, per la qual cosa no es va
pressupostar inicialment.

2.4 Transferències corrents
Dins aquest capítol s’han liquidat 5.946.767,10 euros el que representa un percentatge d’un 99,44%
del pressupost final.
Concepte
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TAXA TINENÇA VEHICLES
IV. Transferències corrents

Inicial
5.724.965,22

Dret Reconegut
Net

Actual
5.724.965,22

5.632.200,84

Cobrat (*)

Deutors

% Execució

5.632.200,84

0,00

98,38%

255.000,00

255.000,00

314.566,26

314.566,26

0,00

123,36%

5.979.965,22

5.979.965,22

5.946.767,10

5.946.767,10

0,00

99,44%

(*) durant 2021, sense considerar variació extensió gener.

Pel que fa a la taxa de tinença de vehicles presenta un excés d’execució donat que al febrer de 2021
es va rebre un import de 98.610,04 euros en concepte de la regularització de la taxa tinença vehicles
de l’any anterior mentre que a 2022 s’ha liquidat per Govern un import de 75.477,92 euros que
correspon a 2021 (periodificat a Estats Financers, veure notes explicatives als mateixos, nº 2.4 i 6.1).
Aquest tribut, que grava la tinença de vehicles per Govern, reverteix als Comuns en funció del
nombre de vehicles donats d’alta en el registre de Govern amb titular resident a la parròquia.
Pel que fa a les transferències corrents, són les que trimestralment Govern satisfà als comuns
mitjançant quatre pagaments, que efectua a l’inici de cadascun dels trimestres naturals (mesos 1,4, 7
i 10).
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2.5 Ingressos Patrimonials
S’han liquidat un total de 91.002,07 euros al quart trimestre de 2021, que corresponen a
arrendaments de locals que el Comú té llogats a la Parròquia, amb un percentatge d’execució d’un
205,98% del pressupost final:

Concepte
ARRENDAMENTS
MÚTUA ELÈCTRICA
ACCIONS CALDEA
CATSA
V. Ingressos patrimonials

Inicial
33.500,00
20.000,00
390,00

Actual

Dret
Reconegut Net

33.500,00
20.000,00
390,00

Cobrat (*)

69.002,07
22.000,00
0,00

Deutors

%

69.002,07
22.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

205,98%
110,00%
0,00%

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

54.190,00

54.190,00

91.002,07

91.002,07

0,00

167,93%

(*) durant 2021, sense considerar variació extensió gener.

2.6 Transferències de capital
Al quart trimestre de l’exercici del 2021 s’ha liquidat un import de 1.219.625,00 euros per
transferències de capital, el que representa un 98,38% del pressupost final. En aquest capítol hi
trobem les transferències (de capital) que el Govern liquida trimestralment i per anticipat (2.4).
Concepte

Inicial

Dret Reconegut
Net

Actual

Cobrat (*)

Deutors

%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.239.712,67

1.239.712,67

1.219.625,00

1.219.625,00

0,00

98,38%

VII. Transferències de capital

1.239.712,67

1.239.712,67

1.219.625,00

1.219.625,00

0,00

98,38%

(*) durant 2021, sense variació extensió gener.

3. Liquidació del pressupost de despeses
Les despeses liquidades durant el quart trimestre de l’exercici 2021 han estat de 13.621.031,14
euros, el que representa un percentatge d’execució del 77,86%, que supera en un 5,81% el de
l’exercici anterior 2020 quan va ser del 72,05%. El capítol de despeses l’execució del qual més puja es
el d’Inversions reals amb un 44,92% del pressupost final (+12,08% en relació a 2020). El detall
d’aquesta despesa per òrgans i l’evolució trimestral de la seva execució, és el següent (ordenat de
major a menor % d’execució final, a dins de cada classificació):
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Class
(*)
1

Codi

Òrgan

Inicial

110

Secretaria

2

100

Intervenció

3

115

Recursos Humans

4

140

Tràmits

103.246,05

4

160

Relacions ciutadanes

267.698,81

4

170

Assegurances

71.623,56

0

12.300,00

4

130

Compres

719.486,03

467

-97.761,98

4

105

Cònsols

646.973,84

53.100,03

-3.867,21

4

120

Comptabilitat

181.041,43

8.000,00

4

150

Informàtica

289.445,32

38.828,86

5

350

Agricultura

5

320

Aparc. Germandat

5

300

Circulació

5

340

Medi Ambient

5

345

5

310

5

(1)

Reconduïts

Modificacions

Actual

%
%
%
Execució Execució Execució
4T
3T
2T
337.944,02
94%
65%
44%

Liquidat

361.986,96

1.750,07

-2.712,46

361.024,57

1.848.919,58

15.142,94

-32.109,77

1.831.952,75

1.580.144,41

86%

40%

26%

189.726,06

14.537,90

35.840,06

240.104,02

199.649,48

83%

57%

29%

0

4.375,67

107.621,72

107.523,04

100%

69%

46%

2.232,25

-6.699,00

263.232,06

256.698,48

98%

67%

47%

83.923,56

78.057,85

93%

86%

94%

622.191,05

558.523,60

90%

57%

38%

696.206,66

615.962,44

88%

62%

45%

21.717,89

210.759,32

184.514,37

88%

58%

35%

-3.562,02

324.712,16

254.185,59

78%

52%

35%

42.155,13

0

0,12

42.155,25

41.140,16

98%

69%

42%

290.181,79

538,33

25.020,03

315.740,15

305.706,61

97%

71%

45%

1.131.211,13

1.208,32

43.549,66

1.175.969,11

1.131.848,38

96%

68%

46%

511.051,51

10.920,25

0

521.971,76

490.851,08

94%

63%

47%

Servei tècnic

401.261,34

20.302,48

-829,06

420.734,76

385.682,27

92%

48%

32%

Aparc. Horitzontals

285.682,32

1.012,06

-2.490,00

284.204,38

251.430,93

88%

69%

54%

344

Deixalleria

182.607,21

0

44.387,51

226.994,72

192.424,88

85%

58%

31%

5

343

Manteniment

1.049.807,28

76.648,59

3.223,69

1.129.679,56

913.066,20

81%

61%

41%

5

341

Boscos

329.343,24

1.416,87

-20.000,00

310.760,11

239.230,89

77%

49%

29%

5

346

Servei proj. energ.

45.000,00

0

-10.000,00

35.000,00

26.018,70

74%

3%

2%

5

342

Aigua

(2)

582.883,34

340.821,13

-3.262,80

920.441,67

635.809,52

69%

54%

33%

5

200

Urbanisme

(3)

2.079.356,49

1.504.180,45

-26.695,70

3.556.841,24

1.611.154,28

45%

28%

16%

5

330

Aparc. Camp Perot

86.287,93

917,99

-31.959,73

55.246,19

13.940,66

25%

9%

4%

6

620

Escola d'Art

6

630

Biblioteca

6

600

6

640

7

185.749,25

0

-3.223,69

182.525,56

176.014,20

96%

65%

49%

88.021,53

1.323,30

-11.784,58

77.560,25

67.515,86

87%

55%

36%

Cultura

611.730,65

34.169,67

-1.570,00

644.330,32

523.431,53

81%

57%

29%

Edifici Cultural

698.365,60

1.728,75

-35.582,02

664.512,33

498.371,78

75%

51%

32%

700

Gent Gran

559.862,42

879,51

18.782,36

579.524,29

541.120,81

93%

74%

42%

7

720

Infància i Joventut

210.581,59

1437,34

-16.407,60

195.611,33

182.261,04

93%

60%

51%

7

710

Llar de Lòria

215.818,58

7.235,13

-7.974,76

215.078,95

147.890,70

69%

45%

30%

8

800

Esport

808.371,65

4.499,71

98.569,17

911.440,53

845.027,48

93%

73%

50%

9

900

Turisme

268.725,75

6018,07

10.726,22

285.470,04

227.889,90

80%

42%

28%

15.344.203,37

2.149.317,00

0,00 17.493.520,37

13.621.031,14

77,86%

51,67%

33,45%

TOTAL DESPESES

(*) classificació administrativa assignada als Estats pressupostaris (no regulada a la estructura pressupostària).

Com s’aprecia, la totalitat dels òrgans augmenten el seu % d’execució sobre el trimestre anterior i la
major part superen el promig d’execució del 77,86%. Pel que fa als % inusuals o baixos d’òrgans amb
alt pressupost, fem els comentaris següents:
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(1) El % d’execució a “Intervenció” del 86% inusual respon tant al fet (positiu) de que les aportacions
a “Naturlandia”, han estat 200.000,00 euros per sota (-10,91%) del pressupost a final de l’any
(veure nota 7).
(2) L’execució del Departament d’aigua (69%) inferior al promig (78%), es deu a diferents obres
l’execució de les quals s’ha reconduït a 2022:

Eco

Partida

Inicial

16010 Quotes seguretat social personal func.

Reconduïts

Modificacions

Actual

%
Execució
2021

Liquidat

19.066,23

-

(3.121,87)

15.944,36

15.893,39

100%

123.007,91

-

(20.140,93)

102.866,98

102.537,97

100%

21200 Dipòsits aigua.rep. i cons.. edficis

49.000,00

107,06

(34.133,00)

14.974,06

14.908,33

100%

22760

Sanej., abast. i distrib. d'aigües.treballs empres

25.527,20

-

(3.460,00)

22.067,20

20.764,01

94%

61310

Sanej., abast. i distrib. d'aigües.reposició i mil

195.000,00

148.428,86

(45.000,00)

298.428,86

252.651,04

85%

21300 Sanej., abast. i distrib. d'aigües.rep. i cons. ma

81.582,00

1.357,46

68.948,00

151.887,46

125.191,43

82%

-

28,22

0,00

28,22

15,68

56%

4.500,00

288,68

(155,00)

4.633,68

2.230,61

48%

34.000,00

-

45.000,00

79.000,00

27.853,50

35%

40.000,00

190.610,85

0,00

230.610,85

73.763,56

32%

1.200,00

-

(1.200,00)

-

-

0,00%

582.883,34

340.821,13

(3.262,80)

920.441,67

635.809,52

69,08%

11010 Sou base personal funcionari

22190

Covid-19.altres subministraments

21400 Sanej., abast. i distrib. d'aigües.rep. i cons mat
(b ) i (c )

60890

Sanej., abast. i distrib. d'aigües

60770

Sanej., abast. i distr. d'aigües.parcs naturals (a)

22140 Sanej., abast. i distrib. d'aigües.vestuari
342. Aigua

(a) adjudicació de la construcció d'un dipòsit i captació d'aigua al torrent dels fenerals
(b) adjudicació del condicionament del pujador dels Fontanals del pui a la zona del solà
(c) nou tram de xarxa d'aigua potable a ctra.de la rabassa (pk2+650 al pk2+900 i del pk3+000 al
pk3+100)
(3) L’execució (baixa) del Departament d’Urbanisme (45%) cal que s’analitzi en detall (ordenat per
pressupost actual), donat que arrossega importants reconduïts tots els anys degut a les
característiques d’execució més lenta dels seus projectes (obres):
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Eco

Partida

60260 Dipòsits aigua. Construcció altres edificis (b)
60910 Cadastre. Estudis i projectes d'inversió (a)
60790 Altres infraestructures. Altres actuacions (d)

Inicial

Reconduïts Modificacions

Actual

%
%
Execució Execuci
2021
2020

Liquidat

180.000,00

670.272,34

0

850.272,34

620.660,28

73%

0%

0

615.545,19

0

615.545,19

248.631,95

40%

15%

0

0

400.000,00

400.000,00

0

0%

7%

60260 Deixalleria. Construcció altres edificis (c )

280.000,00

0

0

280.000,00

0

0%

0%

22760 Urbanisme. Treballs empreses. estudis i tr.

181.387,95

40.379,05

9.442,28

231.209,28

119.705,71

52%

57%

61701 Carreteres. vies públiq, Camins, cs i altres espais

227.000,00

0

0

227.000,00

21.947,56

10%

27%

60780 Parcs i jardins. àrees verdes i parcs

200.000,00

0

0

200.000,00

96.709,98

48%

35%
27%

61701 Vies púb. Vies púb. camins car.secund.i altres

0

156.834,41

0

156.834,41

138.692,58

88%

61701 Altres Infraest. Vies pub,camins,car.sec. (d)

568.300,00

0

-420.000,00

148.300,00

55.662,01

38%

27%

11010 Sou base personal funcionari

133.805,23

0

-23.113,16

110.692,07

110.687,54

100%

100%

21000 Urbanisme. Rep. i cons. de terrenys

60.000,00

0

15.000,00

75.000,00

73.650,23

98%

0%

60730 Recursos hidràulics. canalitzacions i altres

45.000,00

0

0

45.000,00

39.239,75

87%

--

60910 urbanisme. Estudis i projectes d'inversió

30.000,00

14.707,48

0

44.707,48

0

0%

15%

20200 Ens.univ. .lloguer d'edificis i altres cons.

30.096,00

0

0

30.096,00

30.096,00

100%

65%

60720 Vies públiques. Vies urbanes i altres

25.000,00

0

0

25.000,00

2.401,71

10%

37%

21200 Urbanisme. Rep. i cons. Edificis

50.000,00

0

-25.585,87

24.414,13

13.922,59

57%

39%

0

0

20.000,00

20.000,00

0

0%

--

61200 Urbanisme. conservació i millora d'edificis

20.000,00

0

0

20.000,00

0

0%

0%

16010 Quotes seguretat social personal func.

20.739,81

0

-3.582,54

17.157,27

17.156,53

100%

100%

60340 Altres infraestructures. Altres instal·lacions

14.000,00

0

0

14.000,00

13.950,75

100%

--

0

6.441,98

0

6.441,98

0

0%

0%

21200 Canalitzacions. rep.i cons. Edificis

7.500,00

0

-3.135,00

4.365,00

0

0%

39%

21300 Urbanisme. Rep. i cons. maq., istal·lac.

3.282,50

0

585,87

3.868,37

3.109,88

80%

99%

0

0

3.135,00

3.135,00

3.017,02

96%

33%

22190 Urbanisme. Altres subministraments

1.000,00

0

604,5

1.604,50

1.604,50

100%

90%

22040 Urbanisme. Consumibles informàtica

1.000,00

0

-46,78

953,22

0

0%

0%

21400 Urbanisme. Rep. i cons.mat. de transport

945,00

0

0

945,00

264,57

28%

88%

22000 Urbanisme. material d'oficina ordinari

300,00

0

0

300,00

43,14

14%

0%

45%

34%

22780 Contractes execució subsidiaries obres

61200 Conservació i millora d'edificis

20000 Altres infraestructures. Lloguer terrenys

200. Urbanisme

2.079.356,49

1.504.180,45

-26.695,70

3.556.841,24

1.611.154,28

(a) Per la magnitud i complexitat d’aquest projecte del “Cadastre”(reconduït de 2020) que es
trobava liquidat tan sols a un 15% a 31 de desembre de 2021, s’aprecia que és el principal
motiu del baix % d’execució global del Departament d’Urbanisme. Aquest projecte es troba
en fase de delimitació dels bens immobles de la parròquia.
(b) Per contra, el també important projecte (reconduït de 2020) per a la construcció d’una
captació i d’un dipòsit d’aigua potable al quart de Nagol amb una execució del 15% al 2020,
però que es troba al 73% a 31 de desembre de 2021.
(c) Projecte pressupostat a 2021 nova deixalleria comunal, que no s’ha arribat a iniciar.
(d) El 21-12-2021 es va fer pública l’adjudicació definitiva per la construcció d’un espai públic
(plaça) i obres de prevenció enfront el risc d’inundabilitat, a la zona de les Arades de la vila
de Sant Julià de Lòria, per la qual es va aprovar un crèdit extraordinari per import de
400.000,00 euros a finançar amb a càrrec de la partida pressupostària 200 Urbanisme –
45900 Altres infraestructures – 61701 Conservació vies públiques, camins, CS i altres espais.
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El detall de les Despeses per funcions és el següent (ordenat de major a menor % d’execució):
Codi Funció
31 SANITAT

Inicial
Reconduïts
Modificacions
9.051,13
3.340,81
1.804,50

1

DEUTE PÚBLIC

41

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

44

TRANSPORT PÚBLIC

91
32
13

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

93

ADMIN. FINANCERA I TRIBUTARIA

94

TRANSFERÈNCIES A ALTRES AD. PÚB.

92

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

Actual
14.196,44

Liquidat
16.183,00

% Exec.
a 4T
114%

% Exec. % Exec.
a 3T
a 2T
99%
63%

858.710,08

0

0,00

858.710,08

854.582,70

100%

41%

32%

42.155,13

0

0,12

42.155,25

41.140,16

98%

69%

42%

119.442,62

0

552,00

119.994,62

116.867,62

97%

65%

40%

ÓRGANS DE COVERN

495.881,97

980

-810,84

496.051,13

479.079,49

97%

66%

43%

EDUCACIÓ

212.973,25

290

-2.910,19

210.353,06

196.876,84

94%

65%

49%

1.698.083,62

3.311,99

34.890,22

1.736.285,83

1.623.238,60

93%

67%

45%

408.812,93

0

-1.440,01

407.372,92

359.062,52

88%

63%

46%

1.680.881,34

15.142,94

99.721,94

1.795.746,22

1.578.140,93

88%

60%

35%

1.812.707,41

112.457,54

48.543,25

1.973.708,20

1.698.896,67

86%

56%

37%

23

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

630.890,32

9.551,98

23.937,65

664.379,95

548.095,58

82%

53%

42%

34

ESPORTS

511.422,52

4.499,71

-100.874,71

415.047,52

335.726,20

81%

64%

49%

33

CULTURA

1.536.811,67

38.001,91

-62.774,48

1.512.039,10

1.198.733,48

79%

55%

32%

43

COMERÇ,TURISME I PIMES

209.984,50

2.000,00

25.423,85

237.408,35

184.280,88

78%

50%

36%

17

MEDI AMBIENT

750.008,31

76.029,23

-62.438,51

763.599,03

565.332,81

74%

51%

30%

2.865.467,23 1.040.852,25

16

BENESTAR COMUNITARI

23.219,34

3.929.538,82

2.889.487,61

74%

55%

34%

15

HABITATGE I URBANISME

544.785,34

218.362,92

-6.695,70

756.452,56

498.563,83

66%

33%

24%

45

INFRAESTRUCTURES

949.800,00

616.495,72

-20.000,00

1.546.295,72

436.101,75

28%

10%

5%

49

ALTRES ACTUACIONS DE ECON.

6.334,00

8.000,00

-148,43

14.185,57

640,47

5%

2%

0%

TOTAL DESPESES

15.344.203,37 2.149.317,00

0,00 17.493.520,37 13.621.031,14

77,86%

51,67% 33,45%

Com s’aprecia, la totalitat de les funcions sense excepció augmenten el seu % d’execució sobre al
trimestre anterior i la major part superen el promig d’execució del 77,86%.
Les principals partides segons la seva classificació econòmica, són les que es detallen a continuació:

3.1 Despeses de personal
Fins el quart trimestre de l’any 2021, s’han executat un total de 4.966.187,81 euros el que representa
un 97,18% del pressupost final, que inclou 7.840,40 euros de reconduïts dels quals un import de
1.421,20 euros restaven pendents de liquidar a 31 de desembre de 2021:

Concepte
DESPESES DE PERSONAL

Recond
uïts

Modificacions

5.030.162,86 7.840,40

72.419,48

Inicial

Actual
5.110.422,74

Liquidat
4.966.187,81

%
%
%
Execució Execució Execució
4T
3T
2T
97,18%

68,02%

45,96%

Aquest capítol 1 correspon principalment a les despeses de personal i les respectives cotitzacions a la
CASS. El detall de les modificacions es el següent:
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Class
econòmica Concepte

Modificacions Modificacions Modificacions Modificacions
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre
(2.107,85)

---

11010

Sou base personal funcionari

10000
13000
16000
16010
16050
16300
16310
16005

Adm.gral. despeses de gratificació
Sou base agents administració caràcter eventual
Adm.gral. quotes cass despeses de gratificació
Quotes seguretat social personal funcionari
Quotes seguretat social agents admó. eventual
Rec. hum. formació i perfecc. Personal
Formació i perfeccionament del personal
Quotes seguretat social relació especial

-9.207,06
-(418,78)
1.519,16
----

33.608,75
---5.265,16
---(3.000,00)

--6.000,00
--

(3.335,21) (3.335,21)
20.324,73 29.531,79
-532,00
-532,00
19,94
4.866,32
3.150,39
4.669,55
4.230,25
4.230,25
(4.544,00)
1.456,00
3.000,04
0,04

I. Despeses de personal (modificacions)

8.199.59

35.873,91

6.000,00

22.345,98

--

31,84

Total
31.532,74

72.419,48

El detall de les despeses de personal per funcions al 4º trimestre de 2021, es el següent (% execució):
Codi

Funció

Inicial

Reconduïts Modificacions

Actual

%
%
%
Execució Execució Execució
a 4T
a 3T
a 2T
38.835,25
100%
69%
46%

Liquidat

41 AGRICULT., RAM. I PESCA

38.835,13

0

0,12

38.835,25

15 HABITATGE I URBANISME

154.545,04

0,00

(26.695,70)

127.849,34

127.844,07

100%

59%

40%

13 SEGURETAT I MOB. CIUTAD.

1.175.918,00

0,00

68.111,44 1.244.029,44

1.243.449,19

100%

73%

49%

91 ÓRGANS DE COVERN

465.081,97

0,00

(3.867,21)

461.214,76

460.847,85

100%

68%

45%

33 CULTURA

457.226,41

0,00

(14.678,03)

442.548,38

441.399,88

100%

70%

46%

92 SERVEIS CARÀCTER GENERAL

792.240,97

7.840,40

51.911,11

851.992,48

836.217,62

98%

68%

45%

34 ESPORTS

141.878,31

0

(3.752,77)

138.125,54

135.559,32

98%

70%

49%

23 SERVEIS I PROMOC. SOCIAL

244.701,36

0,00

(3.000,00)

241.701,36

236.662,42

98%

66%

44%

17 MEDI AMBIENT

147.606,07

0

2.743,35

150.349,42

145.037,47

96%

67%

47%

32 EDUCACIÓ

163.749,25

0,00

(3.223,69)

160.525,56

154.787,13

96%

65%

53%

93 ADMN. FINANCERA I TRIBUT.

281.912,93

0,00

(12.891,88)

269.021,05

256.673,68

95%

65%

41%

16 BENESTAR COMUNITARI

864.667,80

0

(1.163,07)

863.504,73

781.404,49

90%

64%

45%

43 COMERÇ,TURISME I PIMES

101.799,62

0,00

18.925,81

120.725,43

107.469,44

89%

64%

40%

5.030.162,86

7.840,40

72.419,48 5.110.422,74

4.966.187,81

97,18%

68,02%

45,96%

I. Despeses de personal

3.2 Consum de bens corrents i serveis
En aquest capítol 2 s’ha executat al quart trimestre de 2021 per un import de 3.763.076,85 euros, el
que representa un percentatge d’execució d’un 81,27% sobre el pressupost final, que inclou
reconduïts a l’exercici 2021 de treballs o subministraments per import de 197.624,89 euros, dels
quals restaven 89.861,39 euros per liquidar a 31 de desembre de 2021:

Concepte
CONSUM DE BENS
CORRENTS I SERVEIS

Inicial

Reconduïts Modificacions

4.506.073,38 197.624,89

Actual

(73.113,12) 4.630.585,15

Liquidat

%
Exec
4T

%
Exec
3T

%
Exec.
2T

3.763.076,85 81,27% 53,87% 34,49%

Les despeses del capítol de consum de bens corrents i serveis corresponen principalment a material,
subministraments i altres. El detall per Òrgans és el següent (ordre per % execució):
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Codi

Òrgan

Inicial

620

Escola d'Art

140

Tràmits

160

Relacions ciutadà.

Actual

Liquidat

%
%
%
Execució Execució Execució
4T
3T
2T

Reconduïts

Modificacions

18.300,00

0,00

-

18.300,00

17.700,37

97%

61%

23%

2.060,40

0,00

-

2.060,40

1.991,23

97%

64%

40%

79.285,47

2.232,25

-

81.517,72

76.958,80

94%

67%

54%

13.860,41

(15.793,35)

257.941,51

242.320,99

94%

69%

46%

1.728,75

10.000,00

185.049,64

173.751,80

94%

79%

49%

343

Manteniment

259.874,45

640

Edifici Cultural

173.320,89

300

Circulació

187.243,00

1.208,32

(530,25)

187.921,07

176.433,55

94%

53%

33%

340

Medi Ambient

491.939,65

10.920,25

-

502.859,90

471.739,22

94%

64%

47%

130

Compres

620.362,84

467,00

(102.221,94)

518.607,90

485.086,24

94%

58%

39%

170

Assegurances

66.300,00

0,00

12.300,00

78.600,00

72.941,04

93%

85%

94%

345

Servei tècnic

177.668,84

17.712,48

(700,00)

194.681,32

177.631,64

91%

38%

26%

150

Informàtica

97.737,29

1.841,60

-

99.578,89

89.816,80

90%

65%

41%

310

Aparcam. horitzontals

285.682,32

1.012,06

(2.490,00)

284.204,38

251.430,93

88%

69%

54%

25.756,80

0,00

-

25.756,80

21.911,36

85%

48%

28%

171.809,20

1.781,42

20.000,00

193.590,62

163.110,06

84%

58%

23%

31,50

-

25.012,74

20.710,59

83%

45%

31%

41.175,76

117.477,76

93.982,76

80%

55%

22%

720

Infància i Joventut

342

Aigua

700

Gent Gran

24.981,24

344

Deixalleria

76.302,00

0,00

600

Cultura

353.045,00

14.169,67

-

367.214,67

284.486,47

77%

48%

13%

346

Servei Proj.energ i ecolo

45.000,00

0,00

(10.000,00)

35.000,00

26.018,70

74%

3%

2%

900

Turisme

138.926,13

6.018,07

( 8.199,59)

136.744,61

95.420,46

70%

32%

24%

800

Esport

211.264,00

4.499,71

(11.350,00)

204.413,71

141.262,93

69%

58%

45%

105

Intervenció

198.078,88

53.100,03

-

251.178,91

171.301,50

68%

43%

32%

341

Boscos

132.649,20

1.416,87

( 2.743,35)

131.322,72

87.715,54

67%

44%

14%

115

Secretaria

85.275,85

6.697,50

(20.208,90)

71.764,45

46.375,86

65%

40%

0%

320

Aparc. Plaça Germandat

26.231,92

538,33

( 1.501,50)

25.268,75

15.815,45

63%

37%

19%

200

Urbanisme

335.511,45

40.379,05

20.000,00

395.890,50

245.413,64

62%

41%

29%

110

Secretaria

51.677,96

1.750,07

-

53.428,03

30.802,63

58%

46%

36%

330

Aparcam.Camp de Perot

23.287,93

917,99

-

24.205,92

13.940,66

58%

27%

13%

100

Intervenció

20.600,00

0,00

(850,00)

19.750,00

11.131,21

56%

19%

7%

630

Biblioteca

16.725,48

1.224,43

-

17.949,91

9.058,88

50%

33%

22%

710

Llar de Lòria

95.781,19

6.117,13

-

101.898,32

39.319,12

39%

24%

17%

120
Comptabilitat
II. Consum bens corrents i serveis

13.394,00

8.000,00

21.394,00

7.496,42

4.506.073,38

197.624,89

35%
81,27%

21%
53,87%

19%
34,49%

(73.113,12) 4.630.585,15 3.763.076,85

El detall al quart trimestre d’aquest capítol 2 per funcions (per ordre per % execució) i de les
modificacions més significatives, son els següents:
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Codi Funció

Inicial

31 SANITAT
44 TRANSPORT PÚBLIC
16 BENESTAR COMUNITARI
13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA
93 ADMIN. FINANCERA I TRIBUTARIA

Reconduïts

Modificacions

Actual

9.051,13

3.340,81

1.804,50

14.196,44

119.442,62

0,00

552,00

119.994,62

1.053.116,57

28.950,20

427.165,62

3.311,99

426.726,12

86.900,00

0,00

8.951,87

95.851,87

%
Exec.
a 4T
16.183,00 114%

Liquidat

% Exec.
a 3T

% Exec.
a 2T

99%

63%

97%

69%

42%

45.382,41 1.127.449,18 1.028.593,31

91%

65%

49%

(3.751,49)

377.932,61

89%

65%

40%

81.345,72

85%

41%

32%

116.867,62

32 EDUCACIÓ

45.524,00

290,00

313,50

46.127,50

38.563,01

84%

66%

43%

33 CULTURA

681.785,26

17.903,04

26.162,12

725.850,42

606.711,46

84%

67%

45%

17 MEDI AMBIENT

252.973,24

13.241,05

(45.181,86)

221.032,43

182.486,41

83%

63%

46%

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

881.381,44

67.629,88

(25.217,86)

923.793,46

758.254,56

82%

56%

37%

43 COMERÇ,TURISME I PIMES

105.184,88

2.000,00

6.498,04

113.682,92

76.811,44

68%

64%

49%

34 ESPORTS

323.894,21

4.499,71

(111.071,94)

217.321,98

141.262,93

65%

60%

35%

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

162.104,96

6.148,63

(462,35)

167.791,24

99.722,10

59%

55%

32%

15 HABITATGE I URBANISME

297.915,45

40.379,05

20.000,00

358.294,50

212.300,62

59%

53%

42%

91 ÓRGANS DE COVERN

30.800,00

980,00

3.056,37

34.836,37

18.231,64

52%

50%

36%

45 INFRAESTRUCTURES

22.500,00

950,53

0,00

23.450,53

7.169,95

31%

51%

30%

6.334,00

8.000,00

(148,43)

14.185,57

640,47

5%

55%

34%

4.506.073,38

197.624,89

49 ALTRES ACTUACIONS C. ECONÒMIC
II. Consum de bens corrents i serveis

(73.113,12) 4.630.585,15 3.763.076,85 81,27% 51,67% 33,45%

Class.
Modificacions Modificacions Modificacions Modificacions
Econòmica Concepte
Descripció
1-Trimestre
2-Trimestre
3-Trimestre
4-Trimestre
85201
Sasectur. Adquisició accions
a)
99.721,94
22700
Centre Esportiu. treb. empreses de neteja i saneja
(99.721,94)
(10.000,00)
22681
Comunicació i educació mediambiental.
b)
10.000,00
22680
Esdeveniments culturals. promoció cultural
(2.000,00)
60390
Maquinària
c)
(2.600,00)
60500
Mobiliari
4.600,00
60750
Construccions i equipament esportiu.
(44.258,57)
61200
Centre de congressos. Conservació
d)
44.258,57
22754
Deixalleria. Recollida deixalleria i residus
20.000,00
22780
T.R.O.E. Contractes execució d’obres
e)
(20.000,00)
61701
Conservació vies públiq, camins, CS i altres espais
60790
21300
60810
60890
61200
61310
60320
61701
60790
1
2
3
4
6
8
9

Boscos – 60790 Altres actuacions
f)
Reparació i conservació maquinària,...
Equipament cultural
g)
Altre immobilitzat material
Conservació i millora d’edificis
Reposició i millora de maquinària
h)
Instal·lacions elèctriques
Conservació vies públiques, camins, altres espais
Altres actuacions
Nota 3.d)
Despeses de personal (nota 3.1)
Consum de bens corrents i serveis
Despeses financeres (nota 3.3.)
Transferències corrents (nota 3.4)
Inversions reals (nota 3.5)
Actius financers (nota 3.7)
Passius financers

Totals
99.721,94
(99.721,94)
(10.000,00)
10.000,00
(2.000,00)
(2.600,00)
4.600,00
(44.258,57)
44.258,57
20.000,00
(20.000,00)

(20.000,00) (20.000,00)
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
(10.000,00) (10.000,00)
(20.000,00) (20.000,00)
21.000,00
21.000,00
(21.000,00) (21.000,00)
(400.000,00) (400.000,00)
400.000,00
400.000,00
8.199,59
(107.921,53)
0
0
0
99.721,94
0
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35.873,91
(3.815,34)
0,00
11.350,00
(44.258,57)
850,00
0,00

6.000,00
26.300,00
0,00
0,00
(32.300,00)
0,00
0,00

22.345,98
72.419,48
12.323,75 (73.113,12)
(403,19)
(403,19)
0,00
11.350,00
(37.169,73) (113.728,30)
0,00
100.571,94
2.903,19
2.903,19
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a) Ordinació del 19-4-2021 de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del traspàs del
servei de neteja del Centre Esportiu, a la societat “Sasectur, S.A.U.”(BOPA 48 de 28/04/21), a rel del
conveni signat el 3 de març del 2021 entre ambdues entitats, per tal de formalitzar les competències
de cadascuna de les parts sobre el Centre Esportiu (BOPA 48 de 28/04/21):
• S’aprova un suplement de crèdit de 99.721,94 euros per a la partida 800 Esports – 94221
Sasectur – 85201 Adquisició accions (veure Nota 3.7).
• S’ha finançat mitjançant els crèdits disponibles a la partida pressupostària 130 Compres –
34200 Centre Esportiu – 22700 Treballs realitzats per empreses de neteja (99.721,94 euros).
b) Ordinació del 19-04-2021 de suplement de crèdit per finançar l’organització d’unes jornades
relacionades amb esports i activitats de muntanya, a sol·licitud del Cap del Centre Cultural i
Congressos (BOPA 48 de 28/04/21):
• S’aprova un suplement de crèdit per 10.000,00 euros per a la partida 640 Edifici cultural –
3341000 Esdeveniments culturals – 22680 Promoció cultural.
• S’ha finançat mitjançant els crèdits disponibles a la partida pressupostària 346 Serveis de
projectes energètics i ecològics – 17210 Comunicació i educació mediambiental -22681
Promoció educativa.
c) Ordinació del 19-04-2021, pel qual s’aprova un crèdit extraordinari destinat a finançar l’adquisició
de màquines esportives per l’espai “Soqué de Casa Colltort” (BOPA 48 de 28/04/21).
• S’aprova un crèdit extraordinari per 4.600,00 euros per a la partida 800 Esports – 3410000
Promoció i foment de l’esport - 60750 Construccions i equipament esportiu.
• S’ha finançat a càrrec de les partides següents:
- 710 Llar de jubilats – 23120 Centre de dia – 60500 Mobiliari, 1.000,00 euros.
- 720 Infància i Joventut– 23210 Infància i Joventut–60500 Mobiliari, 1.600,00 euros.
- 800 Esports – 34200 Centre Esportiu – 60390 Maquinària, 2.000,00 euros.
d) Ordinació del 07-07-2021 de Suplement de crèdit per finançar els treballs de recollida de residus a
la deixalleria per tot l’any 2021, a sol·licitud del Cap de Serveis Generals (BOPA 78 de 14/07/21):
• S’aprova un Suplement de crèdit per 44.258,57 euros per a la partida 344 Deixalleria – 16200
Deixalleria – 22754 Recollida deixalleria i residus industrials.
• Es finançarà mitjançant els crèdits disponibles a la partida pressupostària 640 Edifici cultural –
33010 Centre de congressos – 61200 Conservació i millora d’edificis.
e) Ordinació del 9-8-2021 pel qual s’aprova un crèdit extraordinari destinat a finançar el concurs per
la contractació d’obres per execució subsidiària (BOPA 90 de 18/08/21):
• S’aprova un crèdit extraordinari per 20.000,00 euros, per a la partida 200 Urbanisme – 15130
Execucions subsidiàries- 22780 TROE. Contractes execució subsidiària d’obres.
• S’ha finançat a càrrec de la partida 200 Urbanisme – 45900 Altres infraestructures – 61701
Conservació vies públiques, camins, CS i altres espais, per un import de 20.000,00 €.
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f) Ordinació del 25-10-2021 de suplement de crèdit per finançar l’obra del nou tram de la xarxa
d’aigua potable a la carretera de la Rabassa:
• S’aprova un Suplement de crèdit per un import de 20.000,00 euros per a la partida 342 Aigua
– 16100 Sanejament, abastament i distribució d’aigües – 21300 Reparació i conservació de
maquinària, instal·lacions i equipaments;
• El suplement de crèdit es finançarà mitjançant els crèdits disponibles a la partida
pressupostària 341 Boscos – 17110 Boscos – 60790 Altres actuacions.
g) Ordinació del 25-10-2021, pel qual s’aprova un crèdit extraordinari destinat a finançar l’adquisició
d’una obra artística per retre homenatge a les víctimes de la COVID19:
• S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 30.000,00 euros, per a la partida 640 Edifici
Centre Cultural – 23100 Acció Social – 60810 Equipament cultural.
• Aquest crèdit extraordinari es finançarà a càrrec de les partides següents:
- 640 Edifici Centre Cultural – 33010 Centre Congressos – 60890 Altre immobilitzat material,
per un import de 10.000,00 €.
-640 Edifici Centre Cultural – 33010 Centre Congressos – 61200 Conservació i millora
d’edificis, per un import de 20.000,00 €.
h) Ordinació del 21-12-2021 pel qual s’aprova un crèdit extraordinari per poder fer front, de manera
urgent, a la substitució i instal·lació de la caldera de calefacció que dona servei a les instal·lacions
comunals.
• S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 21.000,00 euros, per a la partida 345 Servei
tècnic – 92000 Administració General – 61310 Reposició i millora de maquinària i
equipaments.
• Aquest Crèdit extraordinari es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 345 Servei tècnic
– 16510 Enllumenat de Nadal – 60320 instal·lacions elèctriques, per un import de 21.000,00 €.

3.3 Despeses financeres
En aquest apartat s’han executat fins al quart trimestre de 2021 un import de 67.148,74 euros que
corresponen principalment a interessos bancaris, amb un percentatge d’execució d’un 72,44%
respecte del pressupost final tal i com ens mostra el quadre següent:

Concepte
DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS
PRÉSTECS
DESP. I COMISSIONS BANCÀRIES.
COMISSIONS BANCÀRIES
GESTIÓ DEL DEUTE. INTERESSOS
LÍNEES DE CRÈDIT
III. Despeses financeres

Inicial
53.103,17

Modificacions
(2.903,19)

Reconduïts

%
Execució
4T

%
Execució
3T

%
Execució
2T

Actual

Liquidat

0,00

50.199,98

46.105,62

92%

48%

45%

15.000,00

-

0,00

25.000,00

5.750,34

23%

76%

53%

25.000,00
93.103,17

2.500,00
( 403,19)

0,00
0,00

17.500,00
92.699,98

15.292,78
67.148,74

87%
72,44%

3%
40,50%

0%
34,08%
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3.4 Transferències corrents
Fins al quart trimestre de l’exercici 2021 s’ha executat un 82,70%, respecte al pressupost final, el que
suposa 464.837,54 euros corresponents a convenis signats amb el Govern d’Andorra o altres entitats
públiques, així com a d’altres subvencions que l’Hble. Comú destina fonamentalment a ajuts a
persones en situació d’especial necessitat i a entitats de caire cultural, social i esportiu, segons el
següent detall (ordenat de major a menor % execució):
Suma de
Inicial

Concepte

Reconduïts Modificacions

Transferències a d'altres ens comunals. Corporació
Protecció i millora del medi ambient. Administració
Transferències a d'altres ens comunals.
Recollida Select. Orgànic. administració general
Promoció i foment de l’esport. Institucions sense f
Acció social. Institucions sense finalitat de lucre
Arts escèniques. Institucions sense finalitat de lucre
Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca
Acció social. Fons de cohesió social
Transf. estat. fons de compensació
Promoció cultural. Ens públics

60.000,00
6.429,00
25.000,00
12.682,86
43.650,00
177.452,00
128.000,00
3.320,00
40.182,00
15.344,00
2.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
20.000,00
0,00
848,01
15.142,94
0,00

IV. Transferències corrents

514.559,86

36.150,95

0,00
0,00
0,00
0,00
11.350,00
(17.659,60)
0,00
0,00
17.659,60
0,00
0,00

Actual

Liquidat

60.000,00 60.000,00
6.429,00
6.429,00
25.000,00 25.000,00
12.682,86 12.682,86
55.000,00 54.400,00
159.952,40 146.463,92
148.000,00 112.575,82
3.320,00
2.304,91
58.689,61 32.099,38
30.486,94 12.881,65
2.500,00
0,00

11.350,00 562.060,81 464.837,54

%
%
%
Execució Execució Execució
4T
3T
2T
100%
100%
100%
100%
99%
92%
76%
69%
55%
42%
0%
82,70%

100%
100%
0%
0%
80%
61%
69%
69%
48%
42%
0%

100%
100%
0%
0%
80%
61%
52%
0%
26%
42%
0%

63,32%

56,72%

Pel que fa als reconduïts, resten 2.608,50 euros per liquidar a 31 de desembre de 2021.

3.5 Inversions reals
A aquest capítol 6 “Inversions reals” s’ha executat al quart trimestre de 2021 un import de
2.070.193,84 euros, el que representa un percentatge d’execució d’un 44,92% sobre el pressupost
actual, que inclou reconduïts a l’exercici 2021 d’inversions ja compromeses per import de
1.907.700,76 euros dels quals hi havia pendent de liquidar un import de 630.051,74 euros a 31 de
desembre de 2021. El detall del Capítol 6 per Òrgans, és el següent (ordre per % execució):
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Codi

Òrgan

800

Esport

700

Gent Gran

620

Actual

Liquidat

Reconduïts

Modificacions

2.000,00

0,00

2.600,00

4.600,00

4.503,95

98%

98%

0%

450,00

0,00

-

450,00

438,90

98%

98%

98%

Escola d'Art

3.700,00

0,00

-

3.700,00

3.526,70

95%

78%

15%

630

Biblioteca

5.300,00

98,87

-

5.398,87

4.611,07

85%

65%

49%

345

Servei tècnic

52.000,00

2.590,00

-

54.590,00

38.663,04

71%

12%

7%

343
341

Manteniment
Boscos

242.787,93
38.366,58
1.590,71

56%
33%

32%
33%

(1.600,00)

363.113,03
62.000,00
2.677,34

67%
62%

Infància i Joventut

62.788,18
0,00
1.277,34

(20.000,00)

720

300.324,85
82.000,00
3.000,00

59%

55%

55%

342

Aigua

269.000,00

339.039,71

-

608.039,71

354.268,10

58%

51%

34%

150

Informàtica

96.585,00

36.987,26

-

133.572,26

72.808,05

55%

33%

28%

3.500,00

0,00

-

3.500,00

1.542,67

44%

0%

0%

1.589.300,00

1.463.801,40

(20.000,00)

3.033.101,40

1.237.896,57

41%

25%

13%

3.000,00

1.118,00

(1.000,00)

3.118,00

1.118,15

36%

36%

36%

262.000,00

0,00

(44.258,57)

217.741,43

63.435,25

29%

3%

0%

0,00

925,16

160

Relacions ciutadà.

200

Urbanisme

710

Llar de Lòria

640

Edifici Cultural

Inicial

%
%
%
Execució Execució Execució
4T
3T
2T

344

Deixalleria

12.000,00

-

12.000,00

8%

0%

0%

130

Compres

32.000,00

0,00

-

32.000,00

1.854,21

6%

0%

0%

300

Circulació

32.000,00

0,00

2.490,00

34.490,00

1.856,80

5%

2%

2%

900

Turisme

3.000,00

0,00

-

3.000,00

0,00

0%

0%

0%

330

Aparcam.Camp Perot

63.000,00

0,00

(31.959,73)

31.040,27

0,00

0%

0%

0%

2.814.159,85

1.907.700,76

(113.728,30)

4.608.132,31

2.070.193,84

44,92%

29,50%

16,76%

VI. Inversions reals

El detall del Capítol 6 per funcions és el següent (ordre per % execució):

34 ESPORTS

2.000,00

0,00

2.600,00

4.600,00

%
%
%
Execució Execució Execució
a 4T
a 3T
a 2T
4.503,95
98%
98%
0%

32 EDUCACIÓ

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

3.526,70

95%

78%

15%

Codi

Funció

23 SERVEIS I PROMOC. SOCIAL

Inicial

Reconduïts

Modificacions

Actual

Liquidat

6.450,00

2.395,34

27.400,00

36.245,34

33.147,76

91%

50%

27%

343.000,00

62.788,18

-20.000,00

385.788,18

231.379,93

60%

40%

26%

92.324,85

177.983,87

0,00

270.308,72

158.419,14

59%

25%

21%

16 BENESTAR COMUNITARI

935.000,00 1.011.902,05

-21.000,00

1.925.902,05 1.066.806,95

55%

10%

10%

92 SERVEIS CARÀCT. GENERAL

139.085,00

36.987,26

53%

9%

5%

45 INFRAESTRUCTURES

927.300,00

33 CULTURA

267.300,00

13 SEGURETAT I MOB. CIUTAD.
43 COMERÇ,TURISME I PIMES

17 MEDI AMBIENT
15 HABITATGE I URBANISME

VI. Inversions reals

21.000,00

197.072,26

103.574,49

615.545,19

-20.000,00

1.522.845,19

428.931,80

28%

8%

49%

98,87

-74.258,57

193.140,30

38.046,32

20%

5%

2%

95.000,00

0,00

-29.469,73

65.530,27

1.856,80

3%

1%

1%

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0%

0%

0%

2.814.159,85 1.907.700,76

-113.728,30

4.608.132,31 2.070.193,84

44,92%

29,50%

16,76%

El detall de les inversions executades fins al quart trimestre de 2021, és el següent (ordre per Òrgan):
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Orgànica Funcional Econòmica
130
150
150
150
150
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
341
341
341
342
342
342
342
342
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
344
345
345
345
345
620
620
630
630
630
640
640
640
700
710
710
720
720
800

92000
92020
92020
92020
92020
92200
16110
45900
15500
45200
17100
45900
45300
16110
45010
15500
13300
17110
17110
17110
16100
16100
16100
16100
16100
16310
16310
16310
17100
45900
15500
16200
17100
45900
17100
16200
92000
16500
92000
16500
32310
32310
33200
33200
33200
33010
3351001
23100
23100
23120
23120
23210
23210
3410000

60500
60610
64050
60610
64050
60500
60260
60340
60720
60730
60780
61701
61701
60260
60910
61701
60500
60390
60790
61750
60770
60890
61310
60770
61310
60390
60400
60500
60770
60790
61000
61310
61750
61790
61750
60390
60320
60320
61310
60320
60390
60500
60500
60810
60810
60310
60320
60810
60370
60500
60500
60500
60500
60750

Descripció partida
Administració general. Mobiliari
Informàtica. Equips per a processos d'informació
Informàtica. Aplicacions informàtiques
Informàtica. Equips per a processos d'informació
Informàtica. Aplicacions informàtiques

Organització institucional. Mobiliari
Dipòsits aigua.Construcció altres edificis
Altres infraestructures. Altres instal.lacions
Víes públiques.Vies urbanes i altres
Recursos Hidràulics.Canalitzacions i altres
Parcs i jardins. Àrees verdes i parcs
Altres Infraestruct. Vies pub,camins,car.sec.i alt
Cartreteres.Vies públiq,camins,CS i altres espais
Dipòsits aigua.Construcció altres edificis
Cadastre.Estudis i projectes d'inversió
Víes púb.Vies púb. camins car.secund.i altres espa
Trànsit i estacionament. MObiliari
Boscos.Altra maquinària i equipament
Boscos. Altres actuacions
Boscos.Conservació àrees verdes i parcs
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Parcs naturals
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Altre immobilit
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Reposició i mil
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Parcs naturals
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Reposició i mil
Neteja Via pública.Altra maquinària i equipament
Neteja Via pública.Vehicles
Neteja Via pública.Mobiliari
Parcs i jardins.Protecció i millora medi amb. i pa
Altres infraestructures.Altres actuacions
Conservació de terrenys i béns naturals
Deixalleria.Rep.i millora maquinària i equipaments
Parcs i jardins.Conservació àrees verdes i parcs
Altres infraestructures.Conservació d'altres béns
Parcs i jardins.Conservació àrees verdes i parcs
Deixalleria. Maquinària
Adm. Gral..Instal.lacions elèctriques
Enllumenat públic.Instal.lacions elèctriques
Administració general.Reposició i millora equipame
Enllumenat públic.Instal.lacions elèctriques
Escola d'art. Maquinària
Escola d'art. Mobiliari
Biblioteca. Mobiliari
Biblioteques.Equip. cultural
Biblioteques.Equip. cultural
Centre de congressos.Instal.lacions calefacció
Conservació i manteniment teatres.Instal.lacions e
Acció social.Equipament cultural
Acció social.Maquinària i equip agropecuari
Centre de dia. Mobiliari
Centre de dia.Mobiliari
Infància i joventut. Mobiliari
Infància i joventut. Mobiliari
Promoció i foment de l'esport.Const. i equip. espo
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Liquidat
1.854,21
27.637,78
12.869,11
28.893,41
3.407,75
1.542,67
29.663,85
13.950,75
2.401,71
39.239,75
96.709,98
55.662,01
21.947,56
590.996,43
248.631,95
138.692,58
1.856,80
5.924,40
8.973,42
23.468,76
23.037,89
27.853,50
104.222,20
50.725,67
148.428,84
3.626,15
11.500,00
9.054,55
3.005,00
2.677,09
17.324,85
55.479,23
30.510,19
46.822,69
62.788,18
925,16
6.371,33
8.703,48
20.998,23
2.590,00
1.446,10
2.080,60
1.467,63
3.044,57
98,87
1.780,52
31.654,73
30.000,00
438,90
0,15
1.118,00
313,37
1.277,34
4.503,95
2.070.193,84
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3.6 Transferències de capital
Sense moviments

3.7 Actius financers
En aquest apartat al quart trimestre de 2021, hi ha una execució del 88,10% per un import de
1.481.109,28 euros:

Escola Bressol. Adquisició accions

370.958,00

0,00

0,00

370.958,00

Naturland concessió de préstecs

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

%
Execució
Liquidat
4T
100%
370.958,00
75%
600.000,00

Sasectur.Adquisició accions

409.579,34

0,00

99.721,94

509.301,28

509.301,28

Atenció al ciutadà. Constitució dipòsits
0,00
VIII. Actius financers
1.580.537,34

0,00
0,00

Concepte

Inicial

Reconduïts Modificacions

Actual

850,00
850,00
850,00
100.571,94 1.681.109,28 1.481.109,28

100%
100%

88,10%

%
%
Execució Execució
3T
2T
81%

40%

38%

19%

78%

493%

100%
59,52%

100%
32,75%

Els crèdits pressupostaris d’aquest epígraf de despeses per operacions financeres en Actius financers
es van modificar al segon trimestre de 2021, amb un augment per import de 99.721,94 euros
procedents de les operacions corrents per “Consums de bens corrents i serveis” (veure nota 3.2),
conseqüència d’un suplement de crèdit destinat a finançar el traspàs del servei de neteja del centre
esportiu, a la societat filial Sasectur, SAU.

3.8 Passius financers
L’execució pressupostària del capítol de passius financers ha estat de 808.477,08 euros, essent el
percentatge d’execució d’un 99,99% i correspon a l’amortització dels préstecs concertats amb les
entitats bancàries.

Inicial

Reconduïts Modificacions

%
Execució
4T

%
Execució
3T

%
Execució
2T

Concepte
DEUTE PÚBLIC. AMORTITZACIÓ DE
DEUTE PÚBLIC

805.606,91

0,00

2.903,19 808.510,10 808.477,08

99,99%

40,36%

30,74%

IX. Passius financers

805.606,91

0,00

2.903,19 808.510,10 808.477,08

99,99%

40,36%

30,74%
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4. Romanent de tresoreria afectat
La tresoreria està constituïda per tots els recursos financers de què disposa l’entitat i ascendeix a
3.034.778,18 euros a 31 de desembre 2021 (906.570,35 euros a 31 de gener de 2020)
La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme de 29 de desembre de 2000 i les seves
modificacions, i en els plans d’ordenació i urbanisme parroquial en els quals s’estableixen els
percentatges de terreny de cessió obligatòria, estableixen que el percentatge de terreny de cessió
obligatòria (10%) s’hauria de destinar a equipaments, espais públics, habitatges de protecció pública i
serveis col·lectius. Es detalla a continuació la part d’aquests ingressos que s’ha afectat a inversions:
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos

Finançament afectat
provinents del POUP 2007
provinents del POUP 2008
provinents del POUP 2009
provinents del POUP 2010
provinents del POUP 2011
provinents del POUP 2012
provinents del POUP 2013
provinents del POUP 2014
provinents del POUP 2015
provinents del POUP 2016
provinents del POUP 2017
provinents del POUP 2018
provinents del POUP 2019
provinents del POUP 2020

Import €
42.234,00
84.145,00
2.347.716,00
80.992,00
278.595,00
64.693,00
113.027,47
72.736,45
40.719,02
843.096,59
60.638,73
116.448,75
272.502,13
13.896,36

Ingressos provinents del POUP 2021

Conveni remodelació entorns Plaça Major
Conveni SURB06 i SURB17
TOTAL INGRESSOS PER CESSIONS
Inversions aplicades 2018
Inversions aplicades 2020
Inversions aplicades 2021
NOU ROMANENT
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274.679,94

344.940,00
400.000,00
5.451.060,44
(367.748,48)
(1.064.090,91)
(1.247.177,78)
2.772.043,27
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Detall d'inversions finançades amb cessions acumulades 2021

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DIPÒSIT D'AIGUA A CONANGLE
REDACCIÓ DE L'INFORME GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN DIPÒSIT D'AIGUA A CONANGLE
CAMPANYA DE RECONEIXEMENTS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS A LA ZONA DE CONANGLE A LA RABASSA
CONSTRUCCIÓ D'UNA CAPTACIÓ I D'UN DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE AL QUART DE NAGOL

Import €

7.359,00
2.978,25
19.326,60
590.996,43

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNA PLATAFORMA PER A MINUSVÀLIDS A CASA COMUNA

13.950,75

CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS EN UN TRAM DE LA CARRETERA DE CERTERS

39.239,75

COMPRA 3 PROJECTORS OMEGA PEL NOU PARC INFANTIL DE CAMP DE PEROT

291,33

TANCA DE FUSTA PER PROTECCIÓ PARC CAMP DE PEROT

6.321,55

TANCA PERIMETRAL DE 2M D'AMPLADA PEL PARC DE CAMP DE PEROT

6.236,04

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MALLA AL PIPICÀ DE LA BORDA DEL JAILE

1.085,23

REALITZACIÓ DETALUSSOS A LA PLAÇA MAJOR

4.935,95

REALITZACIÓ DE PISTES DE PETANCA A LA PARCEL.LA DE LA PLAÇA MAJOR

3.192,07

REALITZACIÓ D'UN PARC INFANTIL A LA ZONA DE CAMP DE PEROT DE LA VILA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
SUBMINISTRE BANCS FABREGAS I PAPERERES FABREGAS

52.694,26
5.586,38

REALITZACIÓ D'UN ESPAI SALUDABLE A LA ZONA DE LA BORDA DEL JAILE
ESCOLLERA DE RECALÇAMENT A CAMP DE PEROT / CASA SABATER

14.939,11
6.879,76

REALITZACIÓ DE CAMI DE FORMIGÓ A LA PARCEL.LA DE LA PLAÇA MAJOR
CONDICIONAMENT D'UNA PARCEL.LA DE BENESTAR A LA PLAÇA MAJOR, SEGONS ADJUDICIÓ ADJUNTA
SENYALÍTICA NOU ESPAI BENESTAR ISIDRE VALLS

1.471,46
19.911,43
447,94

REALITZACIÓ D'UN PIPICÀ A LA ZONA DE LA ROTONDA DE LA CTRA. DE FONTANEDA

6.002,69

REMODELACIÓ TRAMS DE VORAVIES I XARXES D'AÏGUES PLUVIALS AL POBLE DE JUBERRI, QUART D'AUVINÀ

7.593,65

CONDICIONAMENT D'UN TERRENY PER A ESPAI DE BENESTAR I REPÒS A LA ZONA DEL PONT DEL C.ISIDRE VALLS
REFECCIÓ MUR CAMÍ COMUNAL DE CAMP DE PEROT

26.328,91
6.841,89

EIXAMPLE DE LA CTRA. DE LA RABASSA DEL PK 2+900 AL PK 3+000 (FASE 1)

131.850,69

FER PASSAREL.LA AMB VIGUES IPN DE 200 AMB TERRA DE XAPA LLAGRIMADA

6.778,92

REPARACIÓ PLACETA ENTRADA DEL MENJADOR I REPARACIÓ PLACETA ON ES REPARTEIX EL PA, A L'HERMITA DE CANÒLICH

6.374,50

TREBALLS DE DEMOLICIÓ DE BARBACOES AL BERENADOR DE L'ENTORN DEL COMABELLA

4.127,75

REPARACIÓ DEL PERIMETRE DEL COLL DE LA PLANA EN BARANA DE FUSTA

2.831,27

REPARACIÓ BERENADOR TAULES I BANCADES AL COLL DE LA PLANA

7.156,99

REPARACIÓ ENTORN BERENADOR AMB COL.LOCACIÓ DE PEDRA GRANET I TONA PER TANCAR

2.978,25

SUBSTITUCIÓ DE REIXES PLUVIALS A LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

16.029,26

REALITZACIÓ NOU TRAM XARXA D'AIGUA PLUVIAL, RESIDUAL I AIGUA POTABLE CTRA.DE LA PEGUERA, URB.ELS BIADES

15.664,55

REALITZACIÓ DE LA XARXA D'AIGÜES RESIDUALS AL CARRER FRANCESC ESCUDE

23.157,20

SEPARACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS A LA URB.PONT DE LES EXTREMES AIXIRIVALL

11.149,89

SUBSTITUCIÓ TUB D'AIGUA POTABLE CORTALS DE LLUMENERES

7.008,63

SUBSTITUCIÓ NOU TRAM XARXA AIGUA POTABLE CTRA. DE LA RABASSA DEL PK 2+650 AL PK 2+900 I DEL PK 3+000 AL PK 3+100

14.880,13

CANVI DE CANALITZACIÓ DE CLAVEGUERA AMB REALITZACIÓ DE POUS

12.973,37

IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE DIMONIS

7.583,25

IMPERMEABILITZACIÓ DELS DIPÒSITS DE FONT DE JOANS I DIMONIS DE LA SEGONA CUBA DIPÒSITS FONT DE JOANS

43.493,79

IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE FONT DE JOANS

43.493,79

NOU TRAM D'AIGUA POTABLE AL CTRA. DE CERTERS DEL PK800 AL PK2.830 DEL PK3.799 AL PK4.272 I DEL PK 4.272 AL PK 4.847

37.938,02

FER RAMPA NOVA ESTRUCTURA DE TANCAT ESCOMBRERIES AIXOVALL

558,00

FER NOU TANCAT PER ESCOMBRERIES EN AIXOVALL COSTAT CASA CARBONE

3.106,83

FER UN NOU TANCAT PER ESCOMBRERIES A CTRA. GENERAL ZONA DE PNEUMÀTICS RODI

2.221,28

BARANES DE FUSTA NOVES PEL PARC INFANTIL PRAT DEL SENZILL

1.210,99

TOTAL

1.247.177,78
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5. Endeutament
La Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat
pressupostària i fiscal, fixa la quantia màxima de l’endeutament en el 200% de la mitja dels ingressos
totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors.
L’endeutament del Comú de Sant Julià de Lòria a 31 desembre de 2021, que també inclou
l’endeutament de les societats participades pel Comú, és de 12.779.369,74 euros, situant-se en el
122% de l’import formalitzat i el 89% de l’import disposat, tal i com es mostra en el quadre següent:
ANÀLISI DE LA QUANTITAT MÀXIMA D'ENDEUTAMENT (CCAA 2021)

Total deute amb entitats de crèdit (Comú)
Deute per avals (Comú a Societats)
Deute Societats Publiques (% participació Comú)
Total Endeutament

2021

2021

2020

2020

31/12/2021
FORMALITZAT

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2020

DISPOSAT

FORMALITZAT

DISPOSAT

7.961.798

4.461.798

8.717.056

5.217.056

941.155

832.695

963.753

931.829

8.684.689

7.484.877

7.814.645

7.060.661

17.587.642

12.779.370

17.495.454

13.209.546

2021

2021

2020

2020

13.056.124

13.056.124

Ingressos totals liquidats 2017
Ingressos totals liquidats 2018

14.004.175

14.004.175

14.004.175

14.004.175

Ingressos totals liquidats 2019

14.992.845

14.992.845

14.992.845

14.992.845

Ingressos totals liquidats 2020

14.236.921

14.236.921

Mitjana dels ingressos liquidats

14.411.314

14.411.314

14.017.715

14.017.715

(17.587.642)

(12.779.370)

(17.495.454)

(13.209.546)

Càrrega financera

1.527.751

1.527.751

1.532.834

1.532.834

Endeutament a c/t

3.000.000

821.247

7.378.992

3.125.009

Total endeutament

QUANTITAT MÀXIMA D'ENDEUTAMENT:
BASE

14.411.314

14.411.314

14.017.715

14.017.715

Total endeutament

17.587.642

12.779.370

17.495.454

13.209.546

122%

89%

125%

94%

14.411.314

14.411.314

14.017.715

14.017.715

1.527.751

1.527.751

1.532.834

1.532.834

11%

11%

11%

11%

14.411.314

14.411.314

14.017.715

14.017.715

3.000.000

821.247

7.378.992

3.125.009

21%

6%

53%

22%

% Endeutament (Màxim 200% de la Base)
QUANTITAT MÀXIMA DE CÀRREGA FINANCERA
BASE
Total càrrega financera
% Càrrega financera (Màxim 20% de la Base)
QUANTITAT MÀXIMA D'ENDEUTAMENT A C/T
BASE
Total endeutament a c/t
% Endeutament a c/t (Màxim 40% de la Base)
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6. Liquidació Llei de Transferències
En data 15 de novembre del 2017 es va publicar la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de
transferències als comuns, en vigor a partir de l’1 de gener del 2018, i quin article 3 diu textualment
“...Els comuns destinen les transferències a atendre les despeses corrents previstes en el pressupost
inicial comunal i les que s’habilitin, si escau, mitjançant les modificacions de crèdit oportunes, les
despeses de capital o la reducció de l’endeutament, d’acord amb les facultats i sense cap més
limitació que les establertes en la normativa aplicable.”
El detall de les transferències rebudes i de la seva aplicació durant l’exercici 2021 ha estat el següent:

QUOTA REBUDA
Capítol
4
7
Total
APLICACIÓ TRANSFERÈNCIES
Capítol
1
2
4
6
9
Total

EXERCICI 2021
Import
5.632.200,84
1.219.625,00
6.851.825,84
EXERCICI 2021
Import
4.966.187,82
514.239,33
464.837,54
98.084,07
808.477,08
6.851.825,84
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