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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA

Liquidació pressupost
d’ingressos

Classificació econòmica

Capítol

1 Impostos directes

Euros

Diferència
Liquidat
Variació liquidat
pressupost final
exercici anterior
exercicis
i realitzat

Pressupost inicial

Final

Liquidat exercici

3.818.961,65

3.818.961,65

3.020.481,48

798.480,17

% Variació
liquidat
exercicis

Cobrat

2.182.663,87

2.668.159,79

352.321,69

13,20%

150.000,00

150.000,00

433.494,85

(283.494,85)

542.195,57

(108.700,72)

(20,05%)

225.913,54

3 Taxes i altres ingressos

2.822.436,00

2.822.436,00

2.791.175,59

31.260,41

3.110.848,11

(319.672,52)

(10,28%)

2.253.424,93

4 Transferències corrents

6.791.811,68

6.791.811,68

6.555.682,79

236.128,89

7.128.386,98

(572.704,19)

(8,03%)

6.555.682,79

2 Impostos indirectes

5 Ingressos patrimonials

54.190,00

54.190,00

58.628,24

(4.438,24)

55.605,85

3.022,39

5,44%

55.148,82

Ingressos corrents

13.637.399,33

13.637.399,33

12.859.462,95

777.936,38

13.505.196,30

(645.733,35)

(4,78%)

11.272.833,95

6 Alienacions d'inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

7 Transferències de capital

1.505.544,92

1.505.544,92

1.377.458,52

128.086,40

1.487.649,07

(110.190,55)

(7,41%)

1.377.458,52

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

9 Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Ingressos de capital

1.505.544,92

1.505.544,92

1.377.458,52

128.086,40

1.487.649,07

(110.190,55)

(7,41%)

1.377.458,52

Total pressupost ingressos

15.142.944,25

15.142.944,25

14.236.921,47

906.022,78

14.992.845,37

(755.923,90)

(5,04%)

12.650.292,47

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

5.030.162,85

5.005.810,50

4.965.697,55

Diferència
pressupost final i
realitzat
40.112,95

2 Consum de béns corrents i serveis

4.392.818,40

4.604.777,35

3.338.724,65

98.171,45

98.171,45

77.772,05

Capítol

3 Despeses financeres

Liquidat exercici
anterior

Variació liquidat
exercicis

% Variació
liquidat exercicis

Pagat

4.663.828,30

301.869,25

6,47%

4.965.226,55

1.266.052,70

4.019.383,46

(680.658,81)

(16,93%)

3.003.106,00

20.399,40

86.038,10

(8.266,05)

(9,61%)

77.264,22

4 Transferències corrents

538.589,27

572.296,05

398.317,64

173.978,41

469.003,91

(70.686,27)

(15,07%)

386.865,75

Despeses corrents

10.059.741,97

10.281.055,35

8.780.511,89

1.500.543,46

9.238.253,77

(457.741,88)

(4,95%)

8.432.462,52

2.500.530,00

4.933.561,03

1.620.335,45

3.313.225,58

1.473.198,01

147.137,44

9,99%

1.537.206,69

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

Total pressupost despeses

150.000,00

172.485,62

150.000,00

22.485,62

299.999,02

(149.999,02)

(50,00%)

150.000,00

1.635.838,57

1.693.768,66

1.533.968,66

159.800,00

2.123.226,82

(589.258,16)

(27,75%)

1.533.968,66

796.833,71

796.833,71

796.833,71

0,00

788.187,52

8.646,19

1,10%

760.261,87

5.083.202,28

7.596.649,02

4.101.137,82

3.495.511,20

4.684.611,37

(583.473,55)

(12,46%)

3.981.437,22

15.142.944,25

17.877.704,37

12.881.649,71

4.996.054,66

13.922.865,14

(1.041.215,43)

(7,48%)

12.413.899,74

Veure comentaris sobre les principals variacions a l’Annex.

Classificació funcional

Euros

5

Estats pressupostaris i financers individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

Capítol
1 Serveis públics bàsics
2 Actuacions de protecció i promoció social
3 Producció de béns públics de caràcter preferent
4 Actuacions de caràcter econòmic
9 Actuacions de caràcter general
0 Deute públic
Total Pressupost de despeses

Pressupost inicial

Modificacions

Final

Liquidat
exercici

5.802.682,61

1.876.740,05

7.679.422,66

5.319.788,07

Diferència
pressupost
final i realitzat
2.359.634,59

Variació
liquidat
exercicis
342.875,39

Liquidat exercici
anterior
4.976.912,68

% Variació
liquidat
exercicis
6,89%

5.216.304,16

634.315,72

(26.593,01)

607.722,71

463.109,29

144.613,42

504.927,41

(41.818,12)

(8,28%

436.055,23

2.369.507,47

24.249,71

2.393.757,18

1.589.871,75

803.885,43

2.036.392,99

(446.521,24)

(21,93%)

1.452.807,01

828.430,93

698.493,41

1.526.924,34

458.851,49

1.068.072,85

452.325,09

6.526,40

1,44%

407.068,49

4.653.002,36

161.869,96

4.814.872,32

4.195.023,95

619.848,37

5.097.293,36

(902.269,41)

(17,70%)

4.083.739,36

855.005,16

0,00

855.005,16

855.005,16

0,00

855.013,61

(8,45)

0,00%

817.925,49

15.142.944,25

2.734.760,12

4.996.054,66

13.922.865,14

(1.041.215,43)

(7,48%)

12.413.899,74

17.877.704,37 12.881.649,71

Classificació administrativa

Euros

Capítol

Pressupost
inicial

Modificacions

Final

Liquidat exercici

1 Secretaria General

558.990,94

5.677,15

564.668,09

534.038,83

Diferència
pressupost final
i realitzat
30.629,26

2.041.141,13

22.575,62

2.063.716,75

1.848.185,51

215.531,24

2 Intervenció

Pagat

Liquidat exercici
anterior

Variació liquidat
exercicis

% Variació
liquidat exercicis

Pagat

787.693,65

(253.654,82)

(32,20%)

529.771,62

2.688.324,49

(840.138,98)

(31,25%)

1.811.105,84

177.977,18

(4.960,62)

173.016,56

89.550,95

83.465,61

0,00

89.550,95

0,00%

84.804,95

4 Finances i Administració

2.290.949,69

100.614,21

2.391.563,90

2.100.945,80

290.618,10

2.012.069,01

88.876,79

4,42%

1.976.789,16

5 Serveis públics i urbanisme

6.389.592,54

2.621.889,18

9.011.481,72

5.636.578,21

3.374.903,51

5.208.210,30

428.367,91

8,22%

5.509.256,64

6 Cultura

1.612.998,89

37.097,76

1.650.096,65

959.739,24

690.357,41

1.333.018,52

(373.279,28)

(28,00%)

877.018,43

7 Social

989.187,99

(18.339,88)

970.848,11

823.187,48

147.660,63

855.925,46

(32.737,98)

(3,82%)

799.124,87

8 Esports

760.773,88

(4.620,89)

756.152,99

686.776,52

69.376,47

764.309,39

(77.532,87)

(10,14%)

672.896,96

9 Turisme

321.332,01

(25.172,41)

296.159,60

202.647,17

93.512,43

273.314,32

(70.667,15)

(25,86%)

153.131,27

15.142.944,25

2.734.760,12

17.877.704,37

12.881.649,71

4.996.054,66

13.922.865,14

(1.041.215,43)

(7,48%)

12.413.899,74

3 Recursos Humans

Total Pressupost de despeses
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Resultat Pressupostari
Euros

12.859.462,95

% Liquidat /
Pressupost final
94,30%

Liquidat exercici
anterior
13.505.196,30

Variació liquidat
exercicis
(645.733,35)

% Variació
liquidat exercicis
(4,78%)

10.182.883,90

8.702.739,83

85,46%

9.152.215,67

(449.475,84)

(4,91%)

1.505.544,92

1.377.458,52

91,49%

1.487.649,07

(110.190,55)

(7,41%)

2.650.530,00

5.106.046,65

1.770.335,45

34,67%

1.773.197,03

(2.861,58)

(0,16%)

2.530.843,73

(145.986,30)

3.763.846,19

65,65%

4.067.432,67

(303.586,48)

(7,46%)

98.171,45

98.171,45

77.772,05

79,22%

86.038,10

(8.266,05)

(9,61%)

Superàvit o dèficit de caixa

2.432.672,28

(244.157,75)

3.686.074,14

(13,57%)

3.981.394,57

(295.320,43)

(7,42%)

Actius financers (Ingressos)

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Passius financers (Ingressos)

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

1.635.838,57

1.693.768,66

1.533.968,66

90,57%

2.123.226,82

(589.258,16)

(27,75%)

Capítol

Pressupost inicial

Final

Liquidat exercici

Ingressos corrents

13.637.399,33

13.637.399,33

Despeses de funcionament *

9.961.570,52

Ingressos de capital

1.505.544,92

Despeses de capital
Superàvit o dèficit de gestió
Despeses financeres

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

796.833,71

796.833,71

796.833,71

100,00%

788.187,52

8.646,19

1,10%

(2.432.672,28)

(2.490.602,37)

(2.330.802,37)

(190,57%)

(2.911.414,34)

580.611,97

(19,94%)

0,00

(2.734.760,12)

1.355.271,77

(204,13%)

1.069.980,23

285.291,54

26,66%

(*) Les despeses de funcionament inclouen Capítol 1, 2 i 4 (Despeses de personal, Consum de béns i serveis i Transferències corrents)

Veure comentaris sobre les principals variacions a l’Annex I Memòria Pressupostària.
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Conciliació entre el resultat pressupostari i resultat comptable de l'exercici
tancat a 31 de desembre de 2020
Euros
Liquidació
pressupost

Comptabilitat

Diferència

INGRESSOS (drets liquidats)

14.236.921,47

14.236.921,47

0,00

Impostos directes

3.020.481,48

3.020.481,48

0,00

433.494,85

433.494,85

0,00

Taxes i altres ingressos

2.791.175,59

3.426.249,67

0,00

Transferències corrents

6.555.682,79

6.662.682,79

0,00

Transferències de capital

1.377.458,52

1.377.458,52

0,00

58.628,24

58.628,24

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)

12.881.649,70

8.930.511,88

3.951.137,82

Despeses de personal

4.965.697,54

4.965.697,54

0,00

Consum de béns corrents i serveis

3.338.724,65

3.338.724,65

0,00

Despeses financeres

77.772,05

77.772,05

0,00

Transferències corrents

398.317,64

398.317,64

0,00

1.620.335,45

0,00

1.620.335,45

Capítol

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

RESULTAT

150.000,00

150.000,00

0,00

1.533.968,66

0,00

1.533.968,66

796.833,71

0,00

796.833,71

1.355.271,77

5.306.409,59

(3.951.137,82)

AJUSTOS RESULTAT COMPTABLE
5.306.409,59

RESULTAT COMPTABLE
Deterioraments/Reversions (notes 5, 6 i 9)

3.510.061,14

Amortitzacions (notes 8,9 i 10)

1.886.795,46

Dotació de Provisions (nota 13)

19.379,11

Periodificació Consum de béns corrents i serveis (nota 11.1)

70.156,24

Periodificació interessos préstecs bancaris (nota 12)

(3.967,61)

Periodificació despeses per pagament anticipat (nota 14)

(19.211,60)

Imputació a ingressos de Subvencions de Capital (nota 16.4)

(107.000,00)
(242,16)

Ingressos d'exercicis anteriors
Ingressos financers crèdits al grup (nota 5.1)

(10.219,79)

(39.341,20)

RESULTAT AJUSTAT

8

Estats pressupostaris i financers individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

Crèdits
ampliables

Transferències
de crèdit

0,00

0,00

0,00

Generació o
ampliació de
crèdits
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.822.436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.791.811,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.190,00
13.637.399,33

Pressupost inicial

Crèdits
Reconduïts

Crèdits
traspassats

3.818.961,65

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

3 Taxes i altres ingressos

2.822.436,00

0,00

0,00

4 Transferències corrents

6.791.811,68

0,00

5 Ingressos patrimonials

54.190,00

0,00

Capítol
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes

Crèdits
Suplements de
extraordinaris
crèdit

Avenços
Pressupost final
de fons
0,00

3.818.961,65

Ingressos corrents

13.637.399,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Alienacions d'inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Transferències de capital

1.505.544,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.544,92

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.544,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.544,92

15.142.944,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.142.944,25

Ingressos de capital
Total Ingressos
1 Despeses de personal

5.030.162,85

0,00

(249.881,99)

0,00

0,00

225.529,64

0,00

0,00

0,00

5.005.810,50

2 Consum de béns corrents i serveis

4.392.818,40

121.674,54

(49.777,75)

0,00

129.862,70

8.362,84

1.836,62

0,00

0,00

4.604.777,35

3 Despeses financeres

98.171,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.171,45

4 Transferències corrents

538.589,27

29.932,86

(3.273,98)

0,00

0,00

8.884,52

(1.836,62)

0,00

0,00

572.296,05

Despeses corrents

10.059.741,97

151.607,40

(302.933,72)

0,00

129.862,70

242.777,00

0,00

0,00

0,00

10.281.055,35

2.500.530,00

2.493.419,89

(106.188,86)

37.800,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.933.561,03

150.000,00

22.485,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.485,62

1.635.838,57

12.000,00

0,00

0,00

45.930,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1.693.768,66

796.833,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796.833,71

5.083.202,28

2.527.905,51

(106.188,86)

37.800,00

53.930,09

0,00

0,00

0,00

0,00

7.596.649,02

15.142.944,25

2.679.512,91

(409.122,58)

37.800,00

183.792,79

242.777,00

0,00

0,00

0,00

17.877.704,37

6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Despeses de capital
Total Despeses
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Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2020
Conceptes

2020

2019

1.923.662,67

1.008.655,76

(+) del pressupost corrent

1.587.531,20

904.386,56

(+) de pressupostos tancats

3.311.165,05

2.831.477,45

418.769,61

360.700,94

(3.390.790,02)

(3.081.573,39)

(3.013,17)

(6.335,80)

609.763,94

1.282.564,99

457.727,61

1.112.834,50

1,00

1,00

152.035,33

169.729,49

0,00

0,00

906.570,35

1.371.625,54

I Romanent de tresoreria afectat (*)

3.744.541,11

4.794.735,66

II Romanent de tresoreria no afectat

(1.524.072,03)

(3.697.019,35)

2.220.469,08

1.097.716,31

1 (+) Drets pendents de cobrament

(+) 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

3 (+) Fons líquids

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 2020

Concepte

1. Cobraments
(+) Operacions pressupostàries

2020

2019

13.677.487,01

15.064.534,93

13.092.966,49

14.428.148,83

Pressupost corrent

12.674.607,31

14.091.119,75

Pressupost tancat

418.359,18

337.029,08

584.520,52

636.386,10

(14.142.542,20)

(14.581.644,90)

(13.561.651,55)

(13.955.460,30)

Pressupost corrent

(12.424.726,06)

(12.810.254,49)

Pressupost tancat

(1.136.925,49)

(1.145.205,81)

(580.890,65)

(626.184,60)

Flux de tresoreria (1+2)

(465.055,19)

482.890,03

Saldo final de tresoreria 31/12/2019

1.371.625,54

888.735,51

906.570,35

1.371.625,54

(+) Operacions extrapressupostàries

2. (-) Pagaments
(-) Operacions pressupostàries

(-) Operacions extra-pressupostàries

3. Saldo final de tresoreria 31/12/2020
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Compte endeutament

Tipus d'endeutament

Préstecs Comú
Pòlisses Comú

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

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

Total disposat a 01/01/2019

Total disposat a 31/12/2019

Euros
Total formalitzat a
31/12/2019

6.802.077,00

6.013.889,64

6.013.889,64

Deute Societats Grup

Tipus d'endeutament

Préstecs Comú
Pòlisses Comú

0,00

0,00

3.500.000,00

Deute Societats Grup

7.709.696,00

6.979.791,89

7.749.876,99

Avals

1.001.130,00

919.278,98

954.979,36

15.512.903,00

13.912.960,51

18.218.745,99

Total

Veure detall a l’Annex I Memòria Pressupostària
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Estat de situació financera a 31 de desembre de 2020

ACTIUS

Notes

Actius corrents

31/12/2020

01/01/2020

31/12/2019

2.932.662,73

2.508.158,24

2.508.158,24

Efectius i equivalents a l'efectiu

4

906.570,35

1.371.625,54

1.371.625,54

Actius financers

5

57.907,97

42.672,18

42.672,18

Comptes a cobrar

6

1.910.423,44

1.055.311,15

1.055.311,15

Inventaris

7

0,00

0,00

0,00

Pagaments anticipats

21

57.760,97

38.549,37

38.549,37

0,00

0,00

0,00

40.490.716,96

42.382.145,47

42.377.023,32

Actius en estat de venda

Actius no corrents
Actius financers

5

10.422.567,20

12.104.440,57

12.192.432,55

Propietats d'inversió

8

335.070,35

383.360,48

0,00

Propietat, planta i equipament

9

29.527.396,24

29.684.395,31

28.864.370,88

Actius intangibles

10

205.683,16

209.949,11

1.320.219,89

43.423.379,69

44.890.303,71

44.885.181,56

Actius totals

PASSIUS

Notes

Passius corrents

31/12/2020

01/01/2020

31/12/2019

2.037.624,65

2.555.839,56

2.595.839,56

Comptes a pagar

11

828.403,16

1.370.769,75

1.776.161,75

Passius financers

12

1.189.842,38

1.185.069,81

819.677,81

Provisions a curt termini

13

19.379,11

0,00

0,00

Cobraments anticipats

14

0,00

0,00

0,00

4.473.471,60

5.275.839,51

5.275.839,51

Passius no corrents
Passius financers

12

4.473.471,60

5.275.839,51

5.275.839,51

Provisions a llarg termini

13

0,00

0,00

0,00

6.511.096,25

7.831.679,07

7.871.679,07

Passius totals

ACTIUS NETS/PATRIMONI

Notes

Patrimoni

31/12/2020
23.089.062,12

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

01/01/2020

31/12/2019

23.089.062,12

32.919.872,40

0,00

0,00

0,00

10.224.562,51

9.875.932,42

0,00

(39.341,20)

348.630,09

348.630,09

0,00

0,00

0,00

3.638.000,00

3.745.000,00

3.745.000,00

Total actius nets/patrimoni

36.912.283,43

37.058.624,63

37.013.502,49

Total passiu i patrimoni

43.423.379,69

44.890.303,71

44.885.181,56
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Estat de rendiment financer de l’exercici acabat a 31 de desembre de 2020

Ingressos

Notes

2020

2019

Impostos

16

3.453.976,33

3.213.156,42

Taxes i contribucions especials

16

875.909,80

833.275,73

Transferències d'altres entitats governamentals

16

8.040.141,31

8.723.036,05

Taxes i ingressos per transaccions amb contraprestació

17

1.610.262,95

1.620.446,18

Ingressos financers

17

153.616,55

131.841,96

Altres ingressos

17

996.408,52

711.135,17

15.130.315,46

15.232.891,51

Ingressos totals

Despeses
Sous, salaris i beneficis als treballadors

18

(4.985.076,65)

(4.663.828,30)

Subvencions i altres pagaments per transferències

19

(712.073,44)

(835.864,23)

Subministraments i material pel consum

20

0,00

0,00

Altres despeses de gestió ordinària

21

(3.404.294,05)

(3.993.999,52)

Despeses de depreciació i amortització

8,9 i 10

(1.886.795,46)

(1.747.071,19)

Deteriorament del valor de propietats, planta i
equipament
Despeses financeres

5.2 i 9

(4.122.237,38)

(3.139.700,32)

(59.179,68)

(70.996,51)

(0,00)

(432.801,35)

(15.169.656,66)

(14.884.261,42)

0,00

0,00

(39.341,20)

348.630,09

Propietaris de l'entitat controladora

0,00

0,00

Interessos minoritaris

0,00

0,00

(39.341,20)

348.630,09

Altres despeses
Despeses totals

Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades

Resultat (estalvi o desestalvi) del període

Atribuïble a:
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Estat de canvis en els actius nets/patrimoni per a l'exercici
acabat a 31 de desembre de 2020
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

0,00

0,00

1.097.614,10

32.919.872,40

0,00

32.919.872,40

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.094.196,74

728.061,56

0,00

0,00

1.097.614,10

32.919.872,40

0,00

32.919.872,40

Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2019 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guanys per la revaluació de propietats, planta i equipament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pèrdues per revaluació d'inversions

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

(1.097.614,10)

(1.204.614,10)

0,00

(1.204.614,10)

Resultat positiu (estalvi) del període

0,00

0,00

0,00

1.097.614,10

348.630,09

1.446.244,19

0,00

1.446.244,19

Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període

0,00

0,00

(107.000,00)

1.097.614,10

(748.984,01)

241.630,09

0,00

241.630,09

Saldo a 31 de desembre de 2018
Canvis en polítiques comptables i errors
Saldo reexpressat

Saldo a 31 de desembre de 2019

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

Canvis en polítiques comptables i errors (reclassificacions nota 2.2)

(8.005.134,62)

(728.061,56)

3.852.000,00

8.733.196,18

0,00

3.852.000,00

0,00

3.852.000,00

0,00

0,00

0,00

45.122,14

0,00

45.122,14

45.122,14

23.089.062,12

0,00

3.745.000,00

9.875.932,42

348.630,09

37.058.624,63

0,00
0,00

37.058.624,63

Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2020 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pèrdues per revaluació de propietats, planta i equips

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pèrdues per revaluació d'inversions

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 negatiu (desestalvi) del període

0,00

0,00

0,00

348.630,09

(39.341,20)

309.288,89

0,00

309.288,89

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

36.912.283,43

Canvis en polítiques comptables i errors (ajustos nota 2.4)
Saldo a 31 de desembre de 2019 reexpressat

Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període
Saldo a 31 de desembre de 2020
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2020

2019

Estat de fluxos d’efectiu per a l'exercici
acabat a 31 de desembre de 2020
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ
Cobraments
Impostos
Venda de béns i serveis
Subvencions
Interessos rebuts
Altres cobraments

4.662.002,34

5.416.816,91

0,00

0,00

7.933.141,31

8.616.036,05

0,00

0,00

55.148,82

55.605,85

(4.965.226,55)

(4.660.108,35)

0,00

0,00

Pagaments
Costos dels treballadors
Pensions
Proveïdors

(3.003.106,00)

(3.296.670,32)

Interessos pagats

(77.264,22)

(85.306,80)

Altres pagaments

(1.238.313,67)

(1.503.596,14)

3.366.382,03

4.542.777,20

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

(1.537.206,69)

(1.193.953,20)

Cobraments per venda de planta i equipament

0,00

0,00

Cobraments per venda d'inversions

0,00

0,00

Compra d’ actius financers

(1.533.968,66)

(2.114.094,82)

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió

(3.071.175,35)

(3.308.048,02)

0,00

0,00

(760.261,87)

(751.839,15)

0,00

0,00

Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament

(760.261,87)

(751.839,15)

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

(465.055,19)

482.890,03

Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període

1.371.625,54

888.735,51

906.570,35

1.371.625,54

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

Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període
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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
(9.842 habitants -població registrada- segons cens actualitzat a 18 de febrer de 2021) 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 2019 van ser
aprovats pel Consell de Comú amb data 22 de juliol del 2020. 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
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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
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) Aprovar, si escau, les propostes formulades per les Comissions.
b) Acordar, avisos, protocols i convenis i contractes.
c) L’adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa vigent.
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d) Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic.
e) L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa del Comú en
matèries de la seva competència.
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, Escola Bressol Laurèdia, SAU i Promoció
Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.
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.
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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:
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 del Departament 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 del Departament 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 del Departament 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 del Departament de Circulació i Aparcaments.
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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 del Departament de Cultura i Educació.
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 del Departament 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 del Departament 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.
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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.

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 la respectiva
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.
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-

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.

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
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-

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 2020, en l’àmbit
d’activitats turístiques, socials, culturals, esportives, serveis públics, obra pública i
altres, s’esmenten en l’annex 1.

1.5. Organització comptable
L’organització comptable del Comú es troba al Departament d’Intervenció Comunal
(Sra. Montserrat Neras Sanahuja, interventora comunal), és el centre director de la
comptabilitat administrativa i assumeix les funcions que determina l’article 93 de la
Llei de Finances Comunals. L’organigrama del Departament d’Intervenció Comunal,
l’any 2020, integra:
Controller Conselleria d’Administració i Finances: Sr. Luis Adolfo Pascual Royo
El departament de Finances: Cap, Sr. Sergi Giribet Fiter
El departament de Tràmits: Cap, Sra. Sandra Vidal Serra
El departament de Cementiris i Assegurances: Cap, Sra. Maria Betriu Sebastià
El departament d’Informàtica: Cap, Sr. Pere Font Puigcernal

1.6. Entitats participades
Les Societats participades del Comú s’enumeren en la següent taula:
Societat participada

Sector

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
Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA
Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (“CATSA”)
Societat d’Economia Mixta del Centre Termoludic
d’Escaldes-Engordany, S.A. (“SEMTEE”)

Esports

Percentatge
participació
88,07%

Esports

100%

Social
Turisme

100%
100%

Serveis
Serveis
Turisme

8,51%
0,09%
0,05%
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1.7. Legislació aplicable
La legislació aplicable al Comú durant l’exercici 2020 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.
- 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 9 d’abril del 2020, del pressupost per a l’exercici 2020.
- Ordinació, del 9 d’abril del 2020, tributària de la parròquia de Sant Julià de Lòria
per l’any 2020.
- Ordinació, del 9 d’abril del 2020, de preus públics del Comú de la parròquia per
l’any 2020.
- Ordinació de la funció pública del Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria,
del 22 de juliol del 2020.
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2.

Bases de presentació ( NICSP 1,3, i 33)
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 2021 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.
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 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, ha adoptat les NICSP l’exercici iniciat
l’1 de gener de 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 estableix que és 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.
b) Informació i explicacions de l’afectació per l’adopció
L’adopció de NICSP com a base comptable han suposat pel Comú els canvis
principals enumerats a continuació en les polítiques comptables respecte al Pla
General de Comptabilitat del Sector Públic del 27 de gener del 1999:
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-Immobilitzat (NICSP 17)
Segons el previst en la NICSP 17 i d’acord amb la instrucció 2/2017 emesa per la
Intervenció General, el Comú no ha de comptabilitzar els béns històrics, artístics i
culturals. Els béns comuns com infraestructures, carreteres, etc. anteriorment no es
depreciaven d’acord amb un sistema lineal de depreciació sinó que se’ls hi aplicava
un deteriorament per aquell import necessari per restablir l’element al valor del
moment inicial. Sota NICSP aquests elements es deprecien de la mateixa manera
que la resta d’elements de propietat, planta i equip.
No obstant això el criteri emprat per calcular les depreciacions dels elements està
basat en un criteri uniforme que respecta suficientment la realitat econòmica dels
elements, aquest fet no ha requerit canviar substancialment els criteris de
depreciació.
-Infraestructures (NICSP 17):
S’ha re-classificat l'import del deteriorament de l’epígraf “Infraestructures i altres béns
destinats a l'ús general” segons PGCP99 i determinat la vida útil dels elements
inclosos, valor residual i el mètode de depreciació dels actius, ajustant l'amortització
de forma retroactiva.
-Subvencions de Capital (NICSP 23 i 17):
Amb base comptable NICSP formen part del Patrimoni net, quan fins ara es
classificaven com a “Passius no corrents” (vegeu Estat de Canvis en el Patrimoni Net
i nota 16.4).
-Despeses de personal (NICSP 25):
Amb base comptable NICPS, s'han comptabilitzat com un passiu els beneficis
acumulatius a curt termini a mesura que el treballador vagi acumulant el dret a gaudir
de vacances o a cobrar la paga extra (nota 13). Fins ara les despeses de personal
s’imputaven sense reconèixer com a passius les obligacions futures.
-Patrimoni Net (NICSP 33)
Amb l’anterior pla de comptabilitat es registraven les correccions d’error al resultat de
l’exercici corrent, mentre que amb base comptable NICSP les correccions d’errors es
comptabilitzen a Patrimoni/ Actius Nets (resultats d’exercicis anteriors).
Així mateix, amb l’anterior pla de comptabilitat s’acumulaven els resultats dintre del
“Patrimoni Net”, al epígraf “Capital” com “aportació patrimonial”, mentre que amb
base comptable NICSP es comptabilitzen al compte de “resultats d’exercicis
anteriors” dintre del mateix epígraf. El Comú ha re-classificat els resultats des de 2019
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a 1999 per un import acumulat de 8.005.134,62 euros, atès que la reclassificació
esmentada respecte als anys anteriors és impracticable a data de formulació.
Els impactes de transició al patrimoni net d’obertura (resultats d’exercicis anteriors)
es detallen a la nota 2.4 juntament amb les correccions d’errors. Aquests
assentaments han estat enregistrats amb valor 02 de gener de 2020 i formen part de
l’assentament d’obertura de l’exercici 2020 de l’1 de gener de 2020, data d’adopció
de les NICSP.
Als Annexes III i IV s’inclouen el balanç de sumes i saldos a 31 de desembre de 2020
i les seves correspondències amb el quadre de comptes sota NICSP.
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 2020 el Comú ha realitzat els següents canvis en els criteris
comptables i correcció d’errors significatius que es detallen per a una correcta
interpretació dels presents Comptes Anuals. A tals efectes es detallen els impactes
al Patrimoni Net que han estat enregistrats a l’assentament d’obertura com a base de
la re-expressió dels Estats Financers comparatius a 1 de gener de 2020, inclosos els
efectes de l’adopció per primer cop de les NICSP (nota 2.2):

Resum ajustos a 01.01.20 contra RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Càrrec

Baixa despeses d'obres no executades i ajustament retroactiu amortització
Ajust retroactiu amortització d'infraestructures
Baixa retroactiva obres d'acondicionament abocador Camp de Tir cedit en adscripció
(perdua de control)
Cost de Terrenys amortitzats indegudament (vd NICSP17-30º i 74º)
Ajust retroactiu amortització terrenys i baixa inversions en projectes no posats en
Ajust per revisió de vides útils i ajust retroactiu d'amortitzacions, reparació no activable.
Ajustament diferència entre Registre Auxiliar i comptabilitat a 31.12.19
Ajustament Inversió la Portalada per sinistre esllavissada a l'agost 2019 (magatzem soterrat
Ajustaments preu d'adquisició i deteriorament de diferents societats participades.

1.121.189,44
576.590,87
252.392,37

95.222,51
317.437,22
816.053,54
2.410.824,40
var P.Net (augment)

A Continuació es detallen individualment aquests ajustaments.
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-1.329.374,05
-1.082.335,01
-44.237,48

-768.061,56
-2.455.946,54
-45.122,14

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

2.4.1. Inversió en desenvolupament: baixa components del valor de cost i
ajustament retroactiu per manca d’amortitzacions
El Comú ha donat de baixa despeses d’honoraris de redacció de projectes de construcció
i d’estudis de plans especials urbanístics per projectes que finalment no s’havien dut a
terme i que estaven reconeguts com a “Despeses de recerca i desenvolupament” sota
l’antic PGCP, el que ha suposat una reducció dels resultats dels exercicis anteriors per
un import de 911.611,42 euros. Amb base NICSP, no es reconeixen els actius intangibles
derivats de la recerca, enregistrant-se directament com a despesa del període.
Per altra banda, el Comú ha ajustat retroactivament les amortitzacions d’elements
d’inversions en desenvolupament per un valor de cost de 1.224.459,59 euros que no
s’estaven amortitzant, el que ha suposat un reducció dels resultats dels exercicis anteriors
per un import de 209.578,02 euros.
Aquests dos fets han suposat una reducció al Patrimoni Net a l’1 de gener de 2020 per
un import net de 1.121.189,44 euros.
2.4.2. Construccions i altre immobilitzat material: error manca d’amortitzacions.
El Comú ha ajustat retroactivament construccions i altre immobilitzat material amb un
valor de cost de 1.440.065,75 euros i 151.701,60 euros respectivament, que no s'estaven
amortitzant, el que ha suposat una reducció del Patrimoni Net a 1 de gener de 2020 per
import de 439.300,93 i 137.289,94 euros respectivament (576.590,97 euros carregats a
resultats d’exercicis anteriors).
2.4.3. Construccions: baixa d’actius no controlats pel Comú.
El Comú ha donat de baixa el cost de les obres de condicionament de l’abocador ubicat
a l’antic Camp de Tir que es van lliurar en cessió a la societat del grup Camprabassa, SA.
Aquests bens tenien a l’1 de gener de 2020 un valor de cost de 390.236,49 euros
amortitzat per import de 137.844,12 euros a l’esmentada data, amb la qual cosa la seva
baixa ha suposat una reducció del Patrimoni Net d’un import de 252.392,37 euros que
han estat carregats als resultats d’ exercicis anteriors.
2.4.4. Terrenys : augment valor en llibres per amortització indeguda.
El Comú ha desfet retroactivament, l’amortització indeguda dotada als exercicis anteriors
(1.329.374,05 euros) sobre el valor de cost de terrenys adquirits entre 1983 a 1993 (Casa
Josa, Molines, Guineu, Gràcies a Deu, Dipòsit Borda Arena) donada la seva vida útil
indefinida (NICSP 17-74º). Aquest terrenys tenen un valor de cost de 1.635.158,60 euros
que inclou components (NICSP17-30º) com ara el preu d’adquisició o els costos
atribuïbles per operar en les condicions necessàries (cost i demolició d’immobles que es
trobaven ubicats en ells). Aquest fet ha suposat un augment del Patrimoni Net per import
de 1.329.374,05 euros pel seu abonament al resultats d’exercicis anteriors.
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2.4.5. Infraestructures: ajustament amortitzacions i reclassificació.
El Comú ha re-classificat el saldo dels comptes incloses a l’epígraf de l’antic PGC
"Inversió destinada a l’ús general" que s'elimina en base NICSP i ha determinat la seva
vida útil i ajustat retroactivament l’amortització. L'adopció de les NICSP implica l'eliminació
de les provisions per infraestructures i altres béns d’ús general, l’import de la qual
(22.079.801,14 euros) s’ha re-classificat l’1 de gener de 2020 al fons d’amortització.
Aquests fets han suposat una reducció dels resultats d’exercicis anteriors en 25.574,29
euros.
Com a pas previ d’aquest recàlcul retroactiu d’amortitzacions, s’ha separat i ajustat el
valor de terrenys adquirits a l’any 2002 (Aixirivall-Rabassa i carretera de Nagol) per un
cost de 1.205.621,33 euros que s’havien amortitzat totalment sense ser procedent ateses
les seves vides útils indefinides. Aquest fet ha suposat un augment dels resultats
d’exercicis anteriors per import de 1.205.621,33 euros.
Addicionalment el Comú ha donat de baixa inversions en projectes no posats en
funcionament com ara el “Rafting” per un valor de cost de 163.732,98 euros que es
trobaven amortitzats per un import de 66.020,95 euros. Aquest fet ha suposat una
reducció dels resultats dels exercicis anteriors per import de 97.712,03 euros.
Aquests tres fets han suposat un increment net a l’1 de gener de 2020 en el Patrimoni Net
per import de 1.082.335,01 euros.
2.4.6. Errors al valor en llibres de Terrenys, instal·lacions tècniques i elements de
transport.
El Comú ha detectat partides no activables o vides útils incorrectes als epígrafs de
terrenys, instal·lacions tècniques i elements de transport i enregistrat l’ajust retroactiu
corresponent a les amortitzacions acumulades per imports respectivament de -9.915,70,
+47.149,35 i +7.003,82 euros, el que ha suposat un augment del Patrimoni Net l’1 de
gener de 2020 per import de 44.237,48 euros.
2.4.7. Diferencies entre la comptabilitat i el registre auxiliar d’amortitzacions.
El Comú ha ajustat amb data 1 de gener de 2020 un import net de 95.222,51 euros de
diferencies entre el Registre Auxiliar d’immobilitzat i la comptabilitat (diferents comptes),
import equivalent a la reducció de Patrimoni Net a l’esmentada data.
2.4.8. Deteriorament de Construccions
El Comú ha ajustat l’1 de gener de 2020 el valor en llibres de la inversió a la Portalada
conseqüència del sinistre per l’esllavissada de l'agost 2019. Aquest valor correspon al de
les construccions del magatzem soterrat fet l’any 2002.
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Es donarà de baixa un cop l’assegurança indemnitzi el sinistre. Aquest fet ha suposat una
reducció del Patrimoni Net per import de 317.437,22 euros.
2.4.9. Participacions en empreses del Grup
El Comú ha ajustat la valoració del cost i deteriorament de les participacions en societats
del Grup amb data 1 de gener de 2020 doncs al 31 de desembre de 2019 , atenent al
Patrimoni Net segons els Comptes Anuals de 2019, hi havia una sobrevaloració de les
accions de Camprabassa SA per import net de 47.991,98 euros.
Addicionalment es van incloure 40.000 euros al cost de la participació de Sasectur SAU
en concepte de pèrdues, que addicionalment hi eren al passiu corrent del balanç com a
saldo creditor amb aquesta societat.
Aquests fets han suposat una reducció del Patrimoni Net per import de 47.991,98 euros.
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.
Les inversions del Comú en entitats associades es comptabilitzen utilitzant el mètode
del patrimoni net. Una entitat associada és una entitat en la que Comú té una
influència significativa. La influència significativa s’estableix quan es compleixen totes
les condicions establertes a la NICSP 36.
Sota el mètode del patrimoni net, les inversions en associades es registren a l’estat
de posició financera al cost més canvis posteriors a l’adquisició en la participació del
Comú en el dèficit o superàvit de l’entitat associada. El fons de comerç relacionat
amb l’entitat associada s’inclou en l’import registrat de la inversió.
L’estat de rendiment financer reflexa la participació en els resultats de les operacions
de l’associada. Quan es produeix un canvi reconegut directament en el patrimoni net
de l’associada, el Comú reconeix la seva participació en aquests canvis i ho dona a
conèixer, si s’escau, en l’estat de canvis en el patrimoni net. Els guanys i pèrdues no
realitzats que resulten de transaccions entre el Comú i l’associada s’eliminen amb el
límit de l’interès en l’associada.
La participació en el superàvit o dèficit de les associades es mostra a l’estat de
rendiment financer. Aquest és el superàvit atribuïble als accionistes de l’associada i
també el superàvit després d’impostos i d’interessos de minoritaris en les entitats
controlades de les entitats associades.
Després de l’aplicació del mètode del patrimoni net, el Comú determina si és
necessari reconèixer addicionalment una pèrdua per deteriorament en la inversió del
Comú en l’entitat associada. A 31 de desembre de cada exercici, el Comú
determinarà, si hi ha evidència objectiva de que la inversió en aquestes entitats
presenta indicis de deteriorament.

31

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

Si es dona el cas, el Comú calcula l’import del deteriorament de la participació en
l’entitat associada com la diferència respectivament entre el valor raonable i l’import
registrat i reconeix aquest import en l’estat de rendiment financer.
Els estats financers de les entitats del grup i associades 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.
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.

32

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

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:

Descripció
Construccions
Infraestructures
Maquinaria
Instal·lacions Tècniques
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat material
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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%
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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.
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.

34

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

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.
La vida útil dels actius intangibles s’avalua com a finita o infinita.
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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. 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

36

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

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. 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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- 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 29)
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 (vegeu nota 6.1), 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. Si en un exercici
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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.
-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.
- 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.
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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.
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.
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- 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.
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.
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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.
En particular, pel que fa als comptes a cobrar per sancions de circulació, el Comú les
considera com a actius contingents, comptabilitzant els ingressos per sancions al seu
cobrament (vegeu lletra k). En aquest sentit, l’import no prescrit per sancions de circulació
a 31 de desembre de 2020 I 2019 que ascendia respectivament a 160.710,31 euros i
70.967,46 euros no s’hi troba enregistrat a l’actiu del Estat de Situació Financera. El motiu,
en aplicació de la NICSP 23-89º, es que tot i que una part de les sancions a cobrar
compleixen la definició d’actiu, la necessitat del l’acceptació de la notificació
individualment pels sancionats o la publicació al BOPA en el seu defecte, fa que no es
compleixin els criteris pel seu reconeixement doncs l’entrada de recursos es menys
probable que el contrari segons l’experiència passada amb fluxos similars de recursos
donada la durada i incertesa del procediment (vegeu 6.1) i així mateix tampoc hi ha
fiabilitat en la estimació global del deteriorament ateses les heterogènies característiques
de risc de crèdit individuals.
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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 (com
es el cas de les sancions de circulació, veure lletra j) anterior).
-

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)
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).
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
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 2020 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
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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 2020.
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. 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.
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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
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.
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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.
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
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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.

4. Efectiu i equivalents d’efectiu
L’efectiu i equivalents d’efectiu a 31 de desembre de l’exercici 2020 i 2019 es detalla en
la següent taula:
Efectiu i equivalents

31/12/2020

Corrent

Euros
01/01/2020

906.570,35

1.371.625,54

Caixa

16.232,47

14.120,76

Banc

890.337,88

1.357.504,78

906.570,35

1.371.625,54

Total

L’epígraf de “Caixa” per import de 16.232,47 euros està format per l’import que
presentaven les caixes de l’Administració Comunal a 31 de desembre de 2020.
L’epígraf de “Banc” per import de 890.337,88 euros correspon als saldos en comptes
corrents que el Comú manté amb diverses entitats bancàries a 31 de desembre de 2020.
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5. Actius financers (NICSP 29)
5.1.

Actius financers corrents

Els actius financers corrents a 31 de desembre de l’exercici 2020 i 2019 es detallen en les següents taules:

Crèdits i comptes a cobrar

Saldo
a 01-01-2020

Altes

Baixes

Traspassos Regularització
de divisa

Saldo
a 31-12-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.672,18

10.219,79

0,00

0,00

0,00

52.891,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dipòsits constituïts a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits a curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits a curt termini al personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessos a curt termini de crèdits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiances constituïdes a curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

5.016,00

0,00

0,00

0,00

5.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades
Interessos a curt termini d’inversions financeres en entitats del grup, multigrup i
associades.
Fiances constituïdes a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades

El saldo a 31 de desembre de 2020 per import de 52.891,97 euros (42.672,18 euros a l’1 de gener de 2020) correspon als interessos
meritats al tipus pactat dels crèdits concedits a Camprabassa SA (veure nota següent 5.2) i la diferencia entre aquest tipus i el tipus
efectiu s’enregistra a l’estat de rendiment financer com ingrés financer i simultàniament com a despesa per subvenció atorgada per
uns imports de 121.275,80 euros al 2020 i 66.861,30 euros al 2019 (vegeu nota 17.2).
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5.2.

Actius financers no corrents:

Els actius financers no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2020 i 2019 es detallen en les següents taules:

Instruments financers disponibles per a la venda

Saldo
a 01-01-2020

Altes

Baixes

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

0,00

0,00

328.305,60

Valors representatius de deute a llarg termini disponibles per a la venda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valors representatius de deute a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i
associades disponibles per a la venda
Interessos a llarg termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i
associades
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni.

Traspassos Regularització
de divisa

Saldo
a 31-12-2020

Aquesta categoria inclou el cost de les participacions a les societats andorranes Mutua Elèctrica de Sant Julià de Lòria SA, “Semtee” i
“Catsa” (veure detall més endavant).
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Préstecs i comptes a cobrar

Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades
Interessos a llarg termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i
associades
Fiances constituïdes a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

Saldo
a 01-01-2020

Altes

Baixes

Traspassos Regularització
Saldo
de divisa
a 31-12-2020

7.473.601,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

8.323.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crèdits a llarg termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crèdits a llarg termini al personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessos a llarg termini de crèdits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiances constituïdes a llarg termini
Dipòsits constituïts a llarg termini
Deteriorament de valors de crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i
associades
Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.161,52

2.200,00

(1.567,50)

0,00

0,00

23.794,02

(692.595,96) 490.000,00

0,00

0,00

(692.595,96)

0,00

0,00

0,00

(490.000,00)
0,00

0,00

0,00

El Comú manté crèdits no corrents concedits a la societat del grup Camprabassa SA, en condicions favorables per sota de les condicions
de mercat (Euríbor +3% però, amb carències de capital entre 3 i 5 anys), que redueixen el tipus d’interès efectiu, atorgant una subvenció
al cost del seu finançament per tal d’afavorir la seva viabilitat. El valor nominal d’aquests crèdits a 31 de desembre de 2020 és de
8.323.601,00 euros (7.473.601,00 euros al 31 de desembre de 2019) dels quals 850.000,00 euros s’han concedit a 2020 amb a un tipus
d’interès Euríbor més 3% i amb quatre anys de carència. Aquests crèdits es troben deteriorats per un import total de 692.595,96 euros,
import que correspon a la diferencia entre el seu valor comptable al tancament de l’exercici (8.323.601 euros al 31 de desembre de 2020)
i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima es generaran (7.631.005,04 euros), descomptats al tipus d’interès efectiu que
corresponen d’acord amb les condicions contractuals a la data de tancament de l’exercici. No existeixen doncs actius financers “en mora”
en aquest epígraf al 31 de desembre de 2020.
Addicionalment al juliol de 2020, s’han renovat crèdits per un import global de 3.985.601,00 euros a un interès d’Euríbor més 3% i una
carència de cinc anys, dintre dels quals s’inclou un crèdit de 490.000,00 euros que es trobava vençut a 31 de desembre de 2019 fet que
ha suposat l’aplicació del deteriorament inicial.
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Altres instruments financers

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

Saldo
a 01-01-2020

Altes

Baixes

Traspassos Regularització
de divisa

Saldo
a 31-12-2020

24.026.311,86
0,00

676.752,66
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24.703.064,52
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

(19.256.939,41)

(3.006.662,57)

0,00

0,00

0,00

(22.263.601,98)

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 detall de la despesa per deteriorament de participacions en entitats del grup als exercicis 2020 i 2019 es el següent:
Societat

2019

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

2020

Variació

1.321.637,54

2.179.852,52

858.214,98

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

239.622,23

409.164,25

169.542,02

Escola Bressol Laurèdia, SAU

492.404,54

370.958,00

(121.446,54)

86.897,33

46.687,80

(40.209,53)

2.140.561,64

3.006.662,57

866.100,93

Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, SLU
Total despesa per deteriorament
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El detall de les inversions financeres a llarg termini en Instruments de Patrimoni a 31 de desembre de 2020 i 2019 :

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

309.521,23

8.476.929,43

721,26

411,79

-

0,05%

01/03/1994

48.924

716,30

17.522,24 42.337.828,00

865,38

149,08

-

Cooperativa Andorra de Tabacs, SA (“CATSA”)

0,09%

25/09/1957

288.000

4,87

17,91

13,04

-

88,07%

21/10/2003

634.634

100,00%

21/10/2003

1.000

2.703,35

2.703.353,10

118.754,16

*

118,75 (2.584,60)

(2.703.353,10)

Escola Bressol Laurèdia, SAU

100,00%

24/01/2006

1.000

2.284,92

2.284.915,42

(419.553,58)

*

(419,55) (2.704,47)

(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

19.414,87

*

1.262,13

5.158.680,00

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”)

35,00 19.561.796,00

TOTAL

25.031.370,12

2.747.938,00 *

4,33

19,41

(30,67) (17.141.748,33)

(133,59)

(133.585,13)

(22.263.601,98)

* El valor del Patrimoni Net està referit a data de tancament 31/12/2020; la resta, a 31/12/2019 data dels últims Comptes Anuals disponibles. Pel que fa a Sasectur SAU, es
deteriora 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
La classificació dels comptes a cobrar a 31 de desembre de l’exercici 2020 i 2019
es detallen en la següent taula:
Euros

Comptes a cobrar

Deteriorament de valor de crèdits
Altres comptes a cobrar

31/12/2020

01/01/2020

(3.390.790,02)

(3.081.573,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions de gestió

(1.657.117,70)

(1.561.132,43)

Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades

(1.733.672,32)

(1.520.440,96)

Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.

1.587.531,20

904.386,56

Operacions de gestió

1.374.299,84

577.244,56

0,00

0,00

213.231,36

327.142,00

0,00

0,00

3.317.504,83

2.831.477,45

Drets anul·lats de pressupost corrent

(902,20)

0,00

Drets anul·lats de pressupost tancats

0,00

0,00

Deutors per operacions comercials. Pressupost corrent.

0,00

0,00

Deutors per operacions comercials. Pressupostos tancats.

0,00

0,00

Devolució d'ingressos

0,00

0,00

Drets cancel·lats en espècie del pressupost corrent

0,00

0,00

(5.437,58)

0,00

Deutors per ingressos meritats.

0,00

0,00

Deutors per servei de recaptació

0,00

0,00

Deutors a curt termini per ajornament i fraccionament

0,00

0,00

Impostos meritats pendents de liquidar

0,00

0,00

Formalització d'ingressos no pressupostaris

0,00

0,00

Deutors per provisions de fons a justificar

0,00

0,00

Deutors per subvencions concedides reintegrables

0,00

0,00

402.517,21

401.020,53

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

0,00

0,00

Pagaments pendents d'aplicació.

0,00

0,00

Comptes corrents no bancaris (saldo deutor)

0,00

0,00

Provisions de fons per a pagaments a justificar i avançaments de
caixa fixa

0,00

0,00

1.910.423,44

1.055.311,15

Altres inversions financeres

Altres comptes a cobrar
Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades
Altres inversions financeres
Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.

Drets cancel·lats en espècie de pressupostos tancats

Altres deutors no pressupostaris

Total
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El detall dels deutors no pressupostaris és el següent:
Euros

Deutors no pressupostaris

31/12/2020

01/01/2020

3.562,83

0,00

0,00

0,00

Tresor públic deutor per IGI

0,00

0,00

Tresor públic deutor per altres conceptes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seguretat social

0,00

0,00

Altres organismes de previsió social deutors

0,00

0,00

0,00

0,00

392.792,02

392.792,02

Deutors per IGI
Tresor públic Deutor

Impostos meritats pendents de liquidar
Organismes de previsió social, deutors

Tresor públic IGI suportat
Condicionament abocador Camp de Tir
Altres
Total

6.162,36

6.162,36

402.517,21

398.954,38

L’import de 392.792,02 euros correspon a 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.

La conciliació de la disponibilitat del deteriorament de deutors es la següent:
Euros
Conciliació de la disponibilitat del
deteriorament per dels deutors

Deutors
Corrents

A 1 de gener de 2019

1.394.230,70

1.193.298,96

2.587.529,66

509.138,68

490.000,00

999.138,68

15.094,95

0,00

15.094,95

Càrrec de l'exercici
Utilitzat

Deutors no
corrents

Total

Imports revertits inutilitzats

(357.331,90)

(162.858,00)

(520.189,90)

A 1 de gener de 2020

1.561.132,43

1.520.440,96

3.081.573,39

Càrrec de l'exercici

422.978,85

692.595,96

1.115.574,81

Utilitzat

108.324,64

0,00

108.324,64

Imports revertits inutilitzats

(435.318,22)

(479.364,60)

(914.682,82)

A 31 de Desembre de 2020

1.657.117,70

1.733.672,32

3.390.790,02
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6.2. Comptes per cobrar de transaccions amb contraprestació

(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 2020 i 2019, per antiguitat i valor en llibres desprès
del deteriorament es detallen en la següent taula:
A 31 de Desembre 2020

Euros

Antiguitat

Total

<=2017

290.908,28

189.995,70

90.477,32

Rendiments arrendataris
Radicació d'activitats comercials
Impost sobre Transmissions Patrimonials

207.581,31

0,00

557.035,64

236.800,54

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

Foc i Lloc
Propietat immobiliària edificada

Taxa higiene pública
Taxa enllumenat públic
Total sense contraprestació (nota 16)
Consum aigua

2018

2019

2020

32.925,10

38.651,71

29.335,77

54.722,38

13.501,68

10.710,60

11.542,66

426.413,37

55.129,25

7.075,18

10.973,02

353.235,92

798.691,45

258.181,29

39.657,59

57.149,31

443.703,26

0,00

0,00

207.581,31

46.540,32

60.585,56

213.109,22

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

973,75

65,00

0,00

290,00

618,75

45.140,20

18.027,65

11.312,29

11.820,62

3.979,64

15.216,22

2.321,49

320,58

443,32

12.130,83

Centre Cultural i de Congressos Lauredià

Abonats Aparcaments Camp de Perot
Activitats esportives
Guals
Rètols

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

6.924,40

0,00

1.722,49

1.722,49

3.479,42

0,00

9.168,40

902,20

Total amb contraprestació (nota 17)

428.396,83
2.515.068,16

418.326,23
1.481.757,27

327.828,77

382.319,89

323.162,23

Total Deutors

4.905.036,03

2.287.687,01

467.528,64

562.289,18

1.587.531,20

Deteriorament individual

(1.657.117,70) (1.311.742,29)

(135.981,02)

(117.573,59)

(91.820,80)

Deteriorament global

(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

Contenidors, tanques d'obra, terrasses
Cànon Camprabassa, SA.
Recàrrecs
Arrendaments
Altres 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 (moment
en què es genera un recàrrec del 2%) i la Junta de Govern aprova la provisió de
constrenyiment 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 i serà el Saig assignat qui efectuarà
l’embargament un cop notificats els deutes personalment i 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 28.617,46 euros (36.116,22 euros a l’exercici 2019)

8.

Propietats d’inversió (NICSP 16)

Les inversions en propietats a 31 de desembre 2020 i 2019 es detallen en la següent taula:

Inversió en terrenys
Inversions en construccions
Adaptació de terrenys i béns naturals.
Propietats d’inversió (en curs).
Construccions en curs prop. d’inversió
Avançaments per a propietats
d’inversió (en curs)
Total

0,00
0,00
0,00

0,00
411.747,88
0,00

0,00
411.747,88
0,00

0,00
68.962,99
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

411.747,88

411.747,88

68.962,99

0,00

0,00

480.710,87

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(97.350,39)

(97.350,39) (48.290,13)

0,00

0,00 (145.640,52)

0,00

(97.350,39)

(97.350,39) (48.290,13)

0,00

0,00 (145.640,52)

Deteriorament d’inversions terrenys
Deteriorament Deteriorament d’invers. construccions
Total

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

Valor Net Comptes

0,00

314.397,49

314.397,49

20.672,86

0,00

0,00

335.070,35

01/01/2020 Ajustaments

Cost

Depreciació
Acumulada

01/01/2020
Ajustat

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 2020 està llogada pel Comú, que durant els
exercicis 2020 i 2019 ha generat uns ingressos de 2.857,72 euros i 2.831,76 euros, i tenia un
valor comptable al 31 de desembre de 2020 i 2019 de 62.066,69 euros i 0,00 euros (alta per
rehabilitació per import de 68.962,99 euros a 2020).
-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 2020 es destina al sotsarrendament privat, que durant l’exercici 2020 i
2019 ha generat uns ingressos de 5.911,54 euros i 4.163,24 euros i que tenia un valor
comptable al 31 de desembre de 2020 i 2019 de 258.261,70 euros i 292.759,27 euros.
-Inversió en construccions “Bar Centre”, a quina data de 31 de desembre de 2020 es troba
cedit en règim de concessió de la gestió del Bar del Centre Cultural, que durant els exercicis
2020 i 2019 ha generat uns ingressos de 10.438,28 euros i 20.669,86 euros, amb un valor
comptable a 31 de desembre de 2020 i 2019 de 14.741,96 euros i 21.638,22 euros.
Tots els elements d’aquest epígraf son doncs generadors d’efectiu en 2020 i 2019.
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9.

Propietat, planta i equipament (NICSP 17)

La composició de l’epígraf, propietat, planta i equipament per l’exercici 2020 i 2019 es detalla en la següent taula:

01/01/2020
Terrenys i béns naturals

9.439.158,84

0,10

01/01/2020
Ajustat
9.439.158,94

Ajustaments

Adicions
0,00

Baixes
0,00

0,00

A 31 de Desembre
de 2020
9.439.158,94

Traspassos

Construccions

41.706.054,36

6.717.944,57

48.423.998,93

256.982,35

0,00

(2.300,14)

48.678.681,14

Infraestructures

30.690.676,13

(8.014.141,77)

22.676.534,36

783.498,24

162.112,16

(46.064,38)

23.576.080,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maquinària i utillatge

145.346,40

4.182,09

149.528,49

230.569,87

0,00

0,00

380.098,36

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

262.507,97

0,00

262.507,97

20.690,05

0,00

0,00

283.198,02

Mobiliari

380.486,32

0,00

380.486,32

70.809,51

0,00

0,00

451.295,83

Equips per a processos d’informació

505.883,25

0,00

505.883,25

65.368,81

0,00

0,00

571.252,06

Elements de transport

1.299.449,88

0,00

1.299.449,88

93.573,74

0,00

0,00

1.393.023,62

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

2.714.892,60

(48.486,00)

2.666.406,60

14.914,56

0,00

0,00

2.681.321,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Béns del patrimoni històric

0,00

0,00

0,00

38.363,16

0,00

0,00

38.363,16

Infraestructures en curs

0,00

162.112,16

162.112,16

0,00

(162.112,16)

47.738,13

47.738,13

Béns del patrimoni històric en curs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maquinària i utillatge en muntatge

0,00

0,00

0,00

1.070,00

0,00

0,00

1.070,00

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equips per a processos d’informació en muntatge
Avançaments per a propietat, planta i equipament i
propietats d’inversió.
Total

0,00

0,00

0,00

209,65

0,00

0,00

209,65

0,00

0,00

0,00

97,90

0,00

0,00

97,90

87.144.455,75

(1.178.388,85)

85.966.066,90

1.576.147,84

0,00

(626,39)

87.541.588,35
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Amortització acumulada de terrenys i béns naturals

0,00

(3.726,99)

0,00

0,00

(165.542,17)

Amortització acumulada de construccions

0,00

(30.781.437,45) (30.781.437,45) (1.157.780,95)

0,00

0,00

(31.939.218,40)

Amortització acumulada d’infraestructures

0,00

(20.649.509,95) (20.649.509,95)

(234.785,05)

0,00

0,00

(20.884.295,00)

Amortització acumulada de béns del patrimoni històric

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

(99.886,77)

(99.886,77)

(39.585,05)

0,00

0,00

(139.471,82)

0,00

(89.458,64)

(89.458,64)

(38.070,47)

0,00

0,00

(127.529,11)

0,00

(293.741,60)

(293.741,60)

(68.659,33)

0,00

0,00

(362.400,93)

0,00

(411.716,66)

(411.716,66)

(55.133,29)

0,00

0,00

(466.849,95)

0,00

(1.026.614,68)

(1.026.614,68)

(81.461,82)

0,00

0,00

(1.108.076,50)

(36.200.283,73)

33.750.230,29

(2.450.053,44)

(67.169,16)

0,00

0,00

(2.517.222,60)

(19.763.950,64) (55.964.234,37) (1.746.372,12)

0,00

0,00

(57.710.606,49)

(36.200.283,73)

(161.815,18)

(161.815,18)

Deteriorament de valor de terrenys i béns naturals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deteriorament de valor de construccions

0,00

(317.437,22)

(317.437,22)

0,00

13.851,60

0,00

(303.585,62)

Deteriorament de valor d’infraestructures

(22.079.801,14)

22.079.801,14

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

(22.079.801,14)

21.762.363,92

(317.437,22)

0,00

13.851,60

0,00

(303.585,62)

28.864.370,88

820.024,43

29.684.395,31

(170.224,28)

13.851,60

(626,39)

29.527.396,24

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
Total Deteriorament

Valor Net Comptes
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Les principals altes de l’exercici 2020 en propietat, planta i equipament han estat les
següents:
Descripció

Euros

Infraestructures: Obra eixample i xarxa d’aigua potable carretera de Certers

410.768,47

Infraestructures: separació d'aigües residuals i pluvials

149.608,47

Construccions: Estudis de camp per obtenció de dades cadastrals

108.625,53

Infraestructures: protecció i estabilització talús zona Bedràs

104.065,83

Infraestructures: condicionament pas vianants dels Fontanals del Pui

102.422,46

Maquinària: substitució maquinaria 2 soterrats ecològics

49.282,54

Equips processos d’informació: cabina d'emmagatzematge per xarxa informàtica

43.923,86

Aplicacions informàtiques: compra material varis de gestió sessions del comú

36.932,39

Resta (<30mil eur)

570.518,29

Total

1.576.147,84

A l’ “Annex I Memòria Pressupostària” es detalla la totalitat les altes d’immobilitzat
tangible de l’exercici 2020 incloses, les de propietat, planta i equipament.

Al 31 de desembre de 2020 hi havia les següents infraestructures en curs (44.424,69
euros):

OBJECTE

Partida
Pressupostària

COL·LOCACIÓ D’UN PAS CANADENC AL CAMÍ
DELS CONREUS DE CERTERS, QUART DE
NAGOL

200 – 15500 – 617 01

4.950,00

4.950,00

REALITZACIÓ D’UN MUR A LA CARRETERA DE
LA RABASSA, PK 2+800

200 – 15500 – 617 01

12.505,02

12.505,02

REFECCIÓ D’UN TRAM DE MUR DEL CAMÍ
COMUNAL DE CERTERS

200 – 15500 – 617 01

6.347,09

6.347,09

REFECCIÓ D’UN TRAM DE MUR DEL CAMÍ
COMUNAL DE SANT MARTÍ DE NAGOL

200 – 15500 – 617 01

6.347,09

6.347,09

COL.LOCACIÓ DE REIXES PLUVIALS A LA
CARRETERA DE LA RABASSA, JUBERRI

200 – 15500 – 617 01

14.275,49

14.275,49

CONSTRUCCIÓ D’UNA CAPTACIÓ I D’UN
DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE AL QUART DE
NAGOL

200 – 16110 – 602 60

670.272,34

0,00

714.697,03

44.424,69

Totals a 31/12/2020
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La propietat, planta i equipament inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre
de 2020 i 2019 pels imports següents:

Compte

Cost = Amortització
Acumulada a
31/12/2020

Descripció

201 Infraestructures i altres béns dest. a l´ús gral.
220 Terrenys i béns naturals
221 Construccions

20.509.683,74

Cost = Amortització
Acumulada a
a 01/01/2020
20.505.637,06

165.542,17

165.542,17

12.477.427,21

12.461.333,69

55.679,75

54.190,34

223 Maquinària

108.388,17

108.388,17

226 Mobiliari

342.557,02

340.101,27

227 Equips per a processaments d´informació

342.642,67

337.416,19

228 Elements de transport

982.537,14

982.537,14

2.247.918,62

2.247.518,62

37.232.376,49

37.202.664,65

222 Instal·lacions tècniques

229 Altre immobilitzat material
Totals

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 2020 i 2019 es classifiquen en la següent taula
Euros
01/01/2020
Inversió en desenvolupament
Propietat industrial i intel·lectual

Cost

Aplicacions informàtiques
Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o
cedits
Avançaments per a immobilitzacions intangibles
Altre immobilitzat intangible
Total
Amortització acumulada d’inversió en desenvolupament
Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual

Depreciació
Acumulada

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

Ajustaments

3.040.223,77 (1.995.104,91)

01/01/2020
Ajustat
1.045.118,86

Adicions
0,00

A 31 de Desembre
Baixes 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

165.527,40

0,00

165.527,40

87.867,27

0,00

0,00

253.394,67

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

3.205.751,17 (1.995.104,91)

1.210.646,26

87.867,27

0,00

0,00

1.298.513,53

(836.956,65)

(67.185,74)

0,00

0,00

(904.142,39)

(1.721.790,78)

884.834,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(163.740,50)

0,00

(163.740,50)

(24.947,48)

0,00

0,00

(188.687,98)

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

(1.885.531,28)

884.834,13

(1.000.697,15)

(92.133,22)

0,00

0,00

(1.092.830,37)

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

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

1.320.219,89 (1.110.270,78)

209.949,11

(4.265,95)

0,00

0,00

205.683,16

66

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

Les principals altes de l’exercici 2020 en actius intangibles corresponen a les
següents:
Descripció

Euros

implantació i posada en marxa d'una eina de gestió de les sessions de comú

35.530,00

implantació i posada en marxa d'una eina de gestió de les sessions de comú,
audio-vídeo actes
sistema de control covid-19

14.107,50

Resta (< 10.000euros)

26.959,94

Total

87.867,27

11.272,83

L’epígraf d’actius intangibles inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre de
2020 i 2019 per un import total de 599.515,09 Euros i de 586.361,26 Euros,
respectivament.

Compte

Cost =
Amortització
Acumulada a
31/12/2020

Descripció

Cost =
Amortització
Acumulada a
01/01/2020

210 Despeses de recerca i desenvolupament

422.593,39

422.593,39

215 Aplicacions informàtiques

176.921,70

163.767,87

599.515,09

586.361,26

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 2020 i 2019 es detallen en la següent taula:
Euros
31/12/2020
01/01/2020

Comptes per pagar

(457.727,61)

(1.112.834,50)

Operacions de gestió

(457.727,61)

(1.112.834,50)

Altres comptes per pagar

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 obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent

Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades

Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
Creditors per periodificació de despeses pressupostàries

0,00

0,00

(43.822,24)

0,00

0,00

0,00

(69.387,27)

0,00

0,00

0,00

Altres creditors no pressupostaris

(95.893,33)

(100.902,51)

Cobraments pendents d’aplicació

(3.013,17)

(6.335,80)

Altres partides pendents d'aplicació

0,00

0,00

Comptes corrents no bancaris (saldo creditor)

0,00

0,00

(672.844,62)

(1.223.073,81)

Creditors per obligacions reconegudes. Avançaments de tresoreria
Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost
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 2020 i 2019
respectivament de 93.478,78 euros i 90.055,68 euros.
Els imports de 43.822,24 Euros i 69.387,27 euros inclouen periodificacions per
obligacions no vençudes al final d’exercici derivades de inversions en construccions
en curs a 31 de desembre de 2020 (43.053,27 euros) o de despeses meritades per
béns i serveis efectivament rebuts durant aquest exercici (70.156,24 euros) però
comptabilitzats a 2021.

68

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

11.2. Comptes a pagar de transaccions sense contraprestació
La classificació dels comptes a pagar de transaccions amb contraprestació a 31
de desembre de l’exercici 2020 i 2019 es detallen en la següent taula:
Euros

Comptes per pagar

31/12/2020

01/01/2020

(809,46)

0,00

(13.762,95)

(11.244,74)

Tresor Públic, creditor per IGI

(7.838,75)

0,00

Tresor públic, creditor per retencions practicades

(5.924,20)

(11.244,74)

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

0,00

0,00

(140.986,13)

(136.451,20)

Seguretat social

(140.986,13)

(136.451,20)

Altres organismes de previsió social creditors

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(155.558,54)

(147.695,94)

Tresor públic, creditor per altres conceptes
Organismes de previsió social, creditors

Tresor públic IGI repercutit

Total
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12.

Passius financers (NICSP 30)
12.1. Passius Financers Corrents (NICSP 30)

A continuació es detalla a 31 de desembre de 2020 i 2019 els deutes i altres passius
financers corrents:

Deutes i altres passius financers

31/12/2020

Euros
01/01/2020

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

(365.392,00)

(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

(365.392,00)

(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

(824.450,38)

(819.677,81)

(805.573,89)

(796.833,71)

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

Passius per derivats financers a curt termini.
Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit
Interessos a curt termini d’altres deutes
Altres deutes
Total deutes corrents

0,00

0,00

(18.876,49)

(22.844,10)

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.189.842,38)

(1.185.069,81)

El saldo creditor per import de 365.392,00 euros es manté amb la societat del grup,
Camprabassa SA, per liquidacions a exercicis anteriors en concepte d’abocament de
terres al Camp de Tir de la Rabassa i es compensa amb el saldo deutor per import de
392.792,02 euros inclòs als “deutors no pressupostaris” a l’Actiu corrent de l’Estat de
Situació Financera (veure nota 6.1).
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12.2. Passius Financers no corrents (NICSP 30)
La classificació dels passius financers no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2020
i 2019 es detallen en la següent taula:
Passius financers a llarg termini

31/12/2020

Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes

Euros
01/01/2020

(4.411.482,04)

(5.217.055,93)

(4.411.482,04)

(5.217.055,93)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dipòsits rebuts a llarg termini d’entitats del grup, multigrup i associades
Desemborsaments pendents sobre participacions en els actius nets/patrimoni a
llarg termini.
Total deutes no corrents

0,00

0,00

0,00

0,00

(4.411.482,04)

(5.217.055,93)

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
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Detall de l’endeutament del comú a 31 de desembre de l’exercici 2020:
a) Deutes amb entitats de crèdit:
Entidad bancària

Saldo a 31/12/2020
Total

Andbank
Andbank
Andbank
Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà
Morabanc
Morabanc
Sabadell
Sabadell
Sabadell
BPA
Total

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

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

Tipus
d'interès

Eur + 0,60%
Eur + 0,75%
Eur + 2%
Eur + 0,60%
Eur + 2%
Eur + 2%
Eur + 2%
Eur + 0,75%
Eur + 2%
Eur + 0,60%
Eur + 0,75%
Eur + 2%
-

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

a.1) Pòlisses de crèdit
Entitats bancàries
Modalitat de
l’endeutament
Andbank
Crèdit Andorrà

Pòlissa
Pòlissa

Tipus d'interès

Eur+3%
Eur+3%

72

Data de
venciment

30/04/2021
22/04/2021

Límit

800.000,00
2.700.000,00
3.500.000,00

Disposat a
31/12/2020

0,00
0,00
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Detall de l’endeutament comunal a 31 de desembre de l’exercici 2020 i 2019 segons
la Llei de Finances Comunals:
Endeutament comunal (*)

Saldo a 31/12/2020

Saldo a 31/12/2019

Total

Total

Total ingressos- mitjana 3 darrers anys

14.017.715

13.462.436

Endeutament total consolidat (**)

17.495.454

18.218.746

125%

135%

(3.477.739)

(4.756.310)

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

(*) Veure detall a l’Annex I.
(**) Són imports formalitzats: els imports disposats a final dels exercicis 2020 i 2019 son menors i ascendeixen a
13.209.546 euros i 13.912.961 euros, respectivament (94% i 103% de % endeutament).

13.

Provisions (NICSP 19)
13.1.

Provisions corrents

Les diferents categories de provisions corrents del Comú per a l’exercici 2020 es
detallen en la següent taula:

Provisions

Situació a principis del
període
Augment de provisions
Provisions utilitzades
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 2020

Provisió per
retribucions al
personal

Provisió per
desmantellament,
Provisió per a
retirada o
responsabilitats
rehabilitació de
l’immobilitzat

Provisió a
curt termini
per a
devolució
d’ingressos

Altres
provisions

Total

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(19.379,11)

0,00

0,00

0,00

0,00

(19.379,11)

- Vacances :
El Comú ha dotat a l’exercici 2020 una provisió 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.
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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.

13.2. Provisions no corrents (NICSP 19)
No aplicable a 31 de desembre de 2020 i 2019

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 moltes parts
implicades, com ara Govern, propietat, Comú de Sant Julià de Lòria i
assegurances, per la qual cosa no és practicable encara una estimació del seu
efecte financer.
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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:
Euros

Despeses anticipades

31/12/2020

Lloguer
Manteniment
Assegurança

Total

01/01/2020

17.512,13

15.825,34

16.354,20

7.499,35

23.894,64

15.224,68

57.760,97

38.549,37

No hi ha cobraments anticipats a 2020 i 2019

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.
Euros
Actius financers

Euros

31/12/2020
Valor en
Valor raonable
llibres

01/01/2020
Valor en
Valor raonable
llibres

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

7.631.005,04

7.631.005,04

6.983.601,00

6.983.601,00

906.570,35

906.570,35

1.371.625,54

1.371.625,54

8.537.575,39

8.537.575,39

8.355.226,54

8.355.226,54

Crèdits a entitats del grup
Efectiu i equivalents d'efectiu

Total

75

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

Euros

Passius financers

Préstecs bancaris

31/12/2020
Valor en
Valor raonable
llibres

01/01/2020
Valor en
Valor raonable
llibres

5.217.055,93

5.217.055,93

6.013.889,64

6.013.889,64

0,00

0,00

0,00

0,00

5.217.055,93

5.217.055,93

6.013.889,64

6.013.889,64

Comptes a pagar de transaccions d'intercanvi

Total

Euros

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.

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:
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Euros
2020

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

2019

10.422.567,20

12.104.440,57

1.910.423,44

1.055.311,15

906.570,35

1.371.625,54

57.907,97

42.672,18

13.239.560,99

14.531.377,26

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:
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.
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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.

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.
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16.

Ingressos sense contraprestació (NICSP 23)

Els ingressos per transaccions sense contraprestació per a l’exercici 2020 i 2019, es
resumeixen a la següent taula:
Euros
Ingressos per transaccions sense contraprestació

Impostos (16.1 i 16.2)
Taxes i contribucions especials (16.3)
Transferències d’altres entitats governamentals (16.4)

Total

2020

2019

3.453.976,33

3.213.156,42

875.909,80

833.275,73

8.040.141,31

8.723.036,05

12.370.027,44

12.769.468,20

A 31 de desembre de 2020 i 2019 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 2.389.967,87 Euros i 1.125.598,90 Euros respectivament (nota 6).

16.1. Impostos directes
La distribució dels ingressos d’impostos directes corresponents a l’exercici 2020 i 2019,
es detalla en la següent taula:
Impostos directes

2020

2019

Impost tradicional del foc i lloc

280.326,81

283.720,18

Impost sobre la propietat immobiliària

466.322,29

456.955,23

Impost sobre els rendiments arrendataris

671.968,80

646.986,58

1.068.324,85

1.062.325,30

533.538,73

218.172,50

0,00

2.801,06

3.020.481,48

2.670.960,85

Impost sobre la radicació d'activitats comercials
Impost sobre la construccions, instal·lacions i obres
Altres impostos

Total Impostos directes

79

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

16.2. Impostos indirectes
La distribució dels ingressos d’impostos indirectes corresponents a l’exercici 2020 i 2019,
es detalla en la següent taula:

Impostos indirectes

2020

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

2019

433.494,85

542.195,57

Impostos especials

0,00

0,00

Altres impostos

0,00

0,00

433.494,85

542.195,57

Total impostos indirectes

16.3. Taxes i contribucions especials
Els ingressos provinents de les taxes i contribucions especials per l’exercici 2020 i 2019
es detallen en la següent taula:
Euros
Taxes i contribucions especials

2020

2019

Taxes per prestació de serveis o realització d’activitats

714.416,71

640.966,89

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

161.493,09

192.308,84

0,00

0,00

875.909,80

833.275,73

Contribucions especials

Total

El detall de les taxes per prestació de serveis pels exercicis 2020 i 2019 és el següent:
Taxes per prestació de serveis

Taxa d'higiene pública
Taxa sobre l'enllumenat públic
Taxa autorització d'embrancament a la xarxa
Taxa atorgament llicències urbanístiques
Registre de sol·licituds

Total
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2020

2019

606.376,59

570.074,95

19.679,23

18.771,08

29.587,16

14.059,71

54.183,73

32.969,15

4.590,00

5.092,00

714.416,71

640.966,89

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

El detall de les taxes per utilització privada o aprofitament del domini públic pels exercicis
2020 i 2019 és el següent:
Taxes per utilització privativa

Certificats

2020

2019

10.361,81

12.024,15

160,00

135,00

0,00

8.050,95

125,00

0,00

Concursos
Transport públic parroquial
Activitats per a joves
Tributs

419,49

23,57

Secció acció esportiva

10.002,50

14.403,24

Guals i Parades

44.526,47

53.012,92

Controladors d'aparcaments

53.776,29

63.292,22

Rètols

31.926,47

29.166,94

Contenidors, tanques d'obra, bastides i
terrasses

10.195,06

12.199,85

161.493,09

192.308,84

Total

16.4. Transferències, subvencions i donacions (NICSP 23)
Els ingressos mitjançant transferències, subvencions i donacions rebudes es detallen en
la següent taula:

Transferències, subvencions i donacions (ingressos)

2020

2019

Transferències

6.555.682,79

7.128.386,98

Subvencions per a despeses no financeres de l’exercici

1.377.458,52

1.487.649,07

0,00

0,00

107.000,00

107.000,00

Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics
Subvencions per al finançament de l’immobilitzat no financer i d’actius en
estat de venda, imputades al resultat de l’exercici
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

8.040.141,31

8.723.036,05

Total

.
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El detall dels conceptes anteriors als exercicis 2020 i 2019 és el següent:
Euros
Transferències, subvencions i donacions (ingressos)

2020

2019

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

6.361.072,47

6.869.930,01

Govern- Llei Qualificada Transferències (20,00%)

1.377.458,52

1.487.649,07

Govern- participació taxa Tinença vehicles

194.610,32

258.456,97

Govern- Imputació de subvenció de capital edifici administratiu (plantes Comú)

107.000,00

107.000,00

8.040.141,31

8.723.036,05

Total

Durant l’exercici 2020 el Comú ha rebut quatre transferències corrents (80%) per un
import total de 6.361.072,47 Euros i altres quatre de capital (20%) per un import total de
1.377.458,52 Euros per suportar les seves despeses pressupostàries, aquestes
transferències presenten un percentatge de 51% sobre el total d’ingressos.
La subvenció de capital per import de 107.000 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 3.638.000,00 euros a 31 de desembre de 2020 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 2020 i 2019,
es resumeixen a la següent taula:
Euros
Ingressos per transaccions amb contraprestació

Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats (17.1)

2020

2019

1.610.262,95

1.620.446,18

0,00

0,00

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

153.616,55

131.841,96

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

384.232,28

711.135,17

2.148.111,78

2.463.423,31

Venda de bens i prestació de serveis

Total

A 31 de desembre de 2020 i 2019 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 2.515.068,16 Euros i 2.191.905,93 Euros
(nota 6).
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17.1. Prestació de serveis (NICSP 9)
Els serveis i els seus respectius imports prestats pel Comú durant l’exercici 2020 i
2019 es detallen a continuació:
Euros
Prestació de serveis

2020

2019

Sanejament abastament i distribució d'aigües

745.053,80

669.371,45

Aparcaments Horitzontals

299.959,38

321.082,19

Ap. Plaça Germandat

269.761,80

278.403,75

Aparcament Camp de Perot

143.231,51

152.262,64

Promoció cultural

64.078,49

121.960,29

Cementeri

33.759,64

19.100,00

Administració general

33.005,98

23.301,57

Llar de Lòria

6.550,53

11.253,89

Aparcament Edifici el Molí

6.453,12

8.184,60

Ordenació. i promoció Turística

3.967,24

9.746,50

Trànsit i estacionament

3.801,46

3.716,10

640,00

2.063,20

1.610.262,95

1.620.446,18

Adm. General Oci i temps lliure

Total

Dins de l’estabilitat global (-10.183,23 euros) de l’epígraf, s’aprecia la reducció de la
facturació del Centre Cultural i de Congressos Lauredià per import de 57.881,80
euros degut a l’absència d’activitat als mesos d’abril i maig de 2020 degut a la
pandèmia (confinament) i descens del 163% la resta de mesos que s’ha vist
compensat amb un augment a la facturació per “Subministrament d’aigua potable”
per import de 75.682,35 euros (major facturació per sanejament, abastament i
distribució d’aigües a partir del segon semestre de 2020).
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17.2. Ingressos financers (NICSP 9)
Els ingressos financers del Comú per l’exercici 2020 i 2019 es detallen en la següent
taula:
Euros

Ingressos financers

2020

2019

22.120,96

22.308,48

Ingressos de valors representatius de deute

0,00

0,00

Ingressos de crèdits

0,00

0,00

131.495,59

109.533,48

Beneficis en instruments financers a valor raonable.

0,00

0,00

Beneficis en instruments financers al cost amortitzat o al cost

0,00

0,00

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

Altres ingressos financers

0,00

0,00

153.616,55

131.841,96

Ingressos de participacions en els actius nets/patrimoni

Ingressos d'inversions en entitats del grup, multigrup i associades (nota 22)

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 (10.219,79 a
2020 i 42.672,18 a 2019, vegeu nota 5.1) més el diferencial fins al preu de mercat
(121.275,80 euros a 2019 i 66.861,30 euros a 2019).
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17.3.

Altres ingressos (NICSP 9)

La composició de l’epígraf d’altres ingressos per l’exercici 2020 i 2019 es detalla
en la següent taula:
Euros

Altres ingressos

2020

2019

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

Reintegraments

0,00

0,00

Beneficis procedents d’actius en estat de venda

0,00

0,00

Ingressos per arrendaments
Cànons per concessions administratives (nota 22)

78.987,28

33.297,37

213.231,36

327.142,00

242,16

8.417,71

384.232,28

696.040,22

91.771,48

327.183,14

Ingressos excepcionals
Subtotal ingressos amb contraprestació
Altres ingressos

0,00

0,00

108.324,64

15.094,95

490.000,00

0,00

13.851,60

0,00

996.408,52

711.135,17

Treballs realitzats per a l'entitat
Excés de provisió per a insolvència (nota 6.1)
Reversió del deteriorament de crèdits a entitats del grup, multigrup i
associades (nota 6.1)
Reversió del deteriorament de construccions

Total Altres ingressos

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

2020

2019

Cessió gratuïta edifici Escola Bressol Laurèdia SAU (nota 19)

42.480,00

--

Altres

36.507,28

33.297,37

78.987,28

33.297,37

Total

Els “altres” ingressos per arrendament corresponen al Bar i local del centre
cultural, Casa Bonet (Aixirivall), Cal Jaumet, Edifici el Moli (3ª planta), entre
d’alytres, tots ells llogats a tercers no vinculats.
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Cànons
Des del moment de l’inici de la explotació del projecte “Naturlandia” (amb
l'ampliació de capital amb aportació de concessió administrativa el 25 de juliol de
2008) mitjançant la Societat del Grup, Camprabassa SA, aquesta li ha de pagar al
Comú un cànon l’import del qual ha estat de 213.231,36 euros i 327.142,00 euros
al 2020 i 2019 respectivament, calculat sobre la base dels seus ingressos total 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% (el 2020 i 2019 aplica aquest)
-des del setze any fins al cinquantè any, un 10%

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

2020

Sancions circulació

54.459,24

47.100,10

Sancions tributàries

15.216,35

4.739,82

Cessions econòmiques POUP

13.896,36

272.502,13

8.199,53

2.841,09

91.771,48

327.183,14

Altres ingressos

Total

17.4.

2019

Guanys procedents de la venda d’actius
No s’han produït guanys per venda d’actius als exercicis 2020 i 2019
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17.5.
Guanys no realitzats en el valor raonable de les inversions
(NICSP 30)
Els guanys no realitzats en el valor raonable de les inversions del Comú
per l’exercici 2020 i 2019 es detalla en la següent taula:
Euros
2020

2019

Accions SEMTEE

3.646,67

3.688,24

Accions CATSA

3.380,68

3.305,20

411.865,46

404.598,36

0,00

0,00

418.892,82

411.591,79

Accions Mutua Elèctrica Sant Julià de Lòria SA
Altres
Total

18.

Despeses de personal

El saldo dels comptes “Despeses de personal” de l’exercici 2020 i 2019 presenten la
següent composició:
Euros

Despeses de personal

2020

2019

(4.317.927,48)

(4.036.717,79)

Seguretat Social

(664.250,97)

(616.963,86)

Indemnitzacions

0,00

0,00

Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d’aportació definida

0,00

0,00

Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida

0,00

0,00

(2.898,20)

(10.146,65)

(4.985.076,65)

(4.663.828,30)

Sous i salaris

Altres despeses de personal

Total

A 31 de desembre de 2020 i 2019 el Comú presenta una plantilla de 162 persones
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19.

Subvencions i altres pagaments per transferències

Els ajusts i subvencions que presta el Comú de l’exercici 2020 i 2019 es detallen
en la següent taula:
Subvencions i altres pagaments per
transferències

Euros
2020

2019

Transferències corrents

(398.317,64)

(469.003,91)

Transferències de capital

(150.000,00)

(299.999,02)

Subvencions corrents

(121.275,80)

(66.861,30)

0,00

0,00

(42.480,00)

0,00

(712.073,44)

(835.864,23)

Subvencions de capital
Altres (nota 17.3)

Total

Les “Subvencions corrents” corresponen al finançament del tipus d’interès efectiu
als préstecs concedits a Camprabasa SA, esmentat a la nota 6. Les “altres”
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).

21. Altres despeses de gestió ordinària

21.1. Detall comptes
El saldo dels comptes “Altres despeses de gestió ordinària” de l’exercici 2020 i 2019
presenten la següent composició:
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Euros

Altres despeses de gestió ordinària

2020

2019

0,00

0,00

Arrendaments i cànons.

(428.784,91)

(435.886,48)

Terrenys i béns naturals

(232.230,29)

(262.571,63)

(95.070,08)

(46.052,86)

Elements de transport

(4.212,91)

(7.602,28)

Maquinària, utillatge, instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

(6.814,78)

(9.390,34)

Mobiliari

(32.244,80)

(37.422,89)

Altre propietat, planta i equipament

(58.212,05)

(56.938,75)

0,00

(15.907,73)

Reparacions i conservació.

(623.611,38)

(649.388,94)

Serveis de professionals independents

(542.856,59)

(935.411,63)

Primes d’assegurances

(67.173,88)

(39.073,52)

Serveis bancaris i similars.

(14.624,76)

(13.165,43)

Publicitat, propaganda i relacions públiques

(294.180,91)

(522.406,83)

Subministraments

(268.418,53)

(298.471,56)

Energia elèctrica

(153.581,57)

(163.945,25)

Combustibles

(63.835,59)

(74.188,61)

Altres subministraments

(51.001,37)

(60.337,70)

(1.159.271,97)

(1.092.908,76)

(14.588,69)

(18.069,55)

(802.789,06)

(755.196,11)

(5.445,16)

(6.511,74)

Despeses de recerca i desenvolupament

Construccions

Cànons.

Comunicacions i altres serveis
Material d’oficina ordinari no inventariable
Neteja i lavabo
Seguretat.

(69,34)

(1.043,42)

(121.113,01)

(117.458,62)

(42.615,92)

(43.180,12)

(2.551,41)

(5.975,57)

(170.099,38)

(145.473,63)

(5.371,12)

(7.286,37)

(5.371,12)

(7.286,37)

(3.404.294,05)

(3.993.999,52)

Dietes
Locomoció
Comunicacions telefòniques
Altres comunicacions
Altres serveis.
Tributs i impostos
Tributs i impostos de caràcter estatal
Total

La reducció global en 589.705,47 euros de les despeses d’aquest epígraf s’explica
principalment per dues comptes, el detall dels quals afegim a continuació:
-Serveis de professionals independents (-392.555,04 euros).
- Publicitat, propaganda i relacions públiques (-228.225,92 euros).
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Serveis de professionals independents (classificació funcional)

Urbanisme
Sanej., abast. i distrib. D'aigües

Euros
2020

2019

(77.304,54)

(120.734,07)

(5.279,89)

(17.834,25)

Enllumenat públic

0,00

(679,25)

Enllumenat Nadal

(2.884,20)

(2.821,50)

(58.878,03)

(69.390,18)

Gent Gran

0,00

(3.464,43)

Infància i joventut

0,00

(1.502,19)

Prot. I millora medi ambient

(2.495,92)

0,00

(23.227,89)

(42.229,02)

Promoció cultural

(970,00)

(10.896,00)

Vespres d'estiu

(679,25)

0,00

0,00

(5.193,65)

COVID_19
Centre de congressos

Ruta Tapa

0,00

(94,05)

(7.454,61)

(25.370,77)

Canòlich

(131,36)

0,00

Carnaval

(2.246,02)

(2.346,58)

Vila Medieval

(1.463,00)

0,00

Fira vehicle ocasió
Festa Major

Centre Esportiu
Orden. i prom. Turística
Fira del vi

(261,25)

(16.191,16)

(7.210,50)

0,00

0,00

(51.093,00)

(970,00)

0,00

Administració general

(98.084,52)

(335.262,21)

Recursos Humans

(23.912,47)

(21.270,98)

Organització institucional

(24.844,55)

(18.970,58)

Finances i Informàtica

(12.380,64)

(22.227,91)

Temporada de teatre

(3.311,96)

(1.835,10)

0,00

(289,89)

Altres fires

Microteatre
Nadal i Reis
Pastorets
Fira de Santa Llúcia
Promoció i foment de l'esport
Skimo
Jurisdicció i contenciosos
Treballs empreses de processaments de dades
Total

(1.713,75)

0,00

(14.370,85)

(12.846,41)

(1.386,72)

(790,00)

(836,00)

(1.030,50)

(9.225,00)

(5.225,00)

(96.845,65)

(75.549,59)

(64.488,02)

(70.273,36)

(542.856,59)

(935.411,63)

La reducció més rellevant es localitza a la funcional “administració general” on es van
liquidar despeses corresponents a l’exercici anterior 2018 per un import global de
126.001,60 euros per estudis de viabilitat de diversos projectes així com la realització del
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cadastre a la zona de la peguera per un import de 38.800 euros, però també la manca de
la fira del vi a 2020 (-51.093 euros) entre d’altres reduccions.

Publicitat, propaganda i relacions públiques

Euros
2020

2019

Atencions protocol·làries i de representació

(18.929,04)

(83.895,88)

Divulgació i publicacions

(16.934,10)

(21.718,19)

Traduccions i correccions

(2.934,75)

(2.582,86)

(218,72)

0,00

Despeses de serveis sanitaris

(430,30)

(3.490,95)

(41.325,97)

(33.083,70)

(133.556,56)

(265.314,20)

Promoció esportiva

(20.959,74)

(14.137,12)

Promoció social

(19.583,57)

(38.397,46)

Altres despeses

(44,22)

0,00

0,00

(202,10)

Reunions, conferències i cursets
Publicitat i propaganda comunicació
Promoció cultural

Fires i events
Projecte segona diada de sensibilització ambiental
Treballs per empreses d'impressions
Promoció educativa
Promoció turística
Promoció juvenil

Total

0,00

(519,72)

(20.366,91)

(37.020,13)

0,00

(1.372,40)

(15.496,13)

(11.920,44)

(3.400,90)

(8.751,68)

(294.180,91)

(522.406,83)

Pel que fa a les despeses de publicitat i promoció s’aprecia una davallada general a tots
els conceptes.
A continuació es detalla la composició d’altres comptes significatives en import i/o
variació:
Euros

Reparacions i manteniment

2020

2019

Terrenys i béns naturals

(78.088,26)

(145.907,92)

Construccions

(60.776,50)

(83.979,17)

Infraestructures.

(31.295,11)

(47.706,63)

Elements de transport

(83.615,67)

(62.485,07)

(347.861,62)

(278.132,27)

0,00

0,00

(109,83)

0,00

Maquinària i utillatge
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d’informació

(10.249,76)

(5.230,96)

Altre propietat, planta i equipament

(11.614,63)

(25.946,92)

0,00

0,00

(623.611,38)

(649.388,94)

Propietats d’inversió

Total Reparacions i conservació
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Euros

Primes d'assegurança

2020

Assegurances edificis
Asseg. Vehicles
Asseg. responsabilitat civil
Altres
variació periodificació despesa anticipada

Total Primes d’assegurança

2019

(19.794,49)

(23.370,54)

(21.276,49)

(14.542,60)

(33.757,28)

(13.772,87)

(3.913,76)

(2.612,21)

8.669,94

15.224,70

(70.072,08)

(39.073,52)

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

Venciment a 1 any
Venciment entre 1 i 5 anys
Venciment a més de 5 anys

Total

31/12/2020

Euros
01/01/2020

230.298,59

217.875,74

152.733,95

70.593,35

28.600,00

0,00

404.009,69

288.469,09

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.
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22.

Parts vinculades (NICSP 20)

Els següents estats financers inclouen els de l’entitat i les entitats controlades:

Parts vinculades

Camprabassa SA

Andorra

88,07%

88,07%

Andorra

100,00%

100,00%

Andorra

100,00%

100,00%

Andorra

100,00%

100,00%

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

% en capital
2020

Euros
% en capital
2019

País
d'incorporació

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.

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 i 11.

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 20 20 i
2019:

2019

Nombre

Membres del Consell de Comú

Salari anual Brut

12,00

324.545,92

4,00

189.603,42

Alts càrrecs i personal de relació especial
Total

2020

Nombre

Membres del Consell de Comú
Alts càrrecs i personal de relació especial
Total
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A continuació es detallen les operacions que s’han realitzat amb les entitats associades
durant els exercicis 2020 i 2019 (vegeu els saldos a les notes 5 i 12):
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 ingresos

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

Interessos

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstec

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferències sense contraprestació (nota 17.2)

(121.275,80)

(42..480,00)

(2.517,74)

0,00

Total despeses

(122.055,37)

(42.480,00)

(2.517,74)

0,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

Comptes a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

370..958,00

305.794,66

0,00

850.000,00

370.958,00

305.794,66

0,00

Comptes a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

Total creditors

0,00

0,00

0,00

0,00

Cotitzacions Seguretat Social
Prestacions de serveis

Préstecs concedits a 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

Sasectur SAU

Pòlisses de crèdit
Préstecs

3.342.058,00
4.468.779,00

125.929,41
--

55.772,96
--

3.523.760,37
4.468.779,00

Total

7.810.837,00

125.929,41

55.772,96

7.992.539,37
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Camprabassa
SA

2019

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferències sense contraprestació

0,00

1.913,30

103,63

0,00

Dividends

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessos (nota 17.2)

109.533,48

0,00

0,00

0,00

Cànons (nota 17.3)

327.142,00

0,00

0,00

0,00

Total ingressos

436.675,48

1.913,30

103,63

0,00

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

(2.621,00)

0,00

0,00

0,00

Interessos

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstec

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferències sense contraprestació (nota 17.2)

(66.861,30)

0,00

0,00

0,00

Total despeses

(69.482,30)

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

Comptes a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportacions al Patrimoni net de l’exercici

0,00

370.958,00

296.668,82

150.000,00

1.300.000,00

370.958,00

296.668.82

150.000,00

Comptes a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

Total creditors

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestacions de serveis

Préstecs concedits a l’exercici

Total deutors

Al 31 de desembre de 2019 el Comú tenia avals concedits a entitats de grup segons el
següent detall (imports disposats/pendents):

Aval
/Societat

Camprabassa SA

Sasectur SAU

Pòlisses de crèdit
Préstecs

2.703.608,00
5.004.858,00

135.353,29
--

58.580,76
--

2.897.542,05
5.004.858,00

Total

7.708.466,00

135.353,29

58.580,76

7.902.400,05
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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:
a) PIRINENCA DE SERVEIS SL
Aquesta societat 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 485.939,64
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.

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:
Mitjançant Decret del 11 de març 2020, el M.I Govern va declarar diferents mesures
excepcionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-Co
V-2. Algunes d’aquestes mesures fan referència al tancament temporal al públic de totes
les activitats laborals que siguin considerades de risc així com les activitats que per la
seva naturalesa puguin contribuir excessivament a un increment dels contagis de la
COVID-19.
El Decret de 14 de març 2020 modificat pel Decret 27 de mar 2020 pel qual s’adopten
mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CO V-2, estableix la relació d’activitats comercials que han de
suspendre la seva activitat, aquelles que poden romandre obertes i les activitats que
poden realitzar la seva activitat en retorns de guàrdia o permanència.
Amb l’abril de 2020 es publica al Bolletí Oficial del Principat d’Andorra la Llei 3/2020, del
23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació sanitària causada per la
pandèmia de SARS-Co V-2, en data 30 d’abril de 2020 Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per
la pandèmia del SARS-Co V-2, en data 5 de juny de 2020 la Llei 7/2020, del 25 de maig,
de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i més recentment en
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data 23 de desembre de 2020 la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2. Es tracta de Lleis d’abast temporal limitat, fins que el Govern declari, per
decret, la fi de la situació de crisi sanitària als efectes de cadascuna de les mesures que
s’hi preveuen, i en qualsevol cas, per tot, fins al 30 de juny del 2021. Aquestes mesures
han permès pal·liar, en la mesura del possible, els efectes que la situació de crisi sanitària
provoca sobre les persones i sobre les entitats, amb diferents mesures de caràcter laboral,
en matèria de seguretat social, en matèria d’arrendaments i matèria mercantil, fiscal i
tributaria.
El Comú està prenent les mesures escaients per a aquelles consideracions articulars que
li són d’afectació de les esmentades Lleis, no obstant això degut a la complexitat i ràpida
evolució de la situació, el Comú es troba en dificultat per emetre una opinió en base a
l’afectació que pugui tenir en els Actius i Passius dels presents comptes anuals.

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
2020 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 2020

97

Estats pressupostaris i financers
individuals del
Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria de l’exercici 2020
Tots els imports es presenten en Euros

ANNEX I MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA
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ANNEX 1 – MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

1. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El quadre següent presenta l’execució de les despeses i dels ingressos de l’entitat corresponents a
l’any 2020:
PRESSUPOST
RECONDUÏTS MODIFICACIONS
INICIAL 2020
3.818.961,65
150.000,00
2.822.436,00
6.791.811,68
54.190,00
13.637.399,33
1.505.544,92
1.505.544,92
15.142.944,25
0,00
0,00

PRESSUPOST
FINAL 2020
3.818.961,65
150.000,00
2.822.436,00
6.791.811,68
54.190,00
13.637.399,33
1.505.544,92
1.505.544,92
15.142.944,25

PRESSUPOST
RECONDUÏTS MODIFICACIONS
INICIAL 2020
Capítol 1 - Personal
5.030.162,85
0,00
-24.352,35
Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis
4.392.818,40
121.674,54
90.284,41
Capítol 3 - Interessos
98.171,45
0,00
0,00
Capítol 4 - Transferències corrents
538.589,27
29.932,86
3.773,92
Despeses per operacions corrents
10.059.741,97
151.607,40
69.705,98
Capítol 6 - Inversió real
2.500.530,00 2.493.419,89
-60.388,86

PRESSUPOST
FINAL 2020
5.005.810,50
4.604.777,35
98.171,45
572.296,05
10.281.055,35
4.933.561,03

INGRESSOS
Capítol 1 - Impostos directes
Capítol 2 - Impostos indirectes
Capítol 3 - Taxes i altres ingressos
Capítol 4 - Transferències corrents
Capítol 5 - Ingressos patrimonials
Ingressos per operacions corrents
Capítol 7 - Transferències de capital
Ingressos de capital
INGRESSOS TOTALS
DESPESES

Capítol 7 - Transferències de capital
Despeses de capital
Capítol 8 - Actius financers
Capítol 9 - Passius financers
Despeses financeres
DESPESES TOTALS
Superàvit o dèficit

150.000,00

22.485,62

0,00

2.650.530,00 2.515.905,51
1.635.838,57
12.000,00
796.833,71
0,00
2.432.672,28
12.000,00
15.142.944,25 2.679.512,91
0,00 -2.679.512,91

LIQUIDAT
3.020.481,48
433.494,85
2.791.175,59
6.555.682,79
58.628,24
12.859.462,95
1.377.458,52
1.377.458,52
14.236.921,47
LIQUIDAT
4.965.697,54
3.338.724,65
77.772,05
398.317,64
8.780.511,88
1.620.335,45

%
EXECUCIÓ
79,09%
289,00%
98,89%
96,52%
108,19%
94,30%
91,49%
91,49%
94,02%
%
EXECUCIÓ
99,20%
72,51%
79,22%
69,60%
85,40%
32,84%

172.485,62

150.000,00

86,96%

-60.388,86

5.106.046,65

1.770.335,45

34,67%

45.930,09
0,00
45.930,09
55.247,21

1.693.768,66
796.833,71
2.490.602,37
17.877.704,37

1.533.968,66
796.833,71
2.330.802,37
12.881.649,70

90,57%
100,00%
93,58%
72,05%

-55.247,21

-2.734.760,12

1.355.271,77

El resultat de l’execució pressupostària de l’exercici 2020 presenta un saldo positiu d’1.355.271,77
euros.
L’execució dels ingressos ha estat de 14.236.921,47 euros, que representa el 94,02% respecte al
pressupost final i una disminució del 5,04% respecte a l’exercici 2019.
Pel que fa les despeses s’han liquidat per un import de 12.881.649,70 euros, essent la seva
execució d’un 72,05% respecte al pressupost final, el que representa una disminució respecte a
l’exercici 2019 d’un 7,48%.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol

Descripció

1

Despeses de personal
Consum de bens corrents
i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

2
3
4
6
7
8
9

Totals

4.849.740,14

4.852.677,15

4.663.828,30

96,1%

5.030.162,85

%
%
Variació
Liquidat 2020 Executat
20192020
2020
5.005.810,50
4.965.697,54 99,2% 6,47%

4.502.688,45

4.661.190,00

4.019.383,46

86,2%

4.392.818,40

4.604.777,35

3.338.724,65

72,5% -16,93%

111.826,09
502.756,91
4.554.176,26
150.000,00
4.367.626,82
788.187,52

111.826,09
548.651,08
6.780.439,28
322.484,64
4.685.226,82
788.187,52

86.038,10
469.003,91
1.473.198,01
299.999,02
2.123.226,82
788.187,52

76,9%
85,5%
21,7%
93,0%
45,3%
100,0%

98.171,45
538.589,27
2.500.530,00
150.000,00
1.635.838,57
796.833,71

98.171,45
572.296,05
4.933.561,03
172.485,62
1.693.768,66
796.833,71

77.772,05
398.317,64
1.620.335,45
150.000,00
1.533.968,66
796.833,71

79,2% -9,61%
69,6% -15,07%
32,8% 9,99%
87,0%
90,6% -27,75%
100,0% 1,10%

Pressupost
inicial 2019

Pressupost final
2019

19.827.002,19

%
Executat
2019

Liquidat 2019

22.750.682,58

13.922.865,14

Pressupost
inicial 2020

61,20% 15.142.944,25

5.000.000,00

Pressupost final
2020

17.877.704,37

12.881.649,70

72,05%

-7,48%

DESPESES

4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00

Liquidat 2019

2.500.000,00

Liquidat 2020

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1

Actius financers
12%

2

3

4

6

7

Passius financers
6%

8

9

LIQUIDAT
DESPESES 2020

Transferències
de capital
1%

Despeses de
personal
38%

Inversions
reals
13%

Transferències
corrents
3%
Despeses
financeres
1%

Consum de bens
corrents i serveis
26%

El pressupost inicial de l’exercici 2020 va ser aprovat amb una dotació inicial de 15.142.944,25
euros.
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Les modificacions sobre el pressupost al llarg de l’any han estat les següents, de les quals hi ha el
corresponent informe de fiscalització de la Intervenció:
Pressupost
inicial
3.818.961,65

Capítol

Crèdits
Reconduïts
0,00

Crèdits
Crèdits
Suplements de
traspassats
extraordinaris
crèdit
0,00
0,00
0,00

Crèdits
Transferències
Pressupost final
ampliables
de crèdit
0,00
0,00
3.818.961,65

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

3

Taxes i altres i ngressos

2.822.436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.822.436,00

4

Transferències corrents

6.791.811,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.791.811,68

5

Ingressos patrimoni als

54.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.190,00

13.637.399,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.637.399,33

Ingressos corrents
6

Alienacions d'i nversions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.505.544,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.544,92

8

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.544,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.544,92

15.142.944,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.142.944,25

5.030.162,85

0,00

-249.881,99

0,00

0,00

225.529,64

0,00

5.005.810,50

2 Consum de béns corrents i serveis 4.392.818,40
98.171,45
3 Despeses financeres

121.674,54

-49.777,75

0,00

129.862,70

8.362,84

1.836,62

4.604.777,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.171,45

538.589,27

29.932,86

-3.273,98

0,00

0,00

8.884,52

-1.836,62

572.296,05

10.059.741,97

151.607,40

-302.933,72

0,00

129.862,70

242.777,00

0,00

10.281.055,35

2.500.530,00

2.493.419,89

-106.188,86

37.800,00

8.000,00

0,00

0,00

4.933.561,03

150.000,00

22.485,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.485,62

1.635.838,57

12.000,00

0,00

0,00

45.930,09

0,00

0,00

1.693.768,66

Ingressos de capital
Total Ingressos
1 Despeses de personal

4 Transferències corrents
Despeses corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Despeses de capital
Total Despeses

796.833,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796.833,71

5.083.202,28

2.527.905,51

-106.188,86

37.800,00

53.930,09

0,00

0,00

7.596.649,02

15.142.944,25

2.679.512,91

-409.122,58

37.800,00

183.792,79

242.777,00

0,00

17.877.704,37

La diferència entre els crèdits traspassats i els crèdits ampliables de capítol 1, correspon al
suplement de crèdit destinat a finançar el canvi de la secció esportiva “Comú de Sant Julià de Lòria
secció d’acció esportiva d’esquí de fons i altres esports d’hivern”, a la societat Sasectur, S.A.U.
Els 2.679.512,91 euros de reconduïts procedents de l’exercici 2019, es desglossen en 151.607,40
euros en despesa corrent, 2.493.419,89 euros en inversions, 22.485,62 euros en transferències de
capital i 12.000,00 euros en actius financers.
El pressupost final de despeses ha estat de 17.877.704,37 euros, amb un total compromès de
15.403.978,03 euros, el que suposa un grau d’execució del 86,16%. Al tancament de l’exercici
s’han liquidat 12.881.649,71 euros, que representa el 72,05% d’execució sobre el total
pressupostat i un 7,48% menys que l’any anterior.
Es proposa reconduir a l’exercici 2021 un total de 2.149.897,00 euros, dels quals 1.907.700,76
euros corresponen a despeses del capítol 6 “inversions reals” i 242.196,24 euros a despesa
corrent.
Els crèdits plurianuals incorporats en el pressupost 2020 i que també afecten a exercicis futurs,
fan referència a la concessió de les bicicletes:
Compte pressupostari

Concepte

2022

2023

340-44001 Administració general Concessió servei de bicicleta 6.429,00 6.429,00
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2.1. Despeses de personal
L’any 2020 s’ha executat un total de 4.965.697,54 euros el que representa un 99,20% sobre el
pressupost final. Aquest capítol correspon principalment a les despeses de personal i les
respectives cotitzacions a la CASS. El percentatge d’increment respecte a l’any anterior, correspon
bàsicament a les contractacions efectuades cap a finals de l’any 2019 i a l’IPC augmentat sobre
aquells salaris inferiors als 24.000 euros anuals en base a l’article 9 de la Llei 23/2019.

2.2. Consum de béns corrents i serveis
En aquest capítol s’observa una execució d’un 72,51% del total pressupostat que en termes
absoluts ascendeix a 3.338.724,65,46 euros. Les partides han estat les següents:
























Lloguer de terrenys i béns naturals 233.917,09 euros
Lloguer d’edificis i altres construccions 95.070,08 euros
Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 6.814,78 euros
Lloguer material de transport 4.212,91 euros
Lloguer de mobiliari i efectes 32.244,80 euros
Lloguer altre immobilitzat material 58.212,05 euros
Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 78.088,26 euros
Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 60.776,50 euros
Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 348.720,99 euros
Reparació i conservació material de transport 83.615,67 euros
Reparació i conservació mobiliari i efectes 109,83 euros
Reparació i conservació equips informàtics 10.249,76 euros
Reparació i conservació béns destinats a ús general 31.295,11 euros
Reparació i conservació d’altre immobilitzat material 11.619,76 euros
Material administratiu 23.031,33 euros
Subministraments 382.599,66 euros
Comunicacions 44.423,86 euros
Transport 121.856,48 euros
Assegurances 75.843,82 euros
Tributs 5.371,12 euros
Altres serveis 372.318,94 euros
Treballs realitzats per altres empreses 1.258.262,51 euros
Reemborsament de dietes 69,34 euros.

2.3. Despeses financeres
En aquest apartat s’han executat 77.772,05 euros que corresponen principalment als interessos
dels préstecs i línies de crèdit contractades, i a les comissions bancàries, amb un percentatge
d’execució d’un 79,22% respecte del pressupost final.
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2.4. Transferències corrents
Durant l’exercici 2020 s’ha executat un 69,60% respecte al pressupost final, el que representa
398.317,64 euros corresponents a subvencions que l’Hble. Comú destina principalment a entitats
de caire cultural, social i esportiu.
També s’inclou en aquest capítol la transferència a Govern d’acord amb l’article 19.2 de la Llei
32/2014, que estableix que els comuns inclouran una partida pressupostària corresponent al
0,10% del total de les seves despeses, que anirà destinada a la dotació d’un compte de
compensació que s’utilitzarà per sufragar els pressupostos extraordinaris per causes excepcionals.
L’any 2020 s’han compromès crèdits per un valor de 15.403,97 euros.
2.5. Inversions reals
En aquest apartat s’ha executat 1.620.335,45 euros, el que representa un percentatge d’execució
d’un 32,84% del pressupost total.
L’import compromès ascendeix a 3.591.342,25 euros, que representa un 72,79% del pressupost
final.

El detall de les inversions efectuades per partida són les següents:
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Orgànica Funcional Econòmica
130
130
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
320
320
320
341
341
342
342
342
343
343
343
343
343
343
344
344
345
345
620
620
630
640
640
640
640
710
710
720
720

92000
92000
92020
92020
16110
15500
17100
15500
15100
15500
45010
15100
15500
45300
13300
13300
1331001
1331000
1331001
17110
17110
16100
16100
16100
16310
16310
16310
45900
16200
17100
16200
16200
16500
16510
32310
32310
33200
33010
3351001
3351001
3385000
23120
23120
23210
23210

60500
60520
60610
64050
60260
60720
60780
60790
60910
60910
60910
61200
61701
61701
60390
60400
60390
60400
61200
60390
60400
60770
60890
61310
60390
60400
60500
60790
61310
61750
60390
60400
60320
60320
60390
60500
60810
60310
60320
60520
60890
60340
60500
60500
60790

Descripció partida
Administració general. Mobiliari
Administració general. Equips reproducció
Informàtica. Equips per a processos d'informació
Informàtica. Aplicacions informàtiques
Dipòsits aigua.Construcció altres edificis
Víes públiques.Vies urbanes i altres
Parcs i jardins. Àrees verdes i parcs
Víes públiques.Altres actuacions
Urbanisme.Estudis i projectes d'inversió
Vies públiques. Estudis i projectes inversió
Cadastre.Estudis i projectes d'inversió
Urbanisme. Conservació i millora d'edificis
Víes púb.Vies púb. camins car.secund.i altres espais
Cartreteres.Vies públiq,camins,CS i altres espais
Trànsit i estacionament. Maquinària
Trànsit i estacionament.Vehicles
Ap. Plaça Germandat.Maquinaria
Aparcaments Verticals.Vehicles
Ap. Plaça Germandat.Conservació i millora edificis
Boscos.Altra maquinària i equipament
Boscos.Vehicles
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Parcs naturals
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Altre immobilitzat
Sanej., abast. i distrib. D'aigües.Reposició i millores
Neteja Via pública.Altra maquinària i equipament
Neteja Via pública.Vehicles
Neteja Via pública.Mobiliari
Altres infraestructures.Altres actuacions
Deixalleria.Rep.i millora maquinària i equipaments
Parcs i jardins.Conservació àrees verdes i parcs
Deixalleria.Maquinaria
Deixalleria.Vehicles
Enllumenat públic.Instal.lacions elèctriques
Enllumenat Nadal.Instal.lacions elèctriques
Escola d'art. Maquinària
Escola d'art. Mobiliari
Biblioteques.Equip. cultural
Centre de congressos.Instal.lacions calefacció
Conservació i manteniment teatres.Instal.lacions i equipaments
Cons. i manteniment teatres.Equip. reproducció
Nadal i Reis.Altre immobilitzat material
Centre de dia. Altres instal.lacions
Centre de dia.Mobiliari
Infància i joventut. Mobiliari
Infància i joventut. Altres actuacions
TOTAL

Compromés

Liquidat

7.002,00
7.001,50
2.455,75
2.455,75
94.547,62
65.368,81
95.738,10
87.867,27
670.272,34
0,00
365.937,12 360.276,35
10.379,51
10.379,51
3.707,83
3.707,83
34.981,00
19.228,52
38.414,77
1.045,00
724.170,72 108.625,53
126.647,82 120.174,17
341.540,01 183.424,21
13.393,33
13.393,32
11.425,51
11.425,51
1.227,88
1.227,88
238,00
238,00
8.379,43
8.379,43
5.608,99
5.608,99
1.999,19
1.999,19
23.684,93
23.684,93
340.219,32 149.608,47
16.013,84
16.013,79
306.820,55 158.391,64
2.918,75
2.918,75
28.006,00
28.006,00
13.102,93
9.602,93
2.400,00
2.400,00
49.282,54
49.282,54
99.234,08
22.094,37
22.895,69
22.895,69
32.275,50
32.275,50
23.412,87
20.822,87
14.347,24
14.347,24
1.496,10
1.496,10
2.136,66
2.136,66
3.488,24
3.389,37
2.612,50
2.612,50
1.405,26
1.405,26
14.920,83
14.920,83
6.450,00
6.450,00
4.671,07
4.671,07
9.226,61
8.108,61
5.399,05
4.119,44
6.854,77
6.854,12
3.591.342,25 1.620.335,45

2.6. Transferències de capital
En aquest capítol s’ha liquidat un total de 150.000 euros, d’acord amb el conveni de col·laboració
entre el Govern d’Andorra, el Comú de Sant Julià de Lòria i l’Església parroquial de Sant Julià de
Lòria, signat el 25 d’octubre del 2019, per l’ajut de les reformes de l’església de San Julià i Sant
Germà, de Sant Julià de Lòria.
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2.7. Actius financers
En aquest apartat hi ha una execució del 90,6% que correspon a la concessió de préstecs a la
societat Camprabassa, S.A.U. per un import total de 850.000,00 euros, a actius financers per la
societat Escola Bressol Laurèdia per un import de 370.958 euros, per la societat Sasectur per un
import de 305.794,66 euros (45.930,09 euros corresponen al traspàs de la secció d’acció esportiva
a la societat) i 7.216,00 euros per la constitució de dipòsits de lloguer, resultant un import total
executat per aquest capítol de 1.533.968,66 euros.

2.8. Passius financers
L’execució pressupostària del capítol de passius financers, corresponent a l’amortització dels
préstecs concertats amb les entitats bancàries, ha estat de 796.833,71 euros, essent el
percentatge d’execució d’un 100%.

3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol

Descripció

1
2
3
4
5
7
8
9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total Ingressos

Pressupost
inicial 2019
2.785.000,00
120.000,00
4.044.987,75
7.681.206,94
40.100,00
1.605.707,50
1.350.000,00
2.200.000,00
19.827.002,19

Pressupost
final 2019
2.785.000,00
120.000,00
4.044.987,75
7.681.206,94
40.100,00
1.605.707,50
1.350.000,00
2.200.000,00
19.827.002,19

Liquidat 2019
2.668.159,79
542.195,57
3.110.848,11
7.128.386,98
55.605,85
1.487.649,07
0,00
0,00
14.992.845,37

8.000.000,00

% Executat Pressupost inicial Pressupost
2019
2020
final 2020
95,80%
3.818.961,65 3.818.961,65
451,83%
150.000,00
150.000,00
76,91%
2.822.436,00 2.822.436,00
92,80%
6.791.811,68 6.791.811,68
138,67%
54.190,00
54.190,00
92,65%
1.505.544,92 1.505.544,92
0,00
0,00
0,00
0,00
75,62%
15.142.944,25 15.142.944,25

Liquidat 2020
3.020.481,48
433.494,85
2.791.175,59
6.555.682,79
58.628,24
1.377.458,52
0,00
0,00
14.236.921,47

% Executat % Variació
2020
2019-2020
79,09%
13,20%
289,00%
-20,05%
98,89%
-10,28%
96,52%
-8,03%
108,19%
5,44%
91,49%
-7,41%
94,02%
-5,04%

INGRESSOS

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
Liquidat 2019

4.000.000,00

Liquidat 2020

3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1

2

3

4

5

7

8

9

Els ingressos liquidats fins el 31 de desembre del 2020 han estat de 14.236.921,47 euros, el que
representa un percentatge d’execució del 94,02% sobre el total pressupostat i un 5,04% menys
que l’any anterior.
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LIQUIDAT INGRESSOS 2020
Transferències de
capital
Ingressos
10%
patrimonials
0%

Actius
financers
0%

Passius
financers Impostos directes
0%
21%
Impostos
indirectes
3%

Transferències
corrents
46%

Taxes i altres
ingressos
20%

3.1. Impostos directes
Durant l’any 2020 s’han ingressat 3.020.481,48 euros, essent la seva execució d’un 79,09%, que
corresponen a:






Foc i lloc per un import de 280.326,81 euros.
Impost sobre la propietat immobiliària per un import de 466.322,29 euros.
Impost sobre la renda dels rendiments arrendataris per un import de 671.968,80 euros.
Impost sobre la construcció per un import de 533.538,73 euros.
Radicació d’activitats comercials per un import d’ 1.068.324,85 euros.

Pel que fa a la desviació entre l’import pressupostat i liquidat en l’impost de construcció, el
pressupost es fa en base a les demandes que hi ha entrades en el moment d’elaborar el
pressupost, ja que meriten en el moment de la recollida. Si no la venen a recollir no es produeix
l’ingrés.

3.2. Impostos indirectes
En aquest apartat s’ha liquidat 433.494,85 euros en concepte d’impost sobre les transmissions
patrimonials, resultant una execució del 289,00%. Aquest augment sobre el pressupostat ha
esdevingut per diferents vendes d’habitatges embargats pels bancs.

3.3. Taxes i altres ingressos
L’execució ha estat d’un 98,89%, que amb import absolut ascendeix a 2.791.175,59 euros que
corresponen a:





Taxa sobre higiene pública per un import de 606.376,59 euros.
Taxa sobre l’enllumenat públic per un import de 19.679,23 euros.
Taxa d’autorització d’embrancament a la xarxa per un import de 29.587,16 euros.
Taxa d’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 54.183,73 euros.
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Registre de sol·licituds per un import de 4.590,00 euros.
Facturació de l’aigua potable per un import de 745.053,80 euros.
Concessió administrativa de nínxols per 26.366,64 euros.
Lloguer de tanques de circulació per un import de 3.801,46 euros.
Prestació de serveis del cementiri per un import de 7.393,00 euros.
Centre Cultural i de Congressos Lauredià per un import de 64.078,49 euros.
Fires per un import de 640,00 euros.
Vendes de turisme per un import de 3.967,24 euros.
Aparcaments horitzontals per un import de 299.959,38 euros.
Aparcament plaça de la Germandat per un import de 269.761,80 euros.
Aparcament camp de Perot per un import de 143.231,51 euros.
Aparcament de l’edifici el Molí per un import de 6.453,12 euros.
Llar de Lòria per un import de 6.550,53 euros.
Ingressos diversos per un import de 33.005,98 euros.
Venda de certificats per un import de 10.361,81 euros.
Retirada de plecs per a concursos públics per un import de 160,00 euros.
Activitats per a joves per un import de 125,00 euros
Tributs per un import de 419,49 euros.
Retorn de les baixes de la C.A.S.S. per un import de 1.435,92 euros.
Activitats esportives (esquí de fons) per un import de 10.002,50 euros.
Guals per un import de 44.526,47 euros.
Controladors d’aparcaments per un import de 53.776,29 euros.
Rètols per un import de 31.926,47 euros.
Contenidors i terrasses de bar per un import de 10.195,06 euros.
Cànon de Camprabassa, S.A. per un import de 213.231,36 euros.
Sancions de circulació per un import de 54.459,24 euros.
Recàrrecs per un import de 15.216,35 euros.
Recuperació responsabilitat civil per un import de 3.291,08 euros.
Cessió del 10% de terrenys del P.O.U.P. per un import de 13.896,36 euros.
Cadastre per un import de 3.472,53 euros.

Pel que fa a la desviació en aquest capítol, ve derivada principalment dels ingressos del centre
cultural i congressos lauredià, fires, vendes de turisme, llar de Lòria, recuperació material, cessió
10% terrenys P.O.U.P. i la taxa cadastral.

3.4. Transferències corrents
En aquest capítol s’han liquidat 6.555.682,79 euros el que representa un percentatge d’un 96,52%
sobre el pressupost final. Aquest import correspon a les transferències que Govern liquida al
Comú trimestralment: Llei de transferències per 6.361.072,47 euros i taxa de tinença de vehicles
per 194.610,32 euros.
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3.5. Ingressos patrimonials
S’han liquidat un total de 58.628,24 euros, amb un percentatge d’execució d’un 108,19% sobre el
pressupost final, que corresponen a:




Arrendaments de locals del Comú per un import de 36.507,86 euros.
Dividends d’accions de Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria per un import de 22.000,00
euros.
Dividends d’accions de CATSA per un import de 120,96 euros.

3.6. Transferències de capital
Durant l’exercici 2020 s’ha liquidat per transferències de capital un import d’1.377.458,52 euros el
que representa un 91,49% del pressupost final, que correspon íntegrament a les transferències
que el Govern liquida trimestralment i per anticipat al Comú, en base a la Llei de transferències.

4. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT PROVINENT DE LA CESSIÓ OBLIGATÒRIA
La Llei d’ordenació del territori i urbanisme de l’any 2000 estableix que el percentatge de terreny
de cessió obligatòria (10%) s’hauria de destinar a equipaments, espais públics i serveis col·lectius.
Es detalla a continuació la part d’aquests ingressos que s’ha afectat a inversions:
Finançament afectat
Ingressos provinents del POUP 2007
Ingressos provinents del POUP 2008
Ingressos provinents del POUP 2009
Ingressos provinents del POUP 2010
Ingressos provinents del POUP 2011
Ingressos provinents del POUP 2012
Ingressos provinents del POUP 2013
Ingressos provinents del POUP 2014
Ingressos provinents del POUP 2015
Ingressos provinents del POUP 2016
Ingressos provinents del POUP 2017
Ingressos provinents del POUP 2018
Ingressos provinents del POUP 2019
Ingressos provinents del POUP 2020
Conveni remodelació entorns Plaça Major
Conveni SURB06 i SURB17
TOTAL INGRESSOS PER CESSIONS
Inversions aplicades 2018
Inversions aplicades 2020
NOU ROMANENT
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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
344.940,00
400.000,00
5.176.380,50
-367.748,48
-1.064.090,91
3.744.541,11

Detall d'inversions finançades amb cessions acumulades 2020

Import €

PROJECTE TELEGESTIÓ I EQUIPS DE BOMBEIG XARXA POTABLE DEL DIPÒSIT D'AIXIRIVALL FINS CORTAL DE LLUMENERES

3.135,00

REHABILITACIÓ EDIFICI DE CASA COMUNA, SITUADA A L'AV.VERGE DE CANÒLICH

5.068,21

REHABILITACIÓ PALLERS DE CASA BONET D'AIXIRIVALL

68.962,99

REHABILITACIÓ DE CASA COMUNA, URBANISME

36.063,02

DISTRIBUCIÓ AMB VIDRE ESPAIS DEL ED. EL MOLÍ, URBANISME

5.284,64

COL.LOCACIÓ DE PORTES DE VIDRE ALS DESPATXOS DEL ED. EL MOLÍ URBANISME

4.795,31

EIXAMPLE DE LA CARRETERA DE CERTERS DEL PK 0+000 AL PK 0+200

244.831,02

RETALLAR VORERA AL CR- DE LÒRIA APARCAMENT ESPU - ADJ. 28/12/2018

3.858,14

CONDICIONAMENT DEL PAS PER A VIANANTS DELS FONTANALS DEL PUI A LA ZONA DEL SOLÀ

102.421,86

PROJECTE DE CREACIÓ D'UN ESPAI AQUÀTIC A LA ZONA DEL PRAT DEL SENZILL, URBANISME

1.045,00

ADJUDICACIÓ DE FANALS PER LA CTRA. GAL. 1 I AV. VERGE DE CANÒLICH, URBANISME

23.841,67

REFECCIÓ D'UN TRAM DE MUR DEL CAMÍ COMUNAL DE CERTERS-QUART DE NAGOL

6.347,09

REFECCIÓ D'UN TRAM DE MUR DEL CAMÍ COMUNAL DE SANT MARTÍ-QUART DE NAGOL

6.347,09

REALITZACIÓ D'UN MUR A LA CARRETERA DE LA RABASSA PK 2+800

12.505,02

PROTECCIÓ I ESTABILITZACIÓ D'UN TALÚS A LA ZONA DEL BEDRÀS D'AIXIRIVALL

25.167,85

PROTECCIÓ I ESTABILITZACIÓ D'UN TALÚS A LA ZONA DEDE CERTERSL BEDRÀS

78.897,38

REALITZAR UN PIPICÀ A LA ZONA DE LA BORDA DEL JAILE

4.036,26

REALITZAR UN PIPICAN A L'APARCAMENT DEL TRILLÀ

4.619,00

REALITZACIÓ D'UN PIPICAN ALS HORTS DEL RIU

1.724,25

FORMACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA I CANALITZACIÓ TUB PLUVIAL EXISTENT

6.200,21

CONSTRUCCIÓ MUR SOSTENIMENT CAMÍ D'AUVINYÀ

7.193,11

CONSTRUCCIÓ D'UN DESPATX A LA PLANTA 0 DELS APARCAMENT DE LA GERMANDAT

5.608,99

SEPARACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS A L'AV.VERGE DE CANÒLICH,DESDE LA PLAÇA DE LA GERMANDAT FINS LA PLAÇA
45.388,53
LAURÈDIA
SEPARACIÓ D'AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS A L'AV. V. DE CANÒLICH DE PL. GERMANDAT FINS A PL. LAURÈDIA

45.417,79

SEPARACIÓ D'AIGÜES RESUDUALS I PLUVIALS AL CARRER FRANCESC AESCUDÉ

36.932,39

SEPARACIÓ AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS A LA URBANITZACIÓ LES CAUBELLES

21.869,76

SENYALITZACIÓ I ARRANJAMENT DE VORAVIA I ARQUETA PLUVIALS A L'AV.VERGE DE CANÒLICH

4.592,93

NOU TRAM XARXA D'AIGUA POTABLE CTRA.DE CERTERS DEL PK800 AL PK2,830, DEL PK3.799 AL PK4.272 I DEL PK4.272 AL PK4.847
13.284,30
NOU TRAM DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE A LA CTRA. DE CERTERS

143.837,69

SUBSTITUCIÓ DE LA MAQUINARIA DELS SOTERRATS ECOLÒGICS DE LA PLAÇA CALONGE I PLAÇA DE LA GERMANDAT

49.282,54

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ NOU TANCAT D'ESCOMBRERIES A CERTERS

1.599,74

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ BOQUES NOVES EN PLAÇA CALONGE I GERMANDAT

590,60

INSTAL.LACIONS DE NOVES BOQUES ALS SOTERRATS DE LA PLAÇA DE LA GERMANDAT I PLAÇA CALONGE

1.860,10

FER NOU TANCAT D'ESCOMBRARIES A CERTERS

2.468,37

FER NOU TANCAT D'ESCOMBRARIES AL MUSEU DEL TABAC

856,18

NOVA INSTAL.LACIÓ DE REG EN ROTONDA

709,61

INSTAL.LACIÓ DEFINITIVA PER MUNTAR DUTXA I PUNT DE LLUM A LA CALA LAUREDIANA

2.304,32

COL.LOCACIÓ DEL BALANCÍ GAT I GOS PARC INFANTIL PLAÇA SANT ROC

245,58

COMPRA BALANCÍ GAT I GOS PARC INFANTIL

1.165,18

20 LLOSTES DE TERRA DE CAUTXÚ PER AMPLIACIÓ TERRA PARC INFANTIL

542,36

TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE DIVERSOSO ELEMENTS DEL PARC INFANTIL PRAT DEL SENZILL I COMPRA DE NOUS

2.652,21

COMPRA I INSTAL.LACIÓ DE DUTXA AL PARC INFANTIL PRAT DEL SENZILL

180,32

REALITZACIÓ DE PAVIMENTACIÓ PELS NOUS JOCS DEL PRAT DEL SENZILL

5.307,10

REALITZACIÓ DE MILLORA D'ACCESSOS AL PRAT DEL SENZILL

5.634,00

REFORMA BANY DEL CENTRE DE DIA, COL.LOCACIÓ DUTXA, REFORMA ENTRADA BANY, TREBALLS DE PALETA, LAMPISTA, ELECTRICISTA
4.671,07
COMPRA MODUL DE 12 TAQUILLES MELANINA PER EL CENTRE DE DIA

1.144,28

COMPRA MOBILIARI PEL CENTRE DE DIA, 1 SOFA ELECTRIC 2mts, 4 BUTAQUES ELECTRICS, 3 BUTAQUES

6.964,33

1 TAULA D'ORDINADOR + 1 TAULA DE DESPATX + ALA PER EL MOBILIARI DEL PUNT JOVE

971,21

COMPRA D'UNA TV TELEFUNKEN 58" PER ESPAI LAUREDIA JOVE

390,00

4 TAULES I 3 ARMARIS PEL MOBILIARI DEL NOU PUNT JOVE

1.817,73

SUBMINISTRAMENT DE 12 CADIRES PER LES NOVES DEPENÈNCIES DEL PUNT JOVE

940,50

ADEQUACIÓ LOCAL ESPAI LAUREDIA JOVE (ENDERROC, RETIRADA RUNA, SOSTRE PLAQUES GUIX, ETC...)

2.050,05

REPOSICIÓ MATERIAL, MO-BASE 2P+T 2MBL TOR+CAJA HORMIGON+SUELO TECNICO D80+CAJA IP44 CUADRADA 2M INOX

149,68

TREBALLS DE PINTURA EN LOCAL DE JOVENTUT A LA PLAÇA DE LA GERMANDAT

317,35

TOTAL

1.064.090,91
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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 de desembre del 2020, que també inclou
l’endeutament de les societats participades pel Comú, és de 13.209.546,00 euros, situant-se en el
94%.
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ANÀLISI DE LA QUANTITAT MÀXIMA D'ENDEUTAMENT
2020
2020
2019
2019
31/12/2020
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
FORMALITZAT DISPOSAT FORMALITZAT DISPOSAT
Total deute amb entitats de crèdit
Deute per avals
Deute Societats Publiques
Total Endeutament

8.717.056

5.217.056

9.513.890

6.013.890

963.753

931.829

954.979

919.279

7.814.645

7.060.661

7.749.877

6.979.792

17.495.454

13.209.546

18.218.746

13.912.961

2020

2020

2019

Ingressos totals liquidats 2016
Ingressos totals liquidats 2017
Ingressos totals liquidats 2018
Ingressos totals liquidats 2019

13.056.124
14.004.175
14.992.845

13.056.124
14.004.175
14.992.845

Mitjana dels ingressos liquidats

14.017.715

2019

13.327.010
13.056.124
14.004.175

13.327.010
13.056.124
14.004.175

14.017.715

13.462.436

13.462.436

-17.495.454

-13.209.546

-18.218.746

-13.912.961

0

0

0

0

14.017.715

14.017.715

13.462.436

13.462.436

1.532.834
7.378.992

1.532.834
3.125.009

1.528.919
6.842.100

1.528.919
2.572.015

BASE
Total endeutament
% Endeutament (Màxim 200% de la Base)

14.017.715
17.495.454
125%

14.017.715
13.209.546
94%

13.462.436
18.218.746
135%

13.462.436
13.912.961
103%

Diferència

-3.477.739

808.168

-4.756.310

-450.524

BASE
Total càrrega financera
% Càrrega financera (Màxim 20% de la Base)

14.017.715
1.532.834
11%

14.017.715
1.532.834
11%

13.462.436
1.528.919
11%

13.462.436
1.528.919
11%

Diferència

12.484.881

12.484.881

11.933.517

11.933.517

14.017.715
7.378.992
53%

14.017.715
3.125.009
22%

13.462.436
6.842.100
51%

13.462.436
2.572.015
19%

6.638.723

10.892.706

6.620.336

10.890.421

Total endeutament
( Ingressos alienació del Patrimoni )
TOTAL BASE
Càrrega financera
Endeutament a c/t
QUANTITAT MÀXIMA D'ENDEUTAMENT:

QUANTITAT MÀXIMA DE CÀRREGA FINANCERA

QUANTITAT MÀXIMA D'ENDEUTAMENT A C/T
BASE
Total endeutament a c/t
% Endeutament a c/t (Màxim 40% de la Base)
Diferència
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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 2020 ha estat el
següent:
QUOTA REBUDA
Capítol
4
7
Total
APLICACIÓ TRANSFERÈNCIES
Capítol
1
2
4
6
9
Total

EXERCICI 2020
Import
6.361.072,47
1.377.458,52
7.738.530,99
EXERCICI 2020
Import
4.728.529,00
1.258.844,10
398.317,64
556.006,54
796.833,71
7.738.530,99
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