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CONSELL DE COMÚ 
26 DE MAIG DE 2022 

 
 
Lloc: Sala del Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino 
Sessió: tradicional de Sancogesma 
Hora de l’inici: 13:33 h 
Hora d’acabament: 13:46 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusa la seva absència l' Honorable conseller Samuel Duró Backes.  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 28 d’abril de 2022. 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 25 d’abril i del 2, 9 

i 16 de maig de 2022. 
 

3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordinació del 22-12-2021 
pressupostària per a l’any 2022. 

 
4. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordinació del 25-11-2021 

tributària per a l’any 2022. 
 

5. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordinació del 25-11-2021 de 
preus públics per a l’any 2022. 
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6. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del concurs públic nacional per a la 
realització dels treballs d’impermeabilització i acabats de la plaça de la 
Covanella. 

 
7.  Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú d’Ordino corresponents 

a l’exercici 2021. 
 
 
Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algun conseller desitja 
incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 
22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament 
del Comú d'Ordino. 
 
Atès que cap conseller ha manifestat voler incloure assumptes no previstos a 
l’ordre del dia, el cònsol major obre la sessió per a tractar els diferents punts de l’ordre 
del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 

d’abril de 2022 
 
El cònsol major demana els presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el 28 d’abril de 2022. 
 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 

25 d’abril i 2, 9 i 16 de maig de 2022 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 25 D’ABRIL DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3056308, de data 11 de març de 2022. 
- Número 3057086, de data 20 d’abril de 2022. 
- Número 3057110, de data 21 d’abril de 2022. 
- Número 3057120, de data 22 d’abril de 2022. 
 
Obra menor 
 
- Número 3056976, de data 11 d’abril de 2022. 
- Número 3057018, de data 12 d’abril de 2022. 
- Número 3057052, de data 14 d’abril de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1261 com a informadora turística de 

l’Oficina de turisme, del 30 de maig a l’11 de setembre de 2022, amb un salari de 
1.227 euros bruts mensuals.   
 

- Atès l’edicte del 7-03-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu per a la 
cobertura de les places del lloc de treball d’informador turístic, en qualitat de 
treballador públic interí i segons l’informe del comitè tècnic de selecció, es declara 
desert aquest edicte. 
 

- Vist que l’edicte per a la cobertura de la plaça d’informador turístic de la Mola i la 
Serradora s’ha declarat desert, s’acorda continuar el procés de selecció, a través 
d’un edicte, per a la cobertura d’aquest lloc de treball. 
 

- Atès l’edicte del 14-02-2022 pel qual es declarava desert el procés selectiu per cobrir 
la plaça del lloc de treball de lletrat, en qualitat de treballador públic interí, i es tornava 
a convocar un nou procés selectiu, i segons l’informe del comitè tècnic de selecció, 
s’acorda declarar desert aquest edicte. 
 

- Vist que l’edicte del 14-02-2022 pel qual es declarava desert el procés selectiu per 
cobrir el lloc de treball de lletrat, en qualitat de treballador públic interí, s’ha declarat 
desert, s’acorda continuar el procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de 
lletrat, en qualitat de treballador públic interí, a través d’un nou edicte.  
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- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1055 com a operària de neteja pel 
torn de tarda adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, de l’1 de juny de 
2022 al 31 de maig de 2023, amb una jornada de treball de 29 hores setmanals i 
amb un salari de 889,58 euros bruts mensuals.  

 
- Vist l’informe del cap del Departament de Manteniment i Serveis Públics i segons el 

punt 2, apartat d, de l’article 9 del Reglament de Sistemes de compensació del Comú 
d’Ordino, s’acorda retribuir el treballador públic interí 959 les hores realitzades pel 
desenvolupament de treballs posteriors a la finalització de la jornada laboral ordinària. 
  

- Atès l’edicte del 28-3-2022 pel qual es declarava desert l’edicte per cobrir un lloc de 
treball d’operari d’aparcament adscrit al Departament de Manteniment i Serveis, en 
qualitat de treballador públic interí, i es tornava a convocar un procés de selecció, i 
segons l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desert aquest 
edicte. 
 

- Atès que l’edicte del 28-3-2022 pel qual es declarava desert l’edicte per cobrir un lloc 
de treball d’operari d’aparcament adscrit al Departament de Manteniment i Serveis, 
en qualitat de treballador públic interí, i es tornava a convocar un procés de selecció, 
novament s’ha declarat desert, s’acorda continuar el procés selectiu per a la 
cobertura del lloc de treball d’operari d’aparcament, en qualitat de treballador públic 
interí, a través d’un nou edicte.  
 

- Vist l’informe del cap del Departament de Manteniment i Serveis Públics i segons el 
punt a de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino, s’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
821, com a operària d’aparcament, a partir del 26 d’abril de 2022 i mentre té lloc el 
procés de selecció per a la cobertura d’aquest lloc de treball, amb un salari de 
1.346,48 euros bruts mensuals.    
 

- Vist l’edicte del 28-03-2022 pel qual es declarava desert el procés selectiu per cobrir 
una plaça d’operari xofer de Manteniment i Serveis Públics, en qualitat de treballador 
públic interí, i es tornava a convocar un nou procés selectiu, i segons l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció, s’acorda nomenar el treballador públic interí 
1241 per a aquest lloc de treball, de l’1 de maig de 2022 al 30 d’abril del 2023, amb 
un salari 1.329,35 euros bruts.  
 

- Vist l’informe de la cap del Departament de Finances i segons el punt e de l’article 
108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino, s’acorda 
iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de tècnic 
administratiu, en qualitat de treballador públic interí pels mesos de juliol a setembre 
de 2022, amb un salari de 1.705,56 euros bruts mensuals.   

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
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Presentar una candidatura de projecte de seguiment de la diversitat biològica a la 
UNESCO, per a la convocatòria a microprojectes de recerca i transferència per a la 
promoció del desenvolupament sostenible per a la recerca i l’educació, amb la 
col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/81 per un import total de  40.801,83 €. 
 

• ACLO 2022/13170 per un import de 1.500 €. 
 

Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 

import de 275 €, per fer front al cost de les llicències de la Federació de natació 
d’Andorra de l’exercici 2021. 

 
- Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar per un 

import de 1.500 €, per incrementar la dotació prevista per a la subvenció atorgada a 
l’Associació de la cultura popular d’Ordino per a l’organització de l’exposició  

- “Estris d’èpoques oblidades”. 
•  
Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació 64 de notificació col·lectiva de resolució d’aprovació 
de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino. 
 
Central de contractació 

 
• Vist que per edicte de l’1/03/2022 es va convocar el concurs nacional pel 

subministrament de sal de desgel pel Comú d’Ordino, expedient 2022/30, segons la 
proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació, i en aplicació dels 
criteris d'adjudicació establerts, s’acorda adjudicar aquest concurs a l’empresa 
Transports Tarrés.  

 
• Vist que per edicte del 21/02/2022 es va convocar el concurs nacional per a la 

realització dels treballs tècnics d’auditories energètiques als edificis del Comú 
d’Ordino, expedient 2022/1, segons la proposta d’adjudicació presentada per la 
mesa de contractació, i en aplicació dels criteris d'adjudicació establerts, s’acorda 
adjudicar aquest concurs a l’empresa BMS Consultoria estratègica, SAU.  
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• Vist que per edicte del 24/01/2022 es va convocar el concurs nacional per la 
realització dels treballs de substitució de l’ascensor de l’aparcament verticals del 
Centre esportiu d’Ordino, expedient 2022/13, segons la proposta d’adjudicació 
presentada per la mesa de contractació, i en aplicació dels criteris d'adjudicació 
establerts, s’acorda adjudicar aquest concurs a l’empresa Ascensors Principat 

   
JUNTA DE GOVERN 

DEL 2 DE MAIG DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3057123, de data 22 d’abril de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3057048, de data 14 d’abril de 2022. 
- Número 3057126, de data 25 d’abril de 2022. 
- Número 3057161, de data 26 d’abril de 2022. 
- Número 3057176, de data 26 d’abril de 2022. 
- Número 3057183, de data 27 d’abril de 2022. 
- Número 3057218, de data 29 d’abril de 2022. 

 
Obra major: 

 
Número 3056562, de data 25 de març de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Es resol favorablement la sol·licitud número 3056014. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al model de conveni entre el Comú d’Ordino i les persones 

interessades a cedir material per exhibir-lo en l’exposició d’utensilis antics “Estris 
d’èpoques oblidades”. 
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- Donar conformitat al conveni 2022/1013. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 

 
Número 3056893, de data 6 d’abril de 2022. 

 
Comerç 

 
- Número 3052347, de data 23 de juny de 2021. 
- Número 3055498, de data 20 de gener de 2022. 
- Número 3056301, de data 10 de març de 2022. 
- Número 3056751, de data 1 d’abril de 2022. 
- Número 3056828, de data 4 d’abril de 2022. 
- Número 3057087, de data 20 d’abril de 2022. 
- Número 3057119, de data 22 d’abril de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 

 
- Atès l’edicte de l’11-4-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat interna 

per cobrir una plaça del lloc de treball d’administratiu de l’àrea d’atenció al públic del 
Centre Esportiu, en qualitat de treballador públic indefinit, i segons l’informe del 
comitè tècnic de selecció, es declara desert aquest concurs. 
 

- Atès que l’edicte de l’11-4-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 
interna per cobrir una plaça del lloc de treball d’administratiu de l’àrea d’atenció al 
públic del Centre Esportiu, en qualitat de treballador públic indefinit, s’ha declarat 
desert, segons els articles 33 i 35 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino, s’acorda continuar el procés de selecció d’aquest lloc de treball a través 
d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria. 
 

- Atès que la Junta de Govern del 4 d’abril de 2022 va deixar sense efecte el 
nomenament del Sr. E.S.C. com a operari xofer de Manteniment i Serveis Públics, en 
qualitat de treballador públic interí, perquè el Sr. Salas va renunciar a ocupar aquest 
lloc de treball, s’acorda continuar la cobertura del lloc de treball d’operari xofer de 
Manteniment i Serveis Públics, en qualitat de treballador públic interí, a través d’un 
nou procés de selecció.   
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- Atès l’informe de la directora de l’Escola bressol i segons l’article 9 (hores 
extraordinàries) del reglament de sistemes de compensació del Comú d’Ordino, 
s’acorda retribuir a la treballadora pública indefinida 431 les extraordinàries realitzades 
per a l’elaboració dels àpats dels usuaris del servei de ludoescola durant les vacances 
escolars de Pasqua. 
 

- S’acorda nomenar el treballador públic interí D.F.G. com a informador de la caseta 
d’informació turística del Parc natural de Sorteny i controlador de l’aparcament de la 
Canya de la Rabassa, durant el mes de juliol de 2022, amb un salari de 1.227 euros 
bruts.  
 

- Atès l’edicte del 4-4-2022 pel qual es declarava desert el procediment selectiu per a 
la cobertura de les places del lloc de treball d’informador turístic, en qualitat de 
treballador públic interí, i es tornaven a convocar, i vist l’informe del comitè tècnic de 
selecció, es declara desert aquest edicte.  
 

- Vist que l’edicte del 4-4-2022 pel qual es declarava desert el procediment selectiu per 
a la cobertura de les places del lloc de treball d’informador turístic, en qualitat de 
treballador públic interí, i es tornava a convocar, s’ha declarat desert, s’acorda 
continuar el procés de selecció de les places següents: 
 
• Informador turístic per a la zona de Riberamunt, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 

2022. 
• Informador turístic de la Mina de Llorts, del 17 de juny al 13 d’octubre de 2022.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/89 per un import total de 24.092,84 €. 

 
• LO 2022/14237 per un import de 1.500 €.  
• OPNP 2022/14239 per un import de 3.046,36 €. 
• ACLO 2022/14342 per un import de 1.500 €.  

 
Central de contractació 
 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/14121, per un import de 8.621,25 €, 

s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per a la contractació de la inspecció 
periòdica i de les actuacions de manteniment dels jocs i parcs infantils.  
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- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/14124, per un import de 74.585 €, 
s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per al subministrament de vehicles en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra per al Departament de Manteniment 
i Serveis.  

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/14183, per un import de 10.000 €, 

s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic internacional per a l’organització d’un saló 
gastronòmic a la parròquia d’Ordino.  

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 9 DE MAIG DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
- Sotmetre a informació pública, durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte de 

substitució del teleesquí Vailets (Tk 4), al camp de neu Ordino-Arcalís.  
 

- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 25 d’abril de 2022 en relació a 
la sol·licitud 3057086, atès que l’obertura de rasa demanada ja es va autoritzar 
anteriorment. 
 

- En resposta a la carta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, amb data 5 
de maig de 2022, en el marc de la candidatura “Andorra, reserva de la biosfera” 
s’acorda respondre que el Comú d’Ordino dona la seva conformitat a la proposta de 
zonificació de la reserva formulada en la seva carta, que s’ajusta a la realitat de la 
parròquia. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
- Número 3057306, de data 4 de maig de 2022. 
- Número 3057272, de data 3 de maig de 2022. 
- Número 3057324, de data 5 de maig de 2022. 
- Número 3057358, de data 6 de maig de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3057249, de data 2 de maig de 2022. 
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- Número 3057271, de data 3 de maig de 2022. 
- Número 3057280, de data 3 de maig de 2022. 
- Número 3057319, de data 4 de maig de 2022. 
- Número 3057330, de data 5 de maig de 2022. 

 
Obra major: 
 
Número 3055982, de data 14 de febrer de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Informació: 
 
Atès que el 5 d’abril de 2022 el Comú d’Ordino va realitzar l’acta de recepció provisional 
de la cessió a públic del tram de prolongació del carrer de l’Anglada, s’informa que: 

 
• S’ha inscrit al registre del cadastre, a nom del Comú d’Ordino, el dret de propietat 

sobre el terreny cedit, d’una superfície de 230,57 m². 
 
• S’ha modificat al registre del cadastre el límit de les parcel·les Xalet El Torb, amb ref. 

cadastral 3U22482 (ref. parcel·la 3P05259), parcel·la Casa Gaspà, amb ref. cadastral 
3U21711 (ref. parcel·la 3P05260) i Terra Anglada, amb ref. cadastral 3U05207 (ref. 
parcel·la 3P05207).  

 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Terrasses de bar 
 
- Número 3057201, de data 28 d’abril de 2022. 
- Número 3057202, de data 28 d’abril de 2022. 
 
Cens electoral 
 
- Número 3057021, de data 13 d’abril de 2022. 

 
Comerç 

 
- Número 3057152, de data 25 d’abril de 2022. 
- Número 3057177, de data 27 d’abril de 2022. 
- Número 3057223, de data 29 d’abril de 2022. 
- Número 3057254, de data 2 de maig de 2022. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Nomenar el funcionari 454 per representar el Comú d’Ordino en les reunions de treball 
per dissenyar l’eina informàtica del sistema d’informació de contractes i d’arrendaments 
de l’Institut Nacional de l’Habitatge.  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords  
 
- Segons l’article 77 (estructura retributiva) de l’Ordinació de la funció pública del Comú 

d’Ordino, s’acorda retribuir amb 68,80 euros bruts mensuals el treballador públic 
1145, a partir de la nòmina de maig, en concepte de complement d’antiguitat. 
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública interina R.C.G. com auxiliar d’activitats 
culturals pel Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, de l’1 al 31 
d’agost de 2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 28-3-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu per cobrir 
les places del lloc de treball auxiliar d’activitats culturals pel Departament d’Educació, 
Cultura, Joventut i Benestar Social, en qualitat de treballador públic interí, i vist 
l’informe del comitè tècnic de selecció, es declara deserta la plaça pel lloc de treball 
d’auxiliar d’activitats culturals pel Departament d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar Social, en qualitat de treballador públic interí pel mes de juliol de 2022. 

 
- Atès que ha quedat deserta una de les places ofertes en l’edicte del 28-3-2022 pel 

qual es convocava un procediment selectiu per cobrir el lloc de treball auxiliar 
d’activitats culturals pel Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, 
en qualitat de treballador públic interí durant el mes de juliol, s’acorda continuar el 
procés de selecció a través de la convocatòria d’un nou procés de selecció.    
 

- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1230 com a operari forestal, del 14 al 30 
de juny de 2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals (o la part 
proporcional). 
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública 811 com a informadora turística per les 
zones de Riberamunt, la Mola i la Serradora i la caseta d’informació turística del Parc 
natural de la vall de Sorteny, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2022, amb un salari de 
1.227 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda nomenar la treballadora publica interina A.S.R. com a informadora de la 

caseta d’informació turística del Parc natural de Sorteny i controladora de 
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l’aparcament de la Canya de la Rabassa, durant el mes d’agost de 2022, amb un 
salari de 1.227 euros bruts mensuals.   
 

- S’acorda nomenar treballador públic interí G.H.D. com a informador turístic per a la 
zona de la Mina de Llorts, de l’1 al 31 d’agost de 2022, amb un salari de 1.227 euros 
bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1258 com a operari de Manteniment i 
Serveis Públics, del 10 de maig al 31 d’octubre de 2022, amb un salari de 1.227 
euros bruts mensuals.  
 

- Atès que l’edicte de l’11-4-2022, pel qual es declarava desert el procés selectiu per 
cobrir 5 places del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics i es 
tornava a convocar un procés selectiu per a la cobertura de 4 places, ha quedat 
desert, i segons l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desertes 
tres places del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics, en qualitat 
de treballador públic interí, i continuar el procés de selecció per les places vacants.   
 

- Atès l’informe de la cap del Departament d’Esports i del Centre Esportiu i segons el  
punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del 
Comú d’Ordino, s’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de 
treball d’operari de neteja del Centre Esportiu, en qualitat de treballador públic interí, 
per un període de 12 mesos des de la data d’alta, amb un salari de 1.227 euros bruts 
mensuals.  
 

- Atès l’informe de la cap del Departament d’Espots i del Centre Esportiu i segons el  
punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del 
Comú d’Ordino, s’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de 
treball de conserge del pavelló de segona ensenyança, en qualitat de treballador 
públic interí, per un període de 12 mesos des de la data d’alta, amb un salari de 9,93 
euros bruts hora treballada.  
 

- S’acorda donar conformitat al permís administratiu sol·licitat pel treballador públic 
1209 i per la FAC. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
  
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1014.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de cessió d’espais següents: 
 
- Número 3057251, de data 2 de maig del 2022. 
- Número 3057168, de data 26 d’abril del 2022. 
- Número 3057259, de data 2 de maig del 2022. 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords:  
 
- Tancar el CEO el 25 i 26 de juny de 2022 als usuaris i socis, per deixar l’accés 

exclusivament als participants de la Trail 100 by UTMB.  
 
- Establir les dates de la parada tècnica del CEO que s’efectuarà del 24 de juny al 10 

de juliol de 2022. 
 

- Lliurar 200 entrades d’un dia del CEO per oferir-les als participants en la cursa de 
muntanya Casamanya Extrem Vertical Race. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/15244 per un import total de 49.595,77 €. 

 
• LO 2022/15244 per un import de 3.113,87 €. 
• LO 2022/15243 per un import de 520 €.   

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, 

per un import de 132 €, pel lloguer d’una font depuradora i subministradora d’aigua 
potable amb connexió a la xarxa d’aigua comunal per substituir el consum d’ampolles 
d’aigua. 

 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, 

per un import de 10.000 €, pel desenvolupament de l’esdeveniment cultural “Jardins 
d’art”. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 16 DE MAIG DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al topònim “Plaça de la Closa” per anomenar la nova plaça del Centre 
Esportiu. De la mateixa manera, s’acorda el nom d’“Aparcament de la Closa” per a 
l’aparcament vertical que hi ha sota la plaça.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra menor següents:  
 
- Número 3057081, de data 20 d’abril de 2022. 
- Número 3057399, de data 10 de maig de 2022. 
- Número 3057411, de data 11 de maig de 2022. 
- Número 3057414, de data 11 de maig de 2022. 
- Número 3057449, de data 13 de maig de 2022. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord:  
 
S’acorda oferir gratuïtament els 30 primers minuts dels carregadors elèctrics per a 
vehicles situats als aparcaments propietat del Comú d’Ordino. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la demanda formulada per l’Automòbil Club d’Andorra,  per carta 

amb data 10 de maig de 2022, pel tancament de la carretera secundària 340 
(carretera del Coll d’Ordino), per a la realització de la prova automobilística 
internacional per a vehicles històrics i esportius. 

 
- Sol·licitar al Comú d’Andorra la Vella la col·laboració d’agents de circulació com a 

reforç pel dispositiu especial previst durant l’esdeveniment esportiu Trail 100 Andorra 
by UTMB, del 24 al 26 de juny de 2022. 

  



                     
                                             

CC/2021-05-26                                                                                                                                       15/22 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1020. 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol desfavorablement la sol·licitud següent: 
 
- Número 3057307, de data 4 de maig de 2022. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 
 
- Número 3056259, de data 8 de març de 2022. 
- Número 3056261, de data 9 de març de 2022. 
- Número 3057188, de data 27 d’abril de 2022. 
- Número 3057270, de data 3 de maig de 2022. 
- Número 3057279, de data 3 de maig de 2022. 
- Número 3057367, de data 6 de maig de 2022. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de tècnic de 

manteniment d’edificis, en qualitat de treballador públic indefinit, amb un salari de 
2.225,70 euros bruts mensuals, primer a través d’un concurs de mobilitat.  
 

- S’acorda compensar 8 hores treballades a la funcionària 592 pel suport fora de la 
seva jornada ordinària de treball amb motiu de la Fira del Bestiar.  
 

- S’acorda compensar 10 hores treballades pel suport fora de la seva jornada ordinària 
de treball amb motiu de la Fira del Bestiar a la treballadora pública 431.  

 
- S’acorda compensar la treballadora pública 636 les dietes per àpats realitzats a 

l’interior, amb motiu de la permanència ininterrompuda al lloc de treball, el 6, 7 i el 8 
de maig, durant la Fira del Bestiar.  
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- S’acorda compensar la treballadora pública 585 les dietes per àpats realitzats a 
l’interior, amb motiu de la permanència ininterrompuda al lloc de treball, el 7 i el 8 de 
maig, durant la Fira del Bestiar.  
 

- S’acorda compensar les hores treballades fora de la jornada laboral ordinària durant 
la Fira del Bestiar als treballadors públics 73, 341, 1185, 1187, 1189, 41, 74, 304, i 
444. 
 

AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
- Autoritzar l’empresa Estripagecs Mountain Events l’organització de les curses 

Casamanya Extrem 2022 i Clàssic mini que tindran lloc el 19 de juny de 2022. 
 
- Autoritzar l’empresa Ironman Andorra Endurance Events l’organització de la 

competició esportiva Andorra Trail 100, que tindrà del 24 al 26 de juny de 2022. 
 
- Autoritzar l’empresa Ironman Andorra Endurance Events l’organització de la 

competició MTB Clàssic, el dia 29 de juny de 2022. 
 
- Autoritzar Ironman Andorra Endurance Events l’organització de la cursa IRONMAN 

70.3 que passa per la carretera secundària del coll d’Ordino, que tindrà lloc el dia 3 
de juliol de 2022. 

 
- Autoritzar Ironman Andorra Endurance Events l’organització de la cursa 21 Ports, que 

passa per la carretera secundària del coll d’Ordino i per la carretera general fins a la 
Coma d’Arcalís, el dia 25 de juny de 2022, i per la carretera secundària del coll 
d’Ordino el dia 26 de juny de 2022. 

 
- Donar conformitat a la prohibició de l’activitat de caça a l’estiu, a les zones d’activitat 

humana del mirador de Tristaina  i telecabina -teleesquí, i a l’hivern, del camp de neu 
Ordino-Arcalís, segons les especificitats detallades en l’acta. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la celebració de la 8a Trobada de germanor Canillo – Ordino, el 
diumenge 12 de juny de 2022 al Coll d’Ordino, amb una la prova d’orientació. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’adjudicació del concurs públic nacional 
per a la realització dels treballs d’impermeabilització i acabats de la plaça de la Covanella, 
expedient 2022/22. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/105 per un import total de 98.092,25 €.  

 
• ACLO 2022/15246 per un import de 4.562,12 €. 
• ACLO 2022/15247 per un import de 6.933,88 €. 
• ACLO 2022/16260 per un import de 117,95 €. 
• ACLO 2022/16261 per un import de 3.500 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports, per un 

import de 1.181 €, pel lloguer d’un escenari durant la Fira del Bestiar. 
  

• Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social 
per un import de 1.000 €, per a l’organització de la “Nit de la Candela”. 

 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 

import de 1.415 €, per fer front a l’increment en la despesa per assegurances 
derivada de l’ampliació d’espais i activitats. 

 
- Central de contractació 
 
S’aprova el plec de bases del concurs públic per a l’autorització d’ocupació temporal de 
terreny públic per a l’explotació d’arnes a la parròquia d’Ordino.  
 
- Cancel·lació de sancions 
 
S’acorda la cancel·lació de deutes per sancions de circulació corresponents als mesos 
setembre i octubre del 2021, atès que han prescrit perquè no s’han pogut iniciar el 
procediment de notificació al tractar-se de vehicles de matrícula estrangera, per un import 
de 1.761,70 €. 
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- Anul·lació de rebuts 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts de les factures derivades del conveni entre Andorra 
Telecom i el Comú d’Ordino pel lloguer del local situat a l’edifici La Font, per un import de 
833,28 €, atès que al mes d’abril es va rescindir de mutu acord el contracte. 
 
- Resolució de subvencions 
 
Denegar la subvenció sol·licitada per l’Associació de la gent gran d’Ordino atesa la 
possibilitat de finançar les activitats previstes per a l’exercici 2022 amb el saldo bancari 
positiu que disposa l’associació.  
 
 
3. Proposta de modificació de l’Ordinació del 22-12-2021 

pressupostària per a l’any 2022. 
 
El cònsol major explica els canvis fets en els punts 3, 4 i 5 de l’Ordinació del 22-
12-2021 de preus públics per a l’exercici 2022, generats per la modificació de la 
Llei de finances comunals. 

 
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació del 22-12-2021 de preus 
públics per a l’exercici 2022 que s‘adjunta com a document annex CC_document 
número 1.  

 
 

4. Proposta de modificació de l’Ordinació del 25-11-2021 
tributària per a l’any 2022. 

 
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació del 25-11-2021 tributària 
per a l’any 2022 que s‘adjunta com a document annex CC_document número 2.  
 
 
5. Proposta de modificació de l’Ordinació del 25-11-2021 de 

preus públics per a l’any 2022. 
 
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació del 25-11-2021 de preus 
públics per a l’any 2022 que s‘adjunta com a document annex CC_document 
número 3.  
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6. Proposta d’adjudicació del concurs públic nacional per a la 

realització dels treballs d’impermeabilització i acabats de la 
plaça de la Covanella. 

 
Vist que per edicte del 23 de febrer de 2022 es va convocar el concurs nacional 
per a la realització dels treballs d’impermeabilització i acabats de la plaça de la 
Covanella, expedient 2022/22, i atès que en aquest concurs s’han presentat, dins 
de termini, les empreses següents: 
 

• Construccions Entrimo, SL 
• Pidasa Serveis 
• Construccions Modernes, SA 

 
Segons la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació, i en 
aplicació dels criteris d'adjudicació establerts, el Ple acorda l’adjudicació dels 
treballs d’impermeabilització i acabats de la plaça de la Covanella a Construccions 
Entrimo, per un import total de 491.194,67 € impostos inclosos. 
 
La durada del contracte s’establirà per un període de 12 setmanes a partir de la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra.  
 
 
7.  Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú 

d’Ordino corresponents a l’exercici 2021. 
 
La Sra. Coma fa un resum de la memòria de comptes anuals de l’exercici 2021 
que se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
Explica que els comptes del 2021 s’han liquidat amb uns ingressos de 
12.533.275,95 euros i unes despeses de 12.097.418,21 euros, el que suposa un 
superàvit pressupostari liquidat de 435.857,74 euros.  
S’ha liquidat el 89,60% de la despesa pressupostada inicialment. La despesa 
total liquidada ha estat inferior a la del 2020 en un 6,65%, per un import de 
862.334,69 €.  
 
La variació més important correspon al capítol 4 de subvencions, atès que l’any 
anterior es va liquidar la quantitat de 800.000 euros com a aportació 
extraordinària al Govern d’Andorra per col·laborar en la lluita contra la pandèmia 
del Covid19. 
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La despesa corrent ha augmentat en un 1,75% en relació a l’exercici 2020. Cal 
tenir en compte que l’any anterior es va veure afectat en tots els seus capítols de 
despesa corrent per l’aturada de serveis i d’activitats, els quals s’han anat 
recuperant durant l’exercici 2021. De la despesa corrent es pot destacar 
l’increment en els costos dels treballs de treta de neu, recollida de residus i el 
servei de bus parroquial.  
La Sra. Coma insisteix en la disminució de la despesa financera any rere any, 
concretament un 3,61% comparat a l’exercici anterior. 
 
Pel que fa al capítol de subvencions, la Sra. Coma destaca les aportacions a 
esdeveniments esportius com el Trofeu Borrufa, el Freerride World Tour i el 
Multiesport Festival Andorra; a més de les entitats esportives com l’ECOA.  
En aquest punt s’inclouen també les subvencions a les entitats culturals i de 
promoció turística, amb aportacions a Andorra Turisme, l’Esbart Valls del Nord i 
l’Associació de Festivals d’Ordino. 
 
Els ingressos s’han incrementat un 1,59% en relació a l’exercici anterior, que 
suposen 196.446 euros. En els ingressos directes cal destacar la recaptació en 
concepte de l’impost sobre la construcció que ha estat d’1,2 milions d’euros, un 
import molt superior al que s’havia previst al pressupost. 
 

Als ingressos del capítol de taxes i preus públics hi ha hagut un increment del 
48% en relació al 2020, però cal considerar l’efecte que va tenir en les 
recaptacions de l’exercici anterior l’aturada de serveis i activitats amb motiu de la 
pandèmia del Covid19. 
 
Pel que fa les inversions, s’ha liquidat 2.738.441,63 euros d’un total de 3,6 
milions d’inversions compromeses. D’aquestes inversions destaquen la reforma 
del Centre Esportiu amb un cost d’1.595.094 euros; les millores en l’aparcament 
a la zona de les Fargues de Sornàs amb 250.114,78 euros i la remodelació de la 
plaça sobre l’aparcament vertical d’Ordino amb 159.369,73 euros. 
 
L’aportació a la Mancomunitat de serveis d’Ordino pel finançament d’inversions 
en la xarxa d’aigua potable per aquest exercici ha estat de 100.000 €. 
 
Pel que fa el retorn de préstecs, s’han destinat 970.155,52 euros.  
L’endeutament del Comú a 31 de desembre de 2021 és d’11.612.207,82 euros, 
que juntament amb l’endeutament de les societats participades passa a ser de 
13.155.050 euros, el que suposa un 113,29% del sostre d’endeutament del 
200%.  
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Al tancament de l’exercici, el Comú disposa de romanent de tresoreria suficient 
per al finançament de les despeses reconduïdes a l’exercici 2022, per aquest 
motiu no s’ha generat necessitat de nou endeutament durant l’exercici 2021. 
 
L’exercici 2021 es liquida en el context del marc pressupostari 2020/2023 que es 
revisa anyalment, i aquest any ha estat el primer en que s’ha aplicat les normes 
internacional de comptabilitat del sector públic (NICSP) pel que fa a la vessant 
financera dels comptes anuals. 
 
El Sr. Dolsa vol fer unes reflexions en relació al tancament de comptes de l’any 
2021 que se sotmet a aprovació. 
Manifesta que, en relació als ingressos, en les xifres presentades les 
transferències comunals tenen un pes massa important, i que cada vegada més, 
la parròquia viu dels impostos generats per la construcció. 
 
Afegeix que el creixement urbanístic no ha de ser tan elevat sinó que ha de ser 
molt controlat, Ordino no pot continuar creixent al ritme actual. 
 
Concretament li preocupen alguns projectes de construcció que es volen fer a 
Ordino, que per la seva magnitud transformarien l’entrada a la parròquia en un 
túnel, amb edificis als dos costats, i aquest no és el model de parròquia que vol 
deixar a les generacions futures. 
 
El Sr. Dolsa afirma que no es tracta de parar la construcció sinó de controlar el 
creixement. Ell desconeix quins són els mitjans per fer-ho però creu que entre tots 
han de trobar la manera per aconseguir-ho. 
 
D’altra banda, el Sr. Dolsa vol deixar palès la poca inversió que s’està fent a la 
parròquia. Destaca que la part més important s’ha fet al CEO i, al seu parer, les 
inversions fetes allà són massa elevades per a les necessitats d’Ordino. 
També apunta l’augment de la despesa de personal, un 6,5% superior a l’any 
anterior tot i que entén que es deu a l’augment de l’IPC i a la nova normativa, i 
subratlla que troba molt elevat l’augment de la despesa corrent, que ha estat d’un 
26,5%. 
 
El Sr. Dolsa expressa que s’abstindrà a l’aprovació del tancament de comptes de 
l’any 2021, en coherència amb el que va votar al pressupost. 
 
El cònsol major celebra les manifestacions fetes pel Sr. Dolsa en relació a la 
construcció i afirma que les comparteix, a més, també corresponen amb el parer 
de la majoria comunal.  
El cònsol major afegeix que fa dies que el Comú treballa en els estudis de 
creixement de la parròquia (urbanístic, de mobilitat i de recursos) i quan disposin 
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dels resultats podran tractar-los conjuntament per trobar les formules per resoldre 
el problema de la construcció. 
 
La Sra. Coma aclareix al Sr. Dolsa que l’augment de les despeses corrents és 
degut a la reactivació de molts serveis que durant la pandèmia es van aturar. 
 
El Sr. Dolsa  expressa que ell s’avançaria al resultat dels estudis de creixement de 
la parròquia per evitar que entrin projectes de construcció abans de disposar de 
les conclusions, perquè un cop entrat un projecte, si compleix amb la normativa, 
és molt difícil tirar-ho enrere. Per aquest motiu, demana que es reuneixin tots els 
consellers i prenguin una decisió per evitar el creixement que ocasionarien els 
grans projectes urbanístics que poden entrar a la parròquia.    
 
El cònsol major aferma el compromís del Comú perquè, quan abans millor, tots 
els consellers treballin conjuntament aquest tema. 
 
La Sra. Tudó manifesta que està completament d’acord amb el primer punt 
exposat pel Sr. Dolsa, i afegeix que des de Movem Ordino han dit moltes vegades 
que l’impost sobre la construcció és l’única font d’ingressos del Comú i això 
representa un perill si no es controla el volum d’obres a la parròquia.  
 
La Sra. Tudó agraeix al cònsol que vulguin treballar conjuntament amb la minoria 
en aquest projecte, i com ha dit el Sr. Dolsa, és el moment d’aturar els projectes 
que no interessen per al creixement desmesurat de la parròquia.  
 
Per acabar, la Sra. Tudó reconeix l’esforç que ha fet el Comú per reduir el deute i 
per acabar els projectes de la parròquia i per aquest motiu, tot i que es va 
abstenir en l’aprovació del pressupost, avui votarà a favor del tancament de 
comptes del 2021. 
 
El Ple aprova per majoria, amb nou vots a favor i una abstenció, la memòria de 
comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2021 que s’adjunta a aquesta 
acta com a document annex CC_document número 4.   
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
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CC_document 1 
 
Exposició de motius 
 
El Comú d’Ordino en data 22 de desembre del 2021 va aprovar el pressupost 
econòmic per a l’exercici 2022 i el text articulat que l’acompanya, entrant en vigor 
el dia 1 de gener del 2022, en mèrits del que estableixen la Llei general de les 
finances públiques de data 19 de desembre de 1996 i les seves modificacions i la 
Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i les seves modificacions, i 
la Llei 32/2014 de sostenibilitat pressupostaria i estabilitat financera i fiscal, i les 
seves modificacions. 
 
En data 3 de gener del 2022, mitjançant BOPA número 1, es va publicar la Llei 
36/2021 de les finances comunals, que va entrar en vigor el dia 1 de gener del 2022 
i va derogar l’anterior Llei 10/2003 de les finances comunals. 
 
L’aplicació d’aquesta nova Llei comporta realitzar canvis en els redactats de les 
ordinacions reguladores de l’execució pressupostària, tributària i de preus públics. 
 
Concretament els canvis que afecten a l’Ordinació pressupostària es concreten en: 
 

- La modificació en l’articulat de totes les referències de l’antiga Llei 10/2003 
per la nova Llei 36/2021. 

- L’ajustament de la definició de taxes al que ja estableix la Llei 21/2014 de 
bases de l’ordenament tributari, aquesta modificació de la Llei regula que 
aquells conceptes corresponents a la utilització privada o l’aprofitament 
especial del domini públic que fins el 31 de desembre del 2021 es 
consideraven preus públics passen a tenir la consideració de taxa. Es fa 
necessària una rectificació en la codificació pressupostària d’aquestes 
conceptes que canvien del concepte 350 al concepte 310 del pressupost 
d’ingressos.  

- La modificació de la definició i el còmput dels límits d’endeutament comunal, 
així com el seu destí. 

- La modificació de la definició de societats públiques comunals. 
- La modificació del contingut del principi d’anualitat. 

 
Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions. 
 
Article 1. Àmbit del pressupost 
 
1.1 Atès l’article 69 de la Llei 36/2021 de les Finances Comunals “Principi d’unitat”, 

el pressupost anual comunal es composa del pressupost de l’Administració 
comunal i de les previsions dels programes d’actuació de les societats 
públiques participades per l’Administració comunal, les quals han de ser 
trameses al Comú abans del dia 20 de setembre d’acord amb l’article 76 de la 
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mateixa Llei. D’acord amb l’apartat 3 del mateix article, el Comú ha d’elaborar 
un pressupost consolidat comprensiu amb efectes merament informatius. 
 

1.2 D’acord amb l’article 76 de la Llei 36/2021, el pressupost anual comunal 
s’ajusta al marc pressupostari general que cobreix el període de mandat, 
d’acord amb els requisits i condicions que preveu la normativa vigent en matèria 
de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i 
ha estat elaborat d’acord amb el principi d’estabilitat pressupostària, en situació 
d’equilibri. 

 
En el pressupost del Comú d’Ordino, per al període comprés entre l’1 de gener i el 
31 de desembre del 2022, s’integren: 
 

a) Les obligacions que es poden contreure i la previsió d’ingressos que les 
financen, derivades de l’organització de les diferents unitats que formen part 
de l’estructura administrativa del Comú d’Ordino. 

 
b) Les previsions de despeses i ingressos atorgades per les entitats de dret 

públic i les societats i entitats públiques participades, següents: 
 

• Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino. 
• Associació dels Festivals d’Ordino 
• Associació Ordino Film Comission d’Andorra 

 
Pel que fa a l’Associació Ordino Film Comission d’Andorra, a la pràctica no te 
activitat alguna i es troba en procés de dissolució. 
 
1.3 Contingut dels Plans d’actuació, inversió i finançament. 
 

a) L’apartat 2) de l’article 62 de la Llei 36/2021 de les finances comunals 
estableix que l’actuació de les societats públiques comunals es desenvolupa 
d’acord amb les normes del dret privat, sens perjudici de romandre sotmesa al 
control financer en els termes establerts per l’article 97 i concordants de la mateixa 
llei. 

 
b) L’apartat c) de l’article 70 de la mateixa llei, “Principi d’universalitat” estableix 

que el pressupost comunal ha de contenir “els estats de recursos i dotacions, amb 
les corresponents estimacions i avaluacions de necessitats per a l’exercici, tant 
d’explotació com de capital, de les societats públiques participades per 
l’Administració comunal”. 

 
c) L’apartat 4) de l’article 76, estableix que els programes d’actuació, inversió 

i finançament de les societats participades s’han de trametre a l’Administració 
comunal abans del 20 de setembre de cada any.  
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d) A l’article 97 s’atorga a l’Intervenció comunal la direcció del control financer 
de les societats participades i les entitats que rebin subvencions. 

 
e) Les societats participades, a l’igual que els comuns, resten sotmeses en 

l’àmbit d’aplicació de la Llei 32/2014 als principis de: “sostenibilitat financera”, 
“estabilitat pressupostària”, “transparència”, “eficiència” i “responsabilitat”. 

 
f) L’article 12 de la llei 32/2014 estableix la “limitació de l’endeutament”, 

l’article 15 la “despesa màxima permesa” i l’article 16 la ”regla de la despesa corrent 
o de funcionament”, tot consolidant els conceptes d’endeutament de les societats 
públiques participades. 
 
El programa d’actuació, d’inversions i de finançament per respondre a les 
previsions plurianuals establertes oportunament, haurà de contenir: 
 
a) Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l’exercici. 
 
b) Un estat que especifiqui les aportacions del Comú o d’altres fonts de finançament 
externes, indicant les seves finalitats. 
 
c) L’expressió dels objectius a assolir durant l’exercici, entre els quals els ingressos 
que s’espera generar per mitjà de recursos propis. 
 
d) Una memòria concernent a l’avaluació econòmica de les inversions a començar 
durant l’exercici, que servirà per argumentar la necessitat de les inversions, 
objectius a assolir i la viabilitat del seu finançament. 
 
e) Un pressupost d’explotació i inversió comparant el pressupostat per l’exercici en 
curs, la previsió de tancament de dit exercici i el pressupost per l’exercici següent. 
 
f) Estat de flux de tresoreria comparant l’exercici anterior, amb el previst de 
tancament de l’exercici en curs i la previsió de tancament de l’ exercici següent. 
 
g) Balanç de situació comparant l’exercici anterior, amb el previst de tancament de 
l’exercici en curs i la previsió de tancament de l’ exercici següent. 
 
Aquest programa d’actuació s’haurà de trametre al departament d’Intervenció 
comunal degudament aprovat pel Consell d’administració de l’entitat, 
complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les 
principals modificacions que presenta en relació amb el programa vigent. 
 
Per tal de donar compliment a l’article 108 de la Llei 36/2021 i al capítol 7 de la Llei 
32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i 
fiscal, trimestralment i dins del trimestre següent, s’haurà de lliurar al departament 
d’Intervenció del Comú una memòria explicativa de l’execució del programa 
d’actuació, indicant les variacions produïdes dins el període al respecte del previst, 
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i els estats de comptes descrits als punts e), f) i g)  d’aquest document degudament 
actualitzats. 
 
Article 2. Estat d’ingressos i despeses 
 

A. Detall per entitats: 
 

A.1. En l’estat de despeses del Comú d’Ordino es concedeixen crèdits per un total 
de 14.686.598,74 €, dels quals, per afrontar les despeses corrents, crèdits per un 
import total de 10.101.978,74 €, per fer front a les despeses de capital, crèdits per 
un import de 3.609,620 € i crèdits per fer front a les despeses d’operacions 
financeres per un import de 975.000 € 
 
El pressupost de despeses del Comú d’Ordino es finança amb els drets econòmics 
que es preveuen liquidar durant l’exercici, especificats en l’estat d’ingressos 
ordinaris, estimats en un total d’11.295.914,79 €. El dèficit pressupostari de 
l’exercici és de 3.390.683,95 € que es finança parcialment amb consum del 
romanent de tresoreria disponible previst al tancament de l’exercici 2021, estimat 
en 2.835.779 €.  
 
La diferència de 554.904,95 € es preveu autoritzar la formalització de nou 
endeutament. 
 
A.2. En el pressupost de l’organisme públic “Mancomunitat del Comú i dels Quarts 
de la parròquia d’Ordino” es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves 
obligacions per un total d’1.216.371,41 €, dels quals, 683.150 € corresponen al 
capítol d’inversions reals. 
 
Els recursos previstos generar durant l’exercici es xifren en 1.210.221,41 €, que 
inclouen l’aportació per part del Comú d’Ordino de 677.000 €.  El dèficit total de 
6.150 € es preveu finançar amb romanent de tresoreria disponible al tancament de 
l’exercici 2021. 
 
A.3. La documentació presentada per l’Associació Festivals d’Ordino, confirma la 
participació en la propera edició d’ambdós associats ( Comú d’Ordino i Fundació 
Crèdit Andorrà ) al 50% en 50.000 € cadascun per a l’exercici 2022. No es disposa 
del programa d’actuació d’aquesta associació. 
 
A.4. No es disposa del programa d’actuació de l’associació Ordino Film Comission. 
Aquesta associació no realitza activitat alguna i es troba en procés de dissolució. 
 

B. Pressupost consolidat 
 

Atès l’apartat 3 de l’article 69 “Principi d’unitat” de la Llei 36/2021 de finances 
comunals, el pressupost consolidat amb efectes merament informatius queda de 
la següent manera: 
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  TOTAL 
Despeses corrents -10.685.200 
Ingressos corrents 10.635.200 

Resultat corrent -50.000 
Inversions i 
transferències -3.615.770 
Actius i passius 
financers -975.000 
Ingressos de capital 1.243.936 

Resultat 
pressupostari -3.396.834 

 
 Article 3. Finançament i principi de suficiència 
 
L’article 3 de la Llei 18/2017 qualificada de transferències als comuns, estableix 
que 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 esta-
blertes en la normativa aplicable.  
 
En aquest sentit, s’aplica, per aquest exercici, al capítol 4 de transferències corrents 
la quantitat de 5.473.787,95 € de la quantitat rebuda en concepte de Llei de 
transferències, com a import necessari per assolir el principi de suficiència, definit a 
l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 36/2021, és a dir, l’equilibri entre ingressos 
corrents i despesa corrent i que correspon al 82,09 % de la transferència rebuda. 
 
D’acord amb l’article 5 “Revisió”, de la Llei 18/2017, l’import total anual de les 
transferències per als exercicis 2022 i posteriors s’incrementa anualment, o dis-
minueix, si escau, a raó de la taxa de variació de l’avanç del producte interior brut 
anual respecte l’import anual establert per l’any anterior. 
 
Article 4. Estructura pressupostària 
 
D’acord amb l’article 75 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, l’estat de 
despeses del pressupost s’estructura segons la classificació administrativa, 
econòmica i funcional, que agrupa els crèdits segons l’òrgan gestor, la naturalesa 
econòmica de les despeses i la finalitat d’aquestes despeses agrupant les àrees 
d’actuació. 
 
Es presenten les despeses corrents ( personal, consum de béns i serveis, despeses 
financeres i transferències corrents), les despeses de capital  (inversions i 
transferències de capital), i les variacions d’actius i passius financers. 
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La classificació funcional correspon al Pla pressupostari per programes aplicable 
als Comuns i als òrgans que en depenen, segons Decret aprovat pel Govern en 
sessió del 10 de gener del 2018 i publicat al BOPA núm. 4 del 17 de gener del 
2018. 
 
L’estat d’ingressos s’estructura en els grups d’impostos directes, impostos 
indirectes, taxes i d’altres ingressos, ingressos patrimonials, alienació d’inversions 
reals, actius financers i passius financers. 
 
Article 5. Vinculació dels crèdits pressupostaris  
 
Als efectes de l’article 72 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, els crèdits 
consignats en l’estat de despeses, tenen un abast limitat i vinculant a nivell de 
concepte per a la generalitat de les despeses, i a nivell de programa per a les 
despeses d’inversió i, per consegüent, no es poden autoritzar despeses l’import de 
les quals excedeixi els crèdits pressupostaris d’acord amb la vinculació respectiva. 
 
Article 6. Modificacions de crèdits. 
 
1. Als efectes dels articles 79 i 80 de la Llei 36/2021 de les finances Comunals, no 

es consideren crèdits extraordinaris, ni suplements de crèdit, les transferències 
de crèdit de les despeses corrents a partides també de despesa corrent no 
dotades inicialment en el pressupost, però previstes en quant a concepte.  

 
2. A l’efecte de l’article 82 de la Llei 36/2021 de les finances Comunals les 

transferències de crèdit relatives a despeses corrents seran acordades per la 
Junta de Govern, a proposta del Conseller delegat corresponent, previ informe 
d’Intervenció, amb les limitacions següents: 

 
a) Es poden referir només a crèdits inclosos en un mateix Departament. 
 
b) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les 

despeses financeres, ni els crèdits dotats amb crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdit. 
 

c) No poden reduir crèdits per a despeses destinades a subvencions 
nominatives ni els augmentats per suplements o transferències de crèdit. 

 
d) No poden minorar crèdits ampliables. 

 
3. Les transferències de crèdit per a dotar despeses de capital seran acordades 

en forma d’Ordinació pel Consell de Comú, previ informe d’Intervenció. 
 
4. Les transferències de crèdit que redueixin partides del capítol 1 de personal, del 

capítol 4 de transferències corrents o del capítol 6 d’inversions seran acordades 
en forma d’Ordinació pel Consell de Comú, previ informe d’Intervenció. 
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5. Els crèdits extraordinaris els acorda el Consell de Comú en forma d’Ordinació, 

previ informe d’Intervenció. 
 
6. Els suplements de crèdit els acorda el Consell de Comú en forma d’Ordinació, 

previ informe d’Intervenció. 
 
Article 7. Crèdits ampliables  
 
En aplicació de l’article 81 de la Llei 36/2021de les finances comunals, tenen 
caràcter d’ampliables, per autorització de la Junta de Govern, fins a una suma igual 
a l’import de les obligacions que calgui comprometre, els crèdits següents: 
 
1. Els que es destinin al pagament d’interessos i amortitzacions de préstecs. 
2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les 

responsabilitats pecuniàries i aquelles altres despeses derivades de preceptes 
legals.  

3. El capítol 1 del pressupost “Despeses de personal“, excepte les noves 
contractacions de personal fix, que es sotmetran a l’acord del Consell de Comú 
mitjançant l’aprovació del crèdit extraordinari o suplement de crèdit 
corresponent. 

4. Les despeses finançades amb l’afectació d’ingressos determinats, d’acord amb 
l’article 73 de la Llei de finances comunals. 

 
Article 8. Avenços de fons  
 
1. D’acord amb l’article 84 de la Llei 36/2021, en cas d’urgència s’autoritza als 

Cònsols per a l’atorgament d’avenços de fons per obligacions no consignades 
al pressupost o amb dotació pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 
5% dels crèdits autoritzats a l’estat de despeses de l’exercici. 

 
2. Aquests avenços han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació per 

part del Consell de Comú de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, 
segons escaigui. 

 
3. Si el Consell no aprova els crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, els 

avenços de fons es cancel·len a càrrec dels crèdits del departament respectiu 
que acordi la Junta de govern, atenent que ocasioni el menor trasbals al servei. 

 
Article 9. Despeses plurianuals.  
Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos 
 
D’acord amb l’article 85 “Extensió temporal dels crèdits ( despeses plurianuals)” de 
la Llei 36/2021 de les finances comunals: 
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1. Les despeses plurianuals són acordades en forma d’Ordinació pel Ple del 
Consell de Comú. 
 

2. La Junta de Govern pot aprovar despeses plurianuals corrents per a 
subministraments, prestació de serveis, arrendaments i atorgaments d’ajuts. 
L’import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no 
pot superar els límits següents:  
 
- En l’exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 
en curs.  
- En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l’exercici en curs.  
- En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l’exercici en curs. 
 

El marc pressupostari per al mandat 2020/2023, així com aquest pressupost 
preveuen l’execució dels següents expedients plurianuals:  
 

NF 2017/1065   2018 2019 2020 2021 2022 
Bicicleta elèctrica 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 
Liquidat 6003/17200000/414009 6.429 6.429 6.429 6.429  

 
 

2018/57 2019 2020 2021 2022 2023 
Manteniment ascensors edifici l’estudi 1.149,50 1.724,25 2.299,00 2.385,00 2.385,00 
Liquidat 7000/33000000/213000 1.096,43 1.753,68 2.338,24   

 
 

2019/71 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Servei de xarxa wifi 10.286 16.200 17.332 17.903 17.903 8.952 
Liquidat 1401/92030001/222002 8.936 17.331,87     

 
 

2020/045 2021 2022 2023 2024 
Lloguer equips multifuncions 8.652,60 8.825,65 8.825,65 8.825,65 
Liquidat 1401/92030000/203001 8.652,60    

 
 

NF 2016/59 2016 2017 2018 2019 2020 
Recollida de residus 61.799 294.182,63 304.055,90 307.825,92 310.904,18 
Liquidat 
1401/92030001/222002 

61.798,65 292.442,01 307.055,76 307.825,92 312.104,64 

  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 

Recollida de residus 312.104,64 318.346,73 318.346,73 318.346,73  
Liquidat 
1401/92030001/222002 

312.104,64     

 
 

2020/60 2021 2022 2023 2024 
Manteniment canal informatiu per la recepció del 
CEO 

6.549,60 6.680,59 6.680,59 6.680,59 

Liquidat 1401/92030000/203001 6.267,56    
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S’iniciarà en el 2022: 

 2022 2023 2024 
Subvenció Secnoa – Freeride World Tour 75.000 75.000 75.000 

 
 
Capítol segon. De la gestió pressupostària i la despesa          
 
Article 10. Fases d’execució pressupostària. 
  
La gestió del pressupost es realitza en les següents fases:  
 
1. Proposta de despesa 
 
Acte intern de l’Administració de caràcter preparatori que manifesta el propòsit de 
realitzar una determinada despesa. La fiscalització de conformitat produeix una 
reserva condicional de crèdit per l’import proposat. 
 
2. Autorització de despesa   
 
Autorització en virtut de la qual l’òrgan competent acorda o decideix la realització 
de la despesa objecte de la proposta.  

 
3. Compromís 
 
Que es el reflex pressupostari de l’acord o la decisió de complir una obligació 
voluntària. El compromís es refereix, si és el cas, a l’adjudicació definitiva o 
comanda al tercer. La fiscalització de la conformitat produeix una reserva ferma i 
definitiva del crèdit per l’import compromès. 

 
4. Liquidació 
 
Té per objecte verificar la realitat de l’obligació econòmica i la fixació de l’import 
definitiu de la despesa. La liquidació es practicada pel corresponent òrgan gestor 
en compliment d’una obligació legal, o en els casos d’obligacions voluntàries, quan 
el creditor de l’Administració ha complert o garantit la seva obligació correlativa. La 
fiscalització de conformitat produeix la contracció del crèdit per l’import liquidat. 

 
5. Proposta i ordenació del pagament   
 
En virtut de la qual es disposa el pagament material o efectiu d’una obligació 
liquidada, d’acord amb les disponibilitats de tresoreria. 

 
D’acord amb l’article 66 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, l’ordenació 
del pagament correspon al Conseller de finances, previ acord de la Junta de 
Govern. 
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D’acord amb l’article 89 de la Llei 36/2021 de les finances comunals s’exceptuen 
del requisit previ de liquidació i de l’acord de Junta de Govern previ a l’ordenació 
del pagament, aquells pagaments urgents i pagaments a justificar, autoritzats pels 
cònsols, així com: 

 
• Els pagaments de nòmines que, prèvia fiscalització per Intervenció i vistiplau 

de la responsable del departament de gestió i desenvolupament humà, es 
realitzaran mitjançant la signatura dels Cònsols, o del Conseller de finances 
en substitució de qualsevol d’ells. 

 
• Els pagament de rebuts domiciliats corresponents al subministrament de 

energia elèctrica per Nord Andorrà, SA, el subministrament del servei de 
telefonia per Andorra Telecom, i els impostos emesos per Govern, els quals 
són fiscalitzats a posterior per la intervenció comunal. 

 
Els pagaments a justificar son aquells que no es poden acompanyar de la 
documentació justificativa en el moment de la seva emissió, d’acord amb l’apartat 
4 de l’article 89 de la Llei 36/2021, són admissibles els pagaments a justificar en 
els supòsits de despeses no superiors a 2.000 euros i que corresponguin a 
despeses per desplaçaments, atencions protocol·làries o subministraments 
menors. 

 
D’acord amb l’apartat 5 del mateix article, els perceptors dels pagaments a justificar 
resten obligats a presentar la liquidació, amb els comprovants documentals 
oportuns, de les quantitats percebudes, en el termini màxim de tres mesos des de 
la data en què es van rebre els fons, i en tot cas, abans del 15 de gener de l’exercici 
següent.  

 
6. Pagament material o efectiu 
 
Pagament material o efectiu: S’estableix la signatura dels Cònsols, la Consellera de 
finances i la del Conseller major de forma mancomunada, i són necessàries dues 
de les quatre. 
 
Atès l’article 87 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, es pot agrupar en un 
sol acte administratiu dues o més de les fases d’execució enumerades en aquest 
article, en aquelles operacions en què així es cregui convenient per a l’agilització i 
simplificació dels tràmits, sense perjudici dels controls escaients. 
 
Per a la despesa del capítol 1 “ Despesa de personal”, a inici de l’exercici s’aplicarà 
al pressupost les fases A i C d’autorització i compromís de la despesa, pels diferents 
imports anuals previstos i detallats en la documentació annex “Places 
pressupostades” de l’elaboració del pressupost per cada lloc de treball. 
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Mensualment, en el moment de la fiscalització de la nòmina, es comptabilitza al 
pressupost les fases LOP de liquidació fins el pagament, en tramitació a les fases 
de compromís prèvies. 
 
Tanmateix, es podran incloure en un sol acte administratiu (ACLOP) totes les fases 
d’execució de les despeses següents: 

- Rebuts bancaris per càrrec de despeses financeres o comissions 
bancàries. 

- Despeses realitzades per transaccions electròniques ( Compres per 
internet ) 

- Rebuts domiciliats de pagament periòdic, com són els de les 
comunicacions, energia elèctrica i consum d’aigua potable. 

- Rebuts de quotes tributàries domiciliades d’administracions de l’estat. 
 

Atès l’article 67 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, si l’Administració 
comunal no paga al creditor de les finances comunals en el termini de dos mesos 
a partir del reconeixement de l’obligació o de la notificació a l’interessat de la 
sentència judicial o de la resolució administrativa ferma, ha d’abonar-li l’interès legal 
sobre la quantitat deguda, des del dia en què hauria d’haver fet efectiu el pagament, 
amb la reclamació prèvia per escrit del creditor. 

 
Article 11. Autoritzacions i contractacions: 
 
En compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de contractació 
pública i en concret la Llei de contractació pública del 9 de novembre del 2000, i 
per complementar l’article 88 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, 
s’estableix el següent: 

 
1. La Mesa de Contractació per delegació d’ambdós Cònsols, estarà integrada 

com a mínim pel Secretari general pel que fa a la presidència, o en el seu 
defecte pel Cap del Departament que hagi iniciat el procediment de 
contractació; un vocal, com a mínim, representant de l’òrgan contractant 
que actua com a secretari, i un representant de la Intervenció comunal. 
Prèviament a la constitució de la mesa es verificarà que cap dels seus 
components incorrin en les causes d’abstenció previstes en l’article 115 del 
Codi de l’administració, en el cas que es doni un motiu d’abstenció d’un dels 
seus membres aquest serà substituït.  
 

2. Els procediments de contractació es refereixen a: 
 

a. Contractes d’obres 
b. Contractes de gestió de serveis públics 
c. Contractes de subministraments 
d. Contractes de treballs tècnics 
e. Contractes de serveis 
f. Contractes d’arrendaments 
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3. Les formes d’adjudicació de tots els tipus de contracte poden ser: 

a. Concurs o subhasta 
b. Adjudicació directa 

 
Es pot disposar l’adjudicació directa de qualsevol tipus de contracte de quantia 
inferior a 12.000 €. 
 
D’acord amb la Llei de contractació pública, en supòsit de contractació directa, 
i sempre que sigui possible, l’òrgan contractant ha de demanar pressupost o 
oferta per escrit almenys a 2 empreses si la despesa és superior a 600 euros i 
inferior a 3.000 euros i a 3 empreses si la despesa és superior a 3.000 euros. 
 
Es consideren contractes menors les contractacions per una quantia igual o 
inferior a 7.500 euros.  
 
No es poden desagregar els compromisos de despesa que, sent de la mateixa 
naturalesa, s’adquireixen en el mateix trimestre de l’exercici. Es consideren 
subministraments o serveis d’una mateixa naturalesa aquells que podrien ser 
susceptibles de licitar-se de forma conjunta amb un mateix procediment de 
publicitat i concurrència i subministrats o prestat per un mateix proveïdor.  
  
En aquells contractes inferiors a 400 euros, la fiscalització comença en la fase 
de liquidació, sense perjudici de la realització de la reserva de crèdit 
pressupostària corresponent. 
 
Es podrà disposar l’adjudicació directa de contractes, independentment de la 
quantia en els casos previstos per la Llei de contractació pública, especialment: 

• En les obres declarades d’emergència per acord de la Junta de 
Govern o Cònsols. 
• En obres i serveis complementàries no previstes en el projecte però 
que resultin ineludibles com a conseqüència d’imprevistos sempre que el seu 
import no excedeixi el 20% del preu del contracte i sempre que la seva 
execució s’adjudiqui al contractista principal. 
• Per a serveis respecte als quals no es pugui promoure la concurrència 
o quan, per circumstàncies excepcionals degudament justificades, no 
convingui promoure-la. 
•  Per a serveis anunciats a concurs que no s’hagin adjudicat per 
manca de licitadors o si el concurs ha quedat desert. 
• Si l'adjudicació correspon a comandes en base a un contracte de 
preus unitaris adjudicat per concurs. 

 
4. Per a qualsevol tipus de contractació les delegacions per a l’autorització i 

compromís de les despeses són: 
 
4.1 Per supòsits d’adjudicació directa: 
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a) Caps de departament, o persones amb la gestió de contractació 

delegada de forma expressa,  per despeses inferiors o igual a 600 € 
b) Consellers delegats per a despeses superiors a 600 € i inferiors o igual a 

7.500 € 
c) Junta de Govern per a despeses superiors a 7.500 i inferiors o igual a 

12.000 € 
 

Excepcionalment pels supòsits de reconeguda urgència degudament justificada 
es podrà adjudicar de forma directa despeses fins a 24.000 € per acord de la 
Junta de Govern i fins a 90.000 € per acord del Consell de Comú. 

 
5. Tota contractació s’haurà de formalitzar dins del termini de 30 dies, amb la 

signatura del corresponent contracte que defineixi els drets i obligacions 
d’ambdues parts i com a mínim ha d’establir: 

 
- Les parts contractants. 
- L’objecte del contracte. 
- Preu cert del contracte amb impostos indirectes inclosos. 
- Garanties de l’execució del contracte. 
- Termini d’execució. 
- Forma de pagament. 
- Assegurances. 
- Acta de recepció. 
- Causes de resolució i/o sancions. 

 
A excepció dels “contractes menors” per a les contractacions per una quantia igual 
o inferior a 7.500 euros. En aquests casos i sempre que sigui possible, es disposarà 
del document de pressupost acceptat o de comanda realitzada, els quals faran la 
funció de document contractual i establiran els paràmetres d’execució dels treballs 
contractats. La tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació de la 
factura a la liquidació; aquesta factura substitueix l’acta de conformitat del 
subministrament i la recepció de les obres o dels treballs tècnics i serveis.  
 
Els contractes considerats “menors” per quantia inferiors a 7.500 €, adjudicats de 
forma directa, no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de 
pròrroga ni de revisió de preus. 
 
Els contractes amb una durada superior a un any s’hauran de sotmetre 
obligatòriament a l’adjudicació mitjançant concurs. 
 
Els contractes de subministrament no podran tenir una durada superior als quatre 
anys, incloses renovacions. 
 
Els contractes de treballs tècnics i serveis no podran tenir una durada superior a sis 
anys, incloses renovacions. 
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Es fixa com a límit de revisió de preus dels contractes un 2,50% per aquells que 
s’hagi contemplat contractualment l’aplicació de la revisió a l’ordinació 
pressupostària, en el cas que l’índex del preu al consum superi aquesta previsió. 
 
En les obres o serveis complementàries a contractes formalitzats, les quals no van 
ser previstes en el contracte inicial però que resultin ineludibles com a conseqüència 
de imprevistos sempre que el seu import no excedeixi el 20% del preu del contracte 
inicial i sempre que la seva execució s’adjudiqui al mateix contractista de l’obra 
principal, s’haurà de formalitzar l’addenda al contracte inicial que correspongui. 
 
Article 12. Publicació de les adjudicacions   
 
Les adjudicacions definitives corresponents als contractes inclosos en la Llei de 
contractació pública, quan l’import sigui superior a 7.500 euros o aquelles 
corresponents a contractes amb una durada superior a un any, es fan públiques al 
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i s’hi ha d’especificar l’òrgan contractant, la 
forma d’adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l’adjudicatari, la 
denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu cert del 
contracte i el termini d’execució.  
 
En el cas d’atorgament de subvencions o transferències, de capital o corrents, quan 
l’import sigui superior a 7.500 euros, es fan públiques al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra i s’hi ha d’especificar la persona física o jurídica subvencionada, la partida 
pressupostària, el preu cert de la subvenció i la seva finalitat. 
 
Article 13. Règim de concessió de transferències corrents  
 
La Junta de govern atorgarà les transferències corrents nominatives previstes al 
pressupost mitjançant l’acord de concessió, fixant l’activitat o projecte objecte de 
subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar 
per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció. 
 
Les transferències corrents no nominatives fins a un import de 7.500 euros seran 
atorgades per acord de la Junta de Govern i les superiors a dit import mitjançant 
acord del Consell de Comú. 
 
Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de 
transferències nominatives per part dels òrgans competents de les dites entitats, i 
sempre que no s’hagi compromès el total de la despesa pressupostada, aquests 
organismes han de retornar al Comú els ingressos obtinguts amb la transferència i 
no utilitzats durant l’exercici pressupostari.  
 
El Comú, amb sol·licitud prèvia de l’entitat beneficiària, pot autoritzar-la a mantenir 
els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l’exercici 
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pressupostari sempre que l’entitat acrediti la necessitats de tresoreria, per finançar 
romanents de tresoreria negatius o bé altres projectes de despesa. 
Article 14 Control pressupostari i Control financer 
 
Control pressupostari 
 
D’acord amb l’article 93 de la Llei de finances Comunals, en referència a les 
funcions de control pressupostari de l’òrgan interventor, tots els elements no 
regulats en la present Ordinació es regulen per l’Ordinació específica de regulació 
de les funcions de control . 
 
Control financer 
 
L’article 97 de la Llei 36/2021 de les finances comunals defineix el control financer 
de la següent manera: 
 
“El control financer consisteix en comprovar el funcionament economicofinancer de 
les societats públiques participades per l'Administració comunal i de les entitats 
privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del 
pressupost comunal. 
 
Aquest control té per objecte informar sobre la presentació adequada de la 
informació financera, el compliment de les normes i directrius que siguin aplicables 
i el grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.” 
 

a) Àmbit d’aplicació dels treballs d’auditoria:  
 

La intervenció comunal dirigirà els treballs d’auditoria o revisió limitada de comptes 
que obligatòriament hauran de facilitar les entitats privades que reben subvencions 
superiors o iguals a 20.000 €, així com les entitats i societats participades. 
 
El Comú per motius específics degudament argumentats podrà dispensar la 
realització d’aquests treballs i substituir-los per un informe d’opinió de la intervenció 
comunal. 
 

b) Objectius i abast del treball d’auditoria 
 
b.1) Societats  públiques participades per l'Administració comunal 

 
Auditoria Financera: Obtenir una seguretat raonable sobre si la comptabilitat en 
general i els comptes anuals i demes estats financers, expressen fidelment el 
resultat de la gestió i la seva adequada realitat patrimonial, d’acord amb les normes 
i principis generalment acceptats. 
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Auditoria de compliment: Verificar que els actes, operacions i procediments de 
gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius 
que siguin d’aplicació. 
 
Com a mínim s’han de verificar els següents aspectes: 
 
1) Que els actes, les operacions i els procediments de gestió s’han desenvolupat 
de conformitat amb les normes, les disposicions i les directrius que els hi siguin 
d’aplicació i d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia. 
 
2) Que la comptabilitat expressi fidelment el resultat de la gestió realitzada i la realitat 
patrimonial, d’acord amb les normes i els principis comptables generalment 
acceptats. 
 
3) Que els procediments aplicats garanteixen de forma raonable que les operacions 
s’han desenvolupat de conformitat amb la normativa aplicable 
 
4) Avaluació de l’execució dels estats de previsió d’ingressos i despeses, 
relacionant previsions inicials, modificacions i liquidació, per tal de valorar les 
desviacions que s’hagin pogut produir i els treballs necessaris per dictaminar si la 
gestió efectuada per la societat s’ha desenvolupat de manera eficient, eficaç i 
econòmica, de forma que s’hagi obtingut la major prestació al menor cost possible 
(eficiència). 
 
5) S’han d’examinar, analitzar i avaluar els sistemes i procediments de seguiment 
dels objectius aplicats dins els programes d’actuació pels òrgans gestors de 
manera global, així com tots aquells documents i antecedents que resultin 
necessaris per a determinar el grau de fiabilitat de les dades contingudes en els 
informes que, en relació a l’execució dels programes, hagin de rendir els òrgans 
gestors responsables i els treballs necessaris per dictaminar si s’han assolit els 
objectius programats (eficàcia). 
 
6) Verificar l’acompliment de les obligacions derivades d’ordinacions comunals. 
(Autoritzacions de despesa i contractacions) 
 
7) Examen específic de les fonts de finançament de les inversions. 
 
8) Determinar l’estat de l’endeutament consolidable amb els comuns, a efectes dels 
sostres establerts per la Llei 36/2021 de les finances comunals i la Llei 32/2014 de 
sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal. 
 

b.2) Entitats privades que reben subvencions. 
 

En el cas de beneficiaris per raó de subvencions, té per objecte comprovar la seva 
adequada i correcte obtenció, utilització i gaudiment d’acord amb la normativa 
vigent. 
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Com a mínim s’han de verificar els següents aspectes: 
 
1) El compliment de les condicions establertes en la normativa d’aplicació per a la 
seva concessió o obtenció. 
 
2) La correcta utilització i aplicació dels fons a les finalitats previstes a la normativa 
d’aplicació i en l’acord de concessió i l’existència de dèficits o romanents. 
 
3) La realitat i regularitat de les operacions finançades. 
 
4) La possible concurrència d’altres subvencions concedides per qualsevol entitat 
pública o privada, nacional o internacional que impliqui un excés sobre el cost de 
l’operació subvencionada. 
 
 
Article 15. Retribucions del personal i gratificacions 
 
D’acord amb l’establert a la Disposició addicional cinquena “ Retribució” de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino del 19/2/2020, els augments de 
tots els conceptes retributius, seran el resultat d’aplicar la variació de l’IPC 
interanual de l’any anterior. 
 
En cas que, al final de l’any, l’índex de preus de consum (IPC) fos negatiu, s’hauria 
de prendre com a valor de referència per a l’any següent el 0% pel que fa a 
l’aplicació dels articles d’aquesta Llei. 
 
D’acord amb l’article 29 “Retribució” de l’Ordinació d’organització i funcionament 
del Comú del 28 de març del 2013, els honoraris bruts pels càrrecs polítics per 
aquest exercici s’actualitzaran en base a la variació de l’IPC interanual de l’any 
anterior. 
 
L’assistència obligatòria dels membres del Consell als diferents òrgans col·legiats 
del Comú és la següent: 
 
Comissions permanents: Trimestralment 
Junta de Govern:  Setmanalment 
Consell de Comú:  Mensualment 
 
Les absències no justificades, a les reunions convocades, comportarà una reducció 
de les retribucions en els següents paràmetres: 
 

1. Absència en el 50% de les reunions convocades en un trimestre, reducció 
del 50% de la retribució 

2. Reincidència en el següent trimestre, reducció del 90% de la retribució 
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Els motius justificatius d’absència han de ser de força major, no es considerarà com 
a justificació de l’absència, motius de caire laboral propis. 
 
D’acord amb l’article 19 de l’Ordinació de la Funció pública d’Ordino, “places 
pressupostades”, el pressupost per a l’exercici preveu els següents llocs de treball 
amb assignació pressupostària: 
 
 10 places retribuïdes per a membres del Consell de Comú 
 2 places per a personal de relació especial 
 122 places per a personal indefinit 
 64 places per a personal interí 
 
 
Article 16. Actualització tipus de gravamen dels tributs. 
 
Els tipus de gravamen dels tributs per a l’exercici queden actualitzats mitjançant la 
publicació de l’Ordinació tributària corresponent. 
 
 
Capítol  tercer. De les operacions financeres      
 
Article 17. Operacions d’endeutament. 
 
Es preveu la necessitat de contractar noves operacions d’endeutament derivades 
de l’execució del pressupost per a l’exercici 2022. Atès el dèficit pressupostari 
previst per a l’exercici s’autoritza als Cònsols a la contractació, si escau, de pòlisses 
de crèdit no superiors a un any, per a necessitats puntuals de tresoreria fins un 
màxim de 555.000 € 
 
No es preveu superar els límits d’endeutament fixats per la Llei 36/2021 de les 
finances comunals i la Llei 32/2014 de sostenibilitat financera i estabilitat 
pressupostària i fiscal.   
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordinació entra en vigor el dia de la seva publicació al BOPA i deroga la 
publicada en data 29 de desembre del 2021, BOPA núm. 141.  
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CC_document 2 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996 
i les seves modificacions i la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les Finances Comunals 
i les seves modificacions, i la Llei 32/2014 de sostenibilitat pressupostària i 
estabilitat financera i fiscal, i les seves modificacions, el Comú d’Ordino, en la sessió 
del Consell de data 22 de desembre del 2021 va aprovar l’Ordinació tributària per 
a l’exercici 2022, per entrar en vigor a partir del dia 1 de gener del 2022. 
 
En data 3 de gener del 2022 mitjançant BOPA número 1 s’ha publicat la Llei 
36/2021 de les finances comunals, que entra en vigor a partir del dia 1 de gener 
del 2022 i deroga l’anterior Llei 10/2003 de les finances comunals. 
 
L’aplicació d’aquesta nova Llei comporta realitzar canvis en els redactats de les 
ordinacions reguladores de l’execució pressupostària, tributària i de preus públics. 
 
Aquest canvis es concreten en: 
 

- Ajustar la definició de taxes al que ja estableix la Llei 21/2014 de bases de 
l’ordenament tributari, aquesta modificació de la Llei regula que aquells 
conceptes corresponents a la utilització privada o l’aprofitament especial del 
domini públic que fins el 31 de desembre del 2021 es consideraven preus 
públics passen a tenir la consideració de Taxa.   

- La nova Llei estableix la potestat dels comuns per establir, via ordinació, 
bonificacions potestatives en tributs i preus públics, diferents a les 
bonificacions obligatòries establerts a la Llei. 

- Es concreta i limita les entitats exemptes de tributació. 
- S’introdueix el concepte de “preu normal de mercat” a efectes de determinar 

els preus en alguns casos de taxes i dels preus públics.  
- S’introdueix l’obligació del prorrateig mensual en el meritament i 

quantificació de la quota a pagar. 
- S’estableix la no subjecció de les propietats no edificades a l’impost sobre 

la propietat immobiliària. 
- S’estableix una bonificació obligatòria del 100% a l’impost sobre la propietat 

immobiliària per als immobles destinats a activitats agrícoles i ramaderes. 
 
El Comú d’Ordino en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 26 de maig 
de 2022 acorda aprovar la següent: 
 

 
Ordinació de modificació i text refós de l’Ordinació Tributària per a l’any 2022 

 
Títol I. Disposicions Generals 
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Article 1. Exercici de la potestat normativa 
 
1. El Comú d’Ordino desplega i regula els elements essencials dels tributs conforme 
al que preveu la normativa vigent i en especial, la Llei 36/2021 de les finances 
comunals, mitjançant l’Ordinació tributària comunal. 
 
2. Per als impostos d'àmbit estatal compartits, el Comú fixa el tipus de gravamen 
addicional corresponent mitjançant aquesta Ordinació. 
 
3. El Comú actualitza el tipus de gravamen dels tributs mitjançant aquesta 
Ordinació. 
 
Article 2. Definició i contingut de l'Ordinació tributària 
 
1. L'Ordinació tributària comunal és única, de forma que regula la totalitat dels 
tributs comunals. 
 
2. Els tributs comunals es classifiquen en taxes, contribucions especials i impostos. 
 
3. L'Ordinació tributària comunal regula els elements que s'assenyalen a 
continuació, respecte de tots els tributs que s’apliquen: 

a) La naturalesa jurídica del tribut, 
b) El fet generador, 
c) L’obligat tributari, 
d) La base de tributació, 
e) El tipus de gravamen, 
f) El meritament del tribut, 
g) La quota tributària,  
h) Les deduccions i les bonificacions potestatives sobre la quota, 
i) Les infraccions i sancions aplicables,  
j) El sistema de gestió, declaració i liquidació 

 
4. Respecte als impostos d’àmbit estatal compartits, l'Ordinació tributària comunal 
regula únicament el tipus de gravamen addicional aplicable pel Comú, i si és el cas, 
la gestió, la comprovació, les infraccions i les sancions. 
 
5. L’Ordinació estableix les bonificacions obligatòries, previstes en el Títol II de la 
Llei 36/2021, de 16 de desembre, de finances comunals, així com també pot 
establir potestativament bonificacions diferents de les esmentades, que es 
consideri oportunes atenent raons d’interès públic, de política econòmica o de 
política social que ho justifiquin i que siguin de caràcter general.  
 
6. L’Ordinació també regula, respecte a la totalitat del tributs del Comú, els 
aspectes següents: 
a) El contingut del deute tributari. 
b) Les formes d’extinció dels deutes tributaris. 
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c) El procediment de notificació dels tributs. 
d) Les declaracions tributàries. 
e) El procediment d’inspecció dels tributs. 
f) El procediment de recaptació. 
g) La potestat sancionadora 
h) Les vies d’impugnació. 
 
Article 3. Exercici de la potestat administrativa: de gestió i comprovadora 
 
1. El Comú té, quant a la recaptació dels tributs comunals, les mateixes 
prerrogatives establertes legalment a favor de l'Administració General. 
 
2. Les potestats de gestió, recaptació i comprovació en relació amb els tributs , 
són del Comú, si bé les pot delegar mitjançant conveni, sense perjudici del que 
estableixi la norma de cada tribut.   
 
3. En cas de recaptació en període de constrenyiment, d’acord amb el Codi de 
l’administració i la Llei , de bases de l’ordenament tributari, la potestat recaptadora 
correspon al Comú, en el marc del seu autogovern sense perjudici de la facultat de 
delegació establerta en el punt anterior 
 
4. En cas de concurrència de crèdits s’imputen al deute més antic, tret que es tracti 
de deutes de naturalesa tributària, en els que l’obligat tributari pot imputar-los com 
lliurement determini sempre i quan es trobin en període voluntari. 
 
5. El Comú és competent per comprovar el compliment dels tributs comunals, 
d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari. 
 
Article 4. Exercici de la potestat sancionadora 
 
El Comú és competent per definir infraccions i aplicar sancions per incompliment 
de la normativa comunal en relació amb els tributs comunals, en els termes 
establerts en la Llei de bases de l'ordenament tributari, en la Llei de les finances 
comunals, i en aquesta ordinació. 

 
Article 5. Obligacions tributàries 
 
1. La relació jurídica tributària és el conjunt de drets i obligacions generats per 
l’aplicació dels tributs i dona lloc a obligacions principals o accessòries, materials o 
formals, i pot comportar la imposició de sancions en els casos d’incompliment 
dolós o culpós de les obligacions establertes legalment. 
 
2. L’obligació tributària principal consisteix en el pagament de la quota de 
tributació. 
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3. Són obligacions tributàries accessòries les que consisteixen en prestacions 
pecuniàries; entre aquestes l’obligació de satisfer els recàrrecs o els interessos 
moratoris, conforme al que preveu la Llei de bases de l’ordenament tributari. 
 
Article 6. Obligats tributaris 
 
1. Són obligats tributaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a qui 
l’Ordinació imposa el compliment de les obligacions tributàries. 
 
2. En els casos expressament previstos en aquesta ordinació, també tenen aquesta 
consideració les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i totes 
les entitats o els patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d’imposició. 
 
3. Els obligats tributaris ho són: 
 
a) A títol de deutors directes: 
• El contribuent, obligat tributari que realitza el fet generador determinat per 
l’ordinació; en els casos establerts el contribuent pot o ha de transferir la quota de 
tributació a terceres persones. 
• El substitut del contribuent, obligat per imposició de l’ordinació, en lloc 
d’aquell, al qual pot exigir el compliment de l’obligació tributària, a complir les 
prestacions materials i formals d’aquesta obligació. 
• El subjecte infractor de normes tributàries, per les sancions pecuniàries que 
se li imposin. 
 
b) A títol de deutors indirectes, en el cas d’incompliment del deutor directe i en 
els termes previstos en la Llei de bases de l’ordenament tributari: 
• Els responsables solidaris i subsidiaris. 
• Els adquirents de béns que puguin estar afectats per l’Ordinació al 

compliment de deutes tributaris. 
• Els successors dels obligats tributaris. 
 
c) A títol de deutors tercers, altres obligats sotmesos per l’Ordinació al 
compliment de deures de naturalesa tributària 
 
Article 7. Capacitat d’obrar i representació 
 
1. En l’ordre tributari comunal tenen capacitat les persones físiques o jurídiques que 
la tinguin conforme a dret i poden actuar mitjançant representant. 
 
2. Les persones jurídiques actuen per mitjà de els persones que en el moment en 
què es produeixin les actuacions tributàries corresponents exerceixin la seva 
administració, sigui per disposició legal o per acord vàlidament adoptat. 
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3. Els obligats tributaris que no resideixin al Principat d’Andorra han de designar un 
representant, persona física o jurídica, amb residència en territori andorrà quan 
actuïn al país per mitjà d’un establiment permanent o quan així ho estableixi 
l’Ordinació. 
 
Títol II. Taxes 
 
Capítol I. Disposicions generals en matèria de taxes 
 
Article 8. Definició i fet generador 
 
1. Les taxes són tributs el fet generador del les quals és la utilització privada o 
l’aprofitament especial del domini públic, la prestació d’un servei públic o la 
realització d’una funció administrativa de sol·licitud o de recepció obligatòria que es 
refereix a l’obligat tributari, o l’afecta o el beneficia de manera particular. 
 
 
2. Les taxes per a la realització de qualsevol acte d’utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic són les següents: 

 
a) Ocupació de la via pública per a finalitats comercials: 

- Instal·lació de rètols 
- Venda ambulant 
- Elements annexos a l’establiment principal a l’exterior: vitrines, 

aparadors, expositors, parades, etc. 
- Instal·lació temporal de taules, cadires, barres de servei o elements 

d’atenció al client durant esdeveniments. 
- instal·lació de fires, atraccions, paradetes i casetes de venda en 

esdeveniments firals. 
b) Ocupació de la via pública per la col·locació i instal·lació temporal 

d’elements necessaris per a la construcció i materials d’obra  
- instal·lació de contenidors per a runa. 
- instal·lació de bastides i de grues 
- Tanques i casetes d’obra 
- Ocupació de via per obertura de rases o remoguda de paviments 

de la via pública 
c) Ocupació de la via pública per vehicles: 

- Instal·lació de reserves d’estacionament o de guals. 
- Aparcament a espais públics senyalitzats com a zones blaves i 

zones verdes sense equips de control d’ accés. 
d) Ocupació de la via pública per a les finalitats pròpies de les activitats 

d’hoteleria i restauració: 
- Instal·lació de cendrers. 
- instal·lació de terrasses 

e) Ocupació i utilització dels terrenys comunals per a les següents 
activitats: 
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- Utilització del servei d’ abocador 
- Arnes d’abelles 
- Extracció i venda de pedra 
- Tala d’arbres i venda de fusta 
- Reserva exclusiva d’espais públics oberts a l’aire lliure o tancats 

per a esdeveniments privats. 
f) Ocupació de la via pública per a finalitats publicitàries i 

propagandístiques i per a la instal·lació de senyalitzacions d’itineraris 
d’iniciativa privada 
- Instal·lació de senyalització d’ itineraris d’ iniciativa privada 
- Publicitat estàtica: Cartells, rètols, banderes, banderoles i cavallets. 

g) Concessions per a la utilització d’ un lloc d’ enterrament als 
cementiris de la parròquia 

h) Ocupació de la via pública per la instal·lació de miralls homologats 
i) Qualsevol altre tipus d’ocupació del subsol o del vol del domini públic 

comunal 
 
 
3. Les taxes per prestacions de serveis públics són les següents: 
a) Subministrament d’aigua, comptador de consum d’aigua i servei de lampisteria. 
b) Serveis públics en general: higiene i enllumenat públic, manteniment d’espais 

públics, treta de neu i d’altres. 
c) Servei de grua de circulació 
d) Manteniment de cementiris. 
e) Guardes comunes. 
f) Subministrament i instal·lació de plaques de numeració d’immobles. 
g) Celebració de matrimonis civils o unions civils. 
 
4. Les taxes per la realització de funcions administratives són les següents: 
a) Atorgament de llicències urbanístiques. 
b) Revisió de projectes i avantprojectes 
c) Autorització per la transmissió de llicències urbanístiques i per la transmissió de 

sol·licitud de llicències urbanístiques en tràmit administratiu. 
d) Autorització de pròrroga de llicències urbanístiques. 
e) Autorització d’obertura, d’exercici d’un comerç, indústria i activitat professional 

i d’inscripció al registre comunal. 
f) Autorització de modificació de radicació dins de la parròquia, d’activitat, de 

nom comercial i del titular. 
g) Emissió de certificats. 
h) Delimitacions, alineacions i rasants 
i) Emissió d’informes tècnics. 
j) Tramitació de sol·licituds. 
k) Inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal. 
l) Emissió de documentació cadastral. 
m) Serveis a gossos de companyia 
n) Autorització per embrancament a les xarxes d’aigua potable i clavegueres. 
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Article 9. Obligats tributaris 
 
1. Són obligats tributaris de les taxes, com a contribuents, les persones físiques o 
jurídiques que sol·licitin la utilització o aprofitament del domini públic,  la prestació 
del servei públic o la realització de la funció administrativa gravada, o bé les que en 
resulten afectades o beneficiades.  
 
També tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, 
comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir 
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica separada i susceptible 
d’imposició. 
 
2. També són obligats tributaris de les taxes, com a responsables: 
a) En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin 

els ocupants d’habitatges o locals, els propietaris d’aquests immobles, els 
quals, si escau, poden fer repercutir les quotes en els beneficiaris respectius. 

b) En les taxes establertes per l’atorgament de les llicències urbanístiques, els 
constructors i contractistes d’obres, els quals, si s’escau, poden fer 
repercutir les quotes en els propietaris de les obres. 

 
3. D’acord amb la Llei 5/2021 de modificació del Codi de procediment civil, les 
taxes o impostos en contraprestació a requeriments documentals que ordeni el 
Tribunal i que s’adrecin al Comú seran gratuïts, i per tant no estaran subjectes a 
tributs. No obstant, el Comú podrà facturar aquelles costes no tributàries 
complementàries que resultin rellevants segons la naturalesa de l’acte requerit. 

 
Article 10. Entitats totalment exemptes 
 
1. Estan exempts de les taxes regulades en aquesta Ordinació els Coprínceps, el 

Consell General, el Govern, els comuns i els Quarts. 
 
 
2. Resten també exempts els organismes i entitats quina legislació emana dels 

acords internacionals subscrits amb el Principat d’Andorra, sempre i quan no 
estiguin destinats a la realització d’activitats econòmiques lucratives.  En concret, 
per raó de l’article XIII de l’acord de 17 de març de 2008 entre el Principat 
d’Andorra i la Santa Seu, l’església catòlica i les entitats creades per aquesta 
amb els seus propis fins, sempre i quan no estiguin destinades a la realització 
d’activitats econòmiques lucratives. 

 
3. Les entitats parapúbliques i els organismes autònoms públics estan exempts de 

les taxes comunals per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic quan estiguin directament afectats a la prestació de serveis públics. 
L’exempció no es fa extensiva a les taxes per les llicències d’obres, ni per 



 

8 
 

l’ocupació temporal de domini públic que sigui necessària per executar els 
treballs. 

 
 
Article 11. Quantificació del deute tributari 
 
1. Per l’ocupació o aprofitament especial del domini públic comunal, l’import de la 
taxa es determina tenint en compte el preu normal de mercat. 
 
2. Per la realització dels serveis públics o funcions administratives, l’import de la 
taxa no pot superar el cost real del servei o de la realització de la funció 
administrativa de que es tracti. 

 
3. El Comú aprova una memòria econòmica que justifica els paràmetres i les 
variables que determinen el cost del servei o el preu normal de mercat, i la fixació 
de la taxa corresponent, així com la seva actualització. 

 
4. En supòsits d’impossibilitat o greu dificultat de delimitar amb exactitud la base 
de tributació, es podrà emprar el sistema de determinació objectiva o el sistema 
d’estimació indirecta, per mesurar-la o quantificar-la aproximadament, a partir de 
signes, índex o mòduls o altres elements disponibles relacionats directament amb 
la base de tributació i assenyalats específicament en la Llei de cada tribut o en 
aquesta ordinació, d’acord amb els articles 42 i 43 de la Llei de bases de 
l’ordenament tributari. 

 
Article 12. Pagament de les taxes 
 
1. La quota tributària es farà efectiva, per norma general, mitjançant càrrec 
domiciliat al compte corrent d’una entitat financera que estigui autoritzada a operar 
en el Principat d’Andorra; alternativament, la quota es pot ingressar a les oficines 
comunals. 

 
Article 13. Període impositiu i meritament 
 
1. Els deutes tributaris derivats de les taxes es meriten a l’inici de l’ús privatiu o 
aprofitament especial del domini públic, o a la data d’inici de la prestació del 
servei o de la realització de l’activitat que se sol·licita, encara que a la data de 
l’autorització es pot exigir el pagament anticipat o dipòsit previ del seu import 
total o parcial. 
 
2. En els supòsits en què l’Ordinació estableixi un meritament periòdic, aquest 
té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu correspon a l’any natural, 
excepte els casos d’inici o finalització del fet generador, on el període impositiu 
es prorrateja mensualment, d’acord amb l’Ordinació. 
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Capítol II. Taxes per la utilització o aprofitament especial del domini públic 
 
Article 14. Taxa per la instal·lació de rètols 
 
 

1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa sobre la instal·lació de rètols és un tribut, el fet generador del qual és 
l’obtenció de la resolució favorable per instal·lar a llarg termini, rètols indicadors i 
publicitaris.  
 
 
 

2. Obligats tributaris 
 

L’obligat tributari és la persona, física o jurídica, sol·licitant o aquella que resulti titular 
de l’autorització. 

 
3. Quota tributària 
 

A) Rètols indicadors:  
37 € anuals per rètol simple 
73,50 € anuals per rètols de doble cara. 
460 € per instal·lació de rètols. 
900 € per instal·lació de rètols de doble cara. 

 
Els preus per instal·lació son d’aplicació a rètols nous com per a la modificació de 
rètols ja instal·lats. 

 
B) Rètols publicitaris: 6,30 € per m2 anuals, amb un mínim 43 € anuals 
 
 

4. Període impositiu i meritament 
 

La taxa és anyal i es merita, inicialment, el dia de l’obtenció de l’autorització i, a 
partir del primer any, es merita anyalment el primer dia de l’any natural. 
 
En el cas que l’autorització s’obtingui amb posterioritat al dia primer de l’any, el 
preu es calcula prorratejant els mesos que restin per finalitzar l’any. 
 
Per la instal·lació de rètols, la taxa és puntual, i merita el dia de la resolució 
favorable. 

 
  

5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
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El pagament  s’efectua a la data de la resolució favorable, per càrrec domiciliat al 
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi 
l’obligat tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals.  
 
 
Article 15. Taxa per la realització d’activitats, instal·lacions i ocupacions 

temporals de domini públic a la parròquia. 
 

1. Naturalesa jurídica i fet generador   
 

La taxa per la realització d’activitats, instal·lacions i ocupacions temporals de domini 
públic és un tribut, el fet generador del qual és l’obtenció de la resolució favorable 
per a l’ocupació temporal de domini públic per algun dels següents conceptes: 
 

a) Terrasses:  Instal·lació temporal  de terrasses de bar o establiments del ram 
de l’hoteleria o la restauració a la via o espais públics. 

 
b) Venda ambulant o sedentària: Realitzada per una persona física o jurídica 

fora d’un establiment comercial permanent, a la via o espais públics, en llocs 
i dates variables. 

 
c) Elements annexos a establiment comercial principal: Les ocupacions de la 

via o espais públics que tinguin caràcter temporal o constitueixen un ús 
especial del domini públic, que no estiguin expressament prohibides, i que 
estiguin relacionades directament amb un comerç radicat a la parròquia 
d’Ordino, com poden ser: 
 

a. Màquines de venda automàtica, parades o tendals a l’exterior, 
vitrines, aparadors i expositors de productes a l’exterior o qualsevol 
altre element anàleg. 

b. instal·lació temporal de taules, cadires, barres de servei o elements 
d’atenció al client durant esdeveniments. 

 
d) Per motiu d’obres:  

d.1) Contenidors: Instal·lació a la via o espais públics de contenidors per a 
la recollida d’escombraries procedents d’obres. 
d.2) Bastides: Instal·lació d’estructures provisionals aixecades davant d’una 
façana per a facilitar la construcció, reparació o pintura de murs i parets. 
d.3) Grues: Instal·lació de grues amb estructura metàl·lica desmuntable, 
especialment dissenyada per treballar en la construcció o de grues mòbils, 
que permetin l’elevació de càrregues i que posseeixi capacitat de moviment 
autònom. 
d.4) Altres elements relacionats amb el desenvolupament d’obres i no 
previstos als apartats anteriors, com poden ser les tanques d’obra o casetes 
per a la guarda de materials i d’ús per a les persones que treballen a l’obra.  
d.5) Subministrament de lona microperforada. 
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e) Publicitat estàtica:  

e.1) Cartells: Per a l’exposició d’anuncis impresos. 
e.2) Rètols, banderes, banderoles, pancartes i tanques:  Instal·lació de 
suports publicitaris temporals sobre teles, lones, plàstics, panells o material 
de poca consistència i duració. 
e.3) Cavallets: instal·lació de cavallets davant dels establiments comercials a 
la via o espais públics. 

 
f) Arnes d’abelles a domini públic: 

Cada arna cotitzarà un preu per mes d’autorització. El termini d’un mes no 
és pot fraccionar 
 

g) instal·lació de fires, atraccions, paradetes i casetes de venda durant 
esdeveniment firal. 
 

h) Altres conceptes d’ocupació de domini públic, sotmesos a l’obtenció 
d’autorització i no inclosos en els apartats a) a f) anteriors. 

 
És d’obligat compliment obtenir l’autorització prèvia per a l’ocupació de  domini 
públic d’acord amb l’establert en la present ordinació. L’incompliment d’aquest 
precepte pot ser motiu d’infracció. 
 
 
2. Obligats tributaris 
 
L’obligat tributari d’aquesta taxa és la persona física o jurídica que sol·licita 
l’ocupació de la via pública. 
 
3. Quota tributaria 
 
S’ estableix una autorització temporal mínima de 24 h, sense possibilitat de 
fraccionament per hores. 
 
Pel que fa a l’apartat f) el període mínim d’autorització és d’un mes i per períodes 
d’un mes no fraccionables. 
 
a) Terrasses 

a.1 Durada anual renovable: 16,50 € per m2 
a.2 Temporada d’estiu: 14,00 € per m2 
a.3 Temporada d’hivern: 9,80 € per m2 

 
b) Venda ambulant o sedentària:   

Per autorització 1,50 € per m2 i dia. 
 

c) Elements annexos a establiment principal: 



 

12 
 

c.1 Durada anual renovable: 16,50 € per m2 
c.2 Llicència temporal o puntual: 0,15 € per m2 i per dia 

 
d) Per motiu d’obres: 

d.1 Contenidors:  1,50 € per m3 i dia. 
d.2 Bastides:   1,50 € per m2 i dia. 
d.3 Grues: 1,50 € per m2 i dia. 
d.4 Altres elements: 
Tanques o casetes d’obra,... 

1,50 € per m2 i dia. 

d.5 Subministrament de lona 
microperforada, 3,50 x 1,70:  
 

 
106,15 € per lona. 

 
 

e) Publicitat estàtica: 
e.1 Cartells: 0,60 € per cartell 
e.2.a Rètols, banderes, banderoles i 
pancartes. Durada anual renovable: 

2,50 € per any 

e.2.b Rètols, banderes, banderoles, 
pancartes i tanques. Llicència 
temporal o puntual: 

0,60 € per dia 

e.3.a Cavallet. Durada anual 
renovable: 

2,50 € per any 

e.3.b Cavallet. Llicència temporal o 
puntual: 

0,60 € per dia 

 
f) Arnes d’abelles: 

Per cada arna autoritzada 0,30 € per m2 i mes 
   

g) Casetes de venda  en esdeveniments firals   
 Per cada caseta subministrada pel 
Comú – Inclou la connexió a llum 

50 € 

 
h) Altres ocupacions d’espais públics 

 Per autorització 1,30 € per m2 i dia 
 

4. Meritament 
 
Per les autoritzacions puntuals o de durada temporal diària o mensual, el 
meritament es produeix el primer dia de la resolució favorable, sense possibilitat de 
prorrateig. 
 
Per les autoritzacions de durada anyal, el meritament inicial es produeix el primer 
dia de l’ obtenció de la resolució favorable, i a partir  del primer any, el meritament 
es produeix cada 1 de gener. En cas d’ autorització inicial posterior a l’ 1 de gener, 
el primer any es prorrateja la quota per mesos pendents de l’any en curs. 
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5. Bonificacions  

 
S’ estableix una bonificació del 100% sobre la quota tributària, per les ocupacions 
de domini públic realitzades per compte de l’Administració pública, entitats de dret 
públic o societats públiques, o les empreses subcontractades per aquestes, i les 
ocupacions relacionades amb el desenvolupament d’esdeveniments turístics, 
esportius i/o culturals, realitzades per a terceres persones, sempre i quan, en tots 
els casos, siguin considerades expressament d’interès públic per part del Comú 
d’Ordino. 
 
Les empreses bonificades hauran de documentar la circumstància que justifica 
l’exempció mitjançant el certificat corresponent d’estar treballant per una 
administració pública o entitat de dret públic. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 

 
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable o en el moment de 
sol·licitar l’autorització, per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària 
legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari o 
subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, segons el període 
sol·licitat. 
 
Per les renovacions tàcites anuals, s’efectuarà per càrrec domiciliat al compte de 
l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat 
tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, a partir del seu 
meritament. 
 
 
 
Article 16. Taxa per la instal·lació de reserves d’ estacionament o de guals 

 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 

 
La taxa per la instal·lació de reserves d’ estacionament o de guals és un tribut, el 
fet generador del qual és l’obtenció de la resolució favorable per a la ubicació d’una 
reserva d’estacionament o de gual. 
 

2. Obligats tributaris 
 
L’obligat tributari d’aquesta taxa és la persona física o jurídica que sol·licita el gual i 
que en tots els casos haurà de comptar amb l’autorització del propietari del local. 
 

3. Quota tributària 
 

A) Gual per entrada i sortides de vehicles. 
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a. Manteniment i senyalització: 65 € 
b. Preu metre lineal anual: 26 € 

 
B) Reserva d’estacionament davant d’establiment hoteler. 

a. Manteniment i senyalització: 260 € 
b. Preu metre lineal anual: 26 € 

 
C) Reserva d’estacionament d’ús exclusiu dels usuaris de comerços o 

industries. 
a. Manteniment i senyalització: 260 € 
b. Preu ocupació temporal o puntual: 0,07 € per metre lineal i dia 

 
D) Qualsevol altra reserva d’estacionament per a càrrega o descàrrega o  

utilització temporal i exclusiva no prevista en els apartats anteriors. 
a. Manteniment i senyalització: 260 € 
b. Preu ocupació temporal o puntual: 0,07 € per metre lineal i dia 

 
Les actuacions de manteniment i senyalització es realitzaran a demanda del titular 
de l’autorització o d’ofici pel mateix Comú si l’estat de la senyalització ho requereix, 
i caldrà abonar la quota corresponent per cada actuació 
 

4. Període impositiu i meritament 
 
La taxa és anyal i es merita el primer dia de l’any natural, o bé el dia de la resolució 
favorable. 
 
La taxa es prorrateja per mesos naturals en els casos de primeres autoritzacions. 
 
Les actuacions de manteniment i senyalització meriten al moment de la seva 
autorització, ja sigui a sol·licitud del titular o d’ ofici pel propi Comú. 
 
 

5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, per càrrec domiciliat al 
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi 
l’obligat tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, segons 
el període sol·licitat. 
 
Per les renovacions tàcites anuals, s’efectuarà per càrrec domiciliat al compte de 
l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat 
tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, a partir del seu 
meritament. 
 
Article 17. Taxa per aparcament a espais públics senyalitzats com a zones 

blaves i zones verdes sense equips de control d’ accés 
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1. Naturalesa jurídica i fet generador 

 

La taxa per aparcament a espais públics és un tribut, el fet generador del qual 
consisteix en la utilització de les zones d’aparcament a espais públics definides com 
a zones blaves i zones verdes controlades mitjançant parquímetres i sense equips 
de control d’ accés. 

 
2. Obligats tributaris 

 
L’obligat tributari és el propietari del vehicle que utilitza la zona d’estacionament. 

 
3. Quota tributària 
 
3.1 Zones blaves i verdes 

1.1.A) Import mínim (per fraccions de 15 minuts): 0,25 €  
1.1.B) Preu per hora: 1 € 
1.1.C) Regularització de l’excés del temps establert al 
tiquet corresponent, efectuada mitjançant els aparells 
expenedors habilitats dins del mateix dia:  

7 € 

1.1.D) Abonament anual ( vinyeta) per aparcament en 
zona verda, (dotze mesos consecutius, a comptar des del 
primer dia del primer mes contractat ) 

115,50 € 

1.1.E) Abonament trimestral ( vinyeta ) per aparcament en 
zona verda, ( tres mesos consecutius, a comptar des del 
primer dia del primer mes contractat )  

36,75 € per 
trimestre 

 
 

3.2 Aparcament zona verda amb l’APP 
 
Abonament anual ( dotze mesos consecutius, a comptar des del 
primer dia del primer mes contractat ) per aparcament en zona 
verda i aparcament en barrera solament amb APP. 

 
150 € 

 
Abonament trimestral ( tres mesos consecutius, a comptar des 
del primer dia del primer mes contractat ) per aparcament en 
zona verda i aparcament en barrera solament amb APP. 

 
 

47 € 

 
Els preus no poden ser fraccionats. 
 
 

4. Període impositiu i meritament 
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La taxa per estacionament es merita amb l’estacionament del vehicle a la zona de 
la via pública habilitada. 
 
En els supòsits d’ abonaments anyals o trimestrals, el meritament es produeix amb 
el lliurament de la corresponent targeta o vinyeta identificativa o enregistrament 
mitjançant l’APP de gestió d’aparcaments. 

 
5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 

Pel que fa a les zones blaves i verdes el pagament s’efectua abans de la retirada 
del corresponent tiquet lliurat pels aparells expenedors habilitats.  
 
L’import de l’abonament anual o trimestral per zona verda (vinyeta), es paga en el 
moment del lliurament en les dependències comunals, de la targeta o vinyeta 
identificativa corresponent. El pagament d’abonaments mitjançant APP es 
realitzaran via plataformes digitals de pagament. 
 
Article 18. Taxa per la instal·lació de cendrers. 

 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 

La taxa per instal·lació de cendrers és un tribut, el fet generador del qual és 
l’obtenció de la resolució favorable per instal·lar temporalment un cendrer a 
l’entrada llindant de la voravia de bars, restaurants, pubs o discoteques. 
 

2. Obligats tributaris 
 
L’obligat tributari és la persona, física o jurídica, sol·licitant o aquella que resulti titular 
de l’autorització. 
 

 
3. Quota tributària 
 

1 Autorització, subministrament i instal·lació de cendrer 
de peu: 

175 € 

2 Autorització, subministrament i instal·lació de cendrer 
de paret: 

90 € 

 
L’autorització d’ocupació de via pels cendrers es renovarà tàcitament de forma 
anual sense meritament de tribut. 
 
El Comú es reserva la facultat de limitar o denegar la sol·licitud per garantir l’espai 
necessari per a la circulació dels vianants.  
 

4. Període impositiu i meritament 
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La taxa per la instal·lació de cendrers es merita amb l’obtenció de la 
corresponent resolució favorable. 
 

5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, per càrrec domiciliat al 
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi 
l’obligat tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals. 

 
 
 
 

Article 19. Taxa per la utilització del servei d’abocador 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 

 
La taxa per la utilització del servei d’ abocador és un tribut, el fet generador del qual 
és la utilització del servei d’abocador comunal, per abocar materials autoritzats.  
 

2. Obligats tributaris 
 
L’obligat tributari d’aquesta taxa és la persona autoritzada a l’ús del servei 
d’abocador. 
 

3. Quota tributària 
 
Preu fix per tona: 4 € 

 
4. Període impositiu i meritament 

 
La taxa per l’ús de l’abocador es merita el dia que s’autoritza l’abocament de 
materials. 
 

5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 

El pagament s’efectua per ingrés a les oficines comunals a la data de la resolució 
favorable, o subsidiàriament per càrrec domiciliat a l’entitat bancària legalment 
establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament. 
 
En el cas que no s’hagi abocat el 100% del volum autoritzat, el Comú retornarà el 
pagament proporcional de les tones autoritzades i no abocades, sempre i quan 
hagi abocat, com a mínim, el 75%  o més de la quantitat autoritzada.  
 
El Comú podrà fer liquidacions complementàries per increment del volum abocat. 
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Article 20. Taxa per la instal·lació de senyalització d’ itineraris d’ iniciativa 
privada 

 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 

 
La taxa per la instal·lació de senyalització d’ itineraris d’ iniciativa privada és un tribut, 
el fet  generador del qual és utilitzar els suports comunals per implantar senyalització 
per al marcatge d’itineraris privats permanents d’acord amb l’Ordinació de 
senyalització d’itineraris d’iniciativa privada vigent. 
 
 
 

2. Obligats tributaris 
 

L’obligat tributari d’aquesta taxa és la persona física o jurídica a la qual s’autoritza 
la instal·lació de senyalització d’un itinerari d’iniciativa privada. 

 
3. Quota tributària 

 
Preu mínim anual per placa: 10 €, mentre duri l’autorització. 

 
4. Període impositiu i Meritament 

 
En la taxa per la instal·lació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada, la 
meritació inicial es produeix el primer dia de l’obtenció de la resolució favorable, i a 
partir del primer any d’ aquesta resolució, el meritament es anyal. 
 

 
5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 

 
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els supòsits escaients 
per les renovacions tàcites anuals contemplades en l’autorització, per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra 
que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant les oficines 
comunals.  

 
Article 21. Taxa per la concessió per a la utilització d’ un lloc d’ enterrament 

als cementiris de la parròquia 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 

 
La taxa per la concessió per a la utilització d’ un lloc d’ enterament és un tribut, el 
fet imposable del qual és beneficiar-se de la concessió per a la utilització d’un lloc 
d’enterrament als cementiris de la parròquia gestionats pel Comú. 
 

2. Obligats tributaris 
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L’obligat tributari d’aquesta taxa és la persona física o jurídica que obté la concessió 
d’un lloc d’ enterrament. 
 
 

3. Quota tributària 
 
A) Concessions perpètues:     

1. Sepulcres de 4 unitats: 5.680 € 
2. Sepulcres de 3 unitats : 5.555 € 
3. Nínxols 

a) 1 forat: 800 € 
b) 2 forats: 1.370 €  
c) 3 forats: 1.915 € 
d) Conjunt de 3 forats més ossera : 2.715 € 

4. Columbaris unitat: 1.320 € 
 

B) Concessions a 30 anys: 

1. Nínxols 1 forat: 680 € 
 

C) Concessions a 6 anys: 
1. Nínxols 1 forat: 260 € 
 
4. Període impositiu i meritament 

 
La taxa per la concessió d’un lloc d’enterrament es merita a la data de l’atorgament 
de la concessió del nínxol o columbari. 

 
5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 

El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els supòsits escaients 
a la data de la resolució favorable a la renovació, per càrrec domiciliat al compte de 
l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al 
pagament o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals.  
 
Article 22. Taxa d’ ocupació de la via pública per la instal·lació de miralls 

homologats 
 

1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per la instal·lació de miralls homologats és un tribut, el fet generador del 
qual és la instal·lació en via pública, a demanda d’una persona física o jurídica, d’un 
mirall homologat amb pal d’alumini subministrat pel mateix Comú. La instal·lació es 
realitzarà en el lloc que el Comú consideri més idoni pel seu ús. 
 

2. Obligat tributari 
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L’obligat tributari d’aquesta taxa és la persona física o jurídica a la qual s’accepta 
la demanda d’instal·lació. 
 
 

3. Quota tributària 
 

Mirall de 60 cm de diàmetre: 245 € 
Mirall de 80 cm de diàmetre: 265 € 

 
 
 

4. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita al moment de la resolució favorable d’ instal·lació. 
 

5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El pagament s’efectua un cop instal·lat el mirall, per càrrec a l’entitat bancària 
legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament o 
subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals. 

 
 

Capítol III. Taxes per la prestació de serveis públics 
 
Article 23. Taxa de servei de subministrament d’ aigua, de comptadors i de 
serveis de lampisteria 
 

1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 

La taxa de servei de subministrament d’ aigua, de comptadors i de serveis de 
lampisteria és un tribut, el fet generador del qual és beneficiar-se, conjuntament o 
separadament dels serveis següents: 
 
A) Subministrament d’aigua potable de la xarxa pública 
B) Subministrament de comptador  
C) Intervenció de servei de lampisteria 
D) Subministrament d’arqueta registrable amb l’anagrama del Comú 
 

2. Obligats tributaris 
 
L’obligat tributari d’aquesta taxa és el propietari de l’immoble al qual s’ha autoritzat 
el subministrament d’aigua, dels comptadors o el servei de lampisteria, el qual, si 
escau, pot fer repercutir les quotes als beneficiaris directes respectius. 
 

3. Quota tributària 
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L’import de les corresponents taxes, s’estableix en funció del fet generador.  
 
A) Subministrament d’aigua potable de la xarxa pública, segons el volum de 
consum trimestral:    
 
A.1) Consum mínim per unitats de consum fins a 
20 m3: 

 27 € trimestrals. 

A.2) Consum mínim per obres fins a 20 m3:  49 € trimestrals. 
A.3) Consum per unitats de consum de 21 a 40 
m3: 

 0,48 € per m3 trimestrals. 

A.4) Consum per unitats de consum de 41 a 80 
m3: 

1,02 € per m3 trimestrals. 

A.5) Consum per unitats de consum de 81 a 120 
m3: 

1,20 € per m3 trimestrals. 

A.6) Consum per unitats de consum de més de 
120 m3: 

1,31 € per m3 trimestrals. 

A.7) Consum per obres de 21 a 100 m3: 1,05 € per m3 trimestrals. 
A.8) Consum per obres a partir de 100 m3: 1,20 € per m3 trimestrals. 

 
B)  Subministrament de comptador  
 
B.1) Comptador DN 15: 77,62 € 
B.2) Comptador DN 20:   104,60 € 
B.3) Comptador DN 25:  264,29 € 
B.4) Comptador DN 32:  310,55 € 
B.5) Comptador DN 40:  392,98 € 
B.6) Comptador DN 50:  651,45 € 
B.7) Comptador DN 80:  1.162,76 € 
B.8) Aparell emissor d’impulsos. 92,92 € 

 
C) Intervenció de servei de lampisteria 

 
C.1) Preu hora oficial: 
       - Hora normal: 
       - Hora nocturna: 

 
26,42 € per hora 
29,69 € per hora 

C.2) Preu hora ajudant: 
       - Hora normal: 
       - Hora nocturna: 

 
18,06 € per hora 
19,32 € per hora 

 
D) Arqueta registrable amb l’anagrama del Comú, preu unitari 173,50 € 
 

4. Període impositiu i meritament 
 
El subministrament d’aigua potable de la xarxa pública, merita trimestralment a 
trimestre vençut i en base als consums realitzats. 
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El subministrament de comptadors, les intervencions de lampisteria i el 
subministrament d’ arquetes registrables, merita al moment de realitzar-se el 
subministrament o la intervenció. 
 

5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
A) Pel que fa el subministrament d’aigua potable de la xarxa pública, el pagament 
es fa efectiu al final del trimestre, per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària 
legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o 
subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
B, C i D) En quan el subministrament de comptador, les intervencions de lampisteria 
i el subministrament d’arquetes registrables, el pagament es fa efectiu per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que 
designi la persona obligada  al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines 
comunals, immediatament després de realitzar-se el subministrament o la 
intervenció. 
 
Article 24. Taxa de serveis públics en general 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa de serveis públics en general és un tribut amb els fets generadors causats 
per la prestació de serveis en matèria de: 
 
a) Higiene pública i manteniment de la parròquia, incloent-hi la neteja de vies, 

jardins i espais públics, treta de neu, recollida d’escombraries i la recollida 
selectiva de residus urbans. 

b) L’enllumenat públic de la parròquia (il·luminació de vies públiques, 
il·luminació de festes nadalenques, equipaments urbans, locals públics 
comunals, esglésies, monuments, etc.) 

c) Qualsevol servei necessari per al manteniment de la parròquia. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Estan subjectes a aquesta taxa els següents obligats tributaris: 
a) Les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’immobles. 
b) Els titulars administratius, persones físiques o jurídiques, inscrits al Registre 

de comerç de la parròquia, i en tot cas, totes aquelles persones físiques o 
jurídiques que estiguin desenvolupant una activitat econòmica, comercial, 
empresarial o professional en la parròquia. 

 
En aquest darrer cas, si no s’ha sol·licitat la llicència corresponent per a la radicació 
i exercici de l’activitat, el pagament de la taxa serà independent de l’obligació de 
sol·licitar-la i també de l’expedient sancionador que pugui instruir-se. 
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3. No subjectes 
 
Pel que fa als obligats tributaris de l’apartat a) (propietaris d’immobles), no estan 
subjectes a pagar aquest tribut els següents immobles: 
a) Els que es trobin en situació de ruïna. 
b) Els destinats a ubicar safarejos, dipòsits d’aigua, transformadors de llum,  

cementiris o repetidors d’ones. 
c) Aquells en els que hi hagi radicat un registre de comerç, per la superfície que 

aquest ocupi. 
d) Aquells que corresponguin a bordes reconstruïdes o rehabilitades segons la 

tipologia, les dimensions i els acabats tradicionals, respectant la seva antiga 
ocupació i com a habitatge no permanent, tal com es descriuen en l’article 
110 Bordes, de les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de 
rehabilitació d’edificis de la parròquia d’Ordino, tot i que el seu ús no sigui 
agrícola i no siguin beneficiaris dels serveis públics comunals. 

 
En tots els casos caldrà acreditar l’afectació segons dades documentals oficials 
(escriptura de propietat, escriptura de divisió horitzontal o projecte autoritzat, entre 
d’altres). 
 
En els casos de béns immobles en situació de ruïna, l’obligat tributari haurà de 
presentar una sol·licitud al Comú, per la revisió tècnica de l’immoble. El Comú 
realitzarà i acordarà, si escau, la declaració expressa de la situació de ruïna, sense 
perjudici de l’obligació de pagament de les costes derivades de l’entrada de la 
sol·licitud i de la realització d’aquest acte. 
 
4. Base de tributació 
 
a) Per a les persones físiques o jurídiques propietàries d’ immobles, la base de 

tributació són el nombre de metres quadrats construïts de l’immoble. En els 
casos d’espais dedicats a terrasses, aparcament o trasters, només computa 
el 40% de la superfície d’ aquests espais. 

 
b) Per a la resta de casos, la quota tributària resultant de l’impost de radicació 

d’activitats comercials, empresarials o professionals. 
 
5. Tipus de gravamen    
 
a) En el cas de les persones físiques o jurídiques de l’apartat 4.a) anterior, el 

tipus de gravamen és d’1,16 euros per metre quadrat. 
 
b) En els casos previstos a l’apartat 4.b) anterior, el tipus de gravamen 

s’estableix en un percentatge de la quota tributària de l’impost de radicació 
d’activitats comercials, empresarials o professionals, d’acord amb la taula 
següent, de classificació d’activitats professionals: 
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 Percentatge sobre quota de l'impost   

 
Codi Descripció % 

1 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi 
relacionen 

80 

2 Silvicultura i explotació forestal 80 

3 Pesca i aqüicultura 80 

5 Extracció d'antracita, hulla i lignit 80 

6 Extracció de petroli brut i de gas natural 80 

7 Extracció de minerals metàl·lics 80 

8 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 80 

9 Activitats de suport a les industries extractives 80 

10 Indústries de l'alimentació 80 

11 Fabricació de begudes 80 

12 Indústries del tabac 80 

13 Indústries tèxtils 80 

14 Confecció de peces de vestir 80 

15 Indústria del cuir i del calçat 80 

16 Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i 
esparteria 80 

17 Indústries del paper 80 

18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 80 

19 Coqueries i refinació de petroli 80 

20 Indústries químiques 80 

21 Fabricació de productes farmacèutics 80 

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 80 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 80 

24,1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 80 

24,2 
 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus 
accessoris, d'acer 80 

24,3 Fabricació d'altres productes de primera transformació de 
l'acer 80 

24,4 Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 80 

24,5 Fosa de metalls 80 

25 
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i 
equips 80 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 80 

27 Fabricació de materials i equips elèctrics 80 

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 80 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 80 

30 Fabricació d'altres materials de transport 80 
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31 Fabricació de mobles 80 

32 Indústries manufactureres diverses 80 

33,11 Reparació de productes metàl·lics 80 

33,12 Reparació de maquinària 80 

33,13 Reparació d’equips electrònics i òptics 80 

33,14 Reparació d’equips elèctrics 80 

33,15 Reparació i manteniment naval 80 

33,16 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial 80 

33,17 Reparació i manteniment d'altres materials de transport 80 

33,19 Reparació d'altres equips 80 

33,20 Instal·lació de maquinària i equips industrials 80 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat 80 

36 Captació, potabilització  i distribució d'aigua 80 

37 Recollida i tractament d'aigües residuals 80 

38 Activitat de recollida, tractament  i eliminació de residus, 
activitats de valorització 80 

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de 
residus 80 

41,10 Promoció immobiliària 80 

41,20 Construcció d'edificis 80 

42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 80 

43,1 Preparació d'obres 80 

43,2 Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions 
d'edificis i obres 

80 

43,3 Acabament d'edificis 80 

43,9 Altres activitats especialitzades de la construcció 80 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 80 

46 
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte 
vehicles de motor i motocicletes 80 

47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor, 
motocicletes 100 

49 Transport terrestre; transport per canonades 80 

50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 80 

51 Transport aeri  80 

52,1 Dipòsit i emmagatzematge 80 

52,2 Activitats afins al transport 80 

53 Activitats postals i de correus 80 

55.1 Hotels i allotjaments similars 110 

55,21,00 Apartaments turístics 110 

55,22,00 
Altres allotjaments turístics i altres allotjaments de curta 
durada 110 

55,22,01 Habitatges d’ús turístic 110 
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55.3 Càmpings 110 

55,9 Altres tipus d'allotjaments 110 

56 Serveis de menjar i begudes 110 

58 Edició 80 

59 
Activitats de cinematografia, de vídeo, i de programes de 
televisió, activitats d'enregistrament de so i edició musical 80 

60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 80 

61 Telecomunicacions 80 

62 Serveis de tecnologies de la informació 80 

63 Serveis d'informació 80 

64,1 Mediació monetària 100 

64,2 Activitats de les societats holding 100 

64,3 Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars 100 

64,9 Altres tipus de mediació financera 100 

65 Assegurances 100 

66 Activitats auxiliars de la mediació financera d'assegurances 100 

68 Activitats immobiliàries 100 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 80 

70 Activitats de les seus centrals, activitats de consultoria de 
gestió empresarial 80 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats 
relacionades amb l'assessorament tècnic 80 

72 Recerca i desenvolupament 80 

73 Publicitat i estudis de mercat 80 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 80 

75 Activitats veterinàries 80 

77 Activitats de lloguer 80 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 80 

79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i 
altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 80 

80 Activitats de seguretat i investigació 80 

81,1 Serveis integrals a edificis i instal·lacions 80 

81,2 Activitats de neteja 80 

81,3 Activitats de jardineria 80 

82 
Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a 
les empreses 80 

84 Administració pública, Defensa i Seguretat social obligatòria 80 

85,1 Educació preprimària 80 

85,2 Educació primària 80 

85,3 Educació secundària 80 

85,4 Educació postsecundària 80 

85,51 Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives 80 
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85,52 Educació relacionada amb la cultura 80 

85,53 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge 80 

85,59 Altres activitats d'educació ncaa 80 

86 Activitats sanitàries 80 

87 Activitats de serveis socials amb allotjament 80 

88 Activitats de serveis social sense allotjament 80 

90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 80 

91 Activitats de biblioteques, arxius i altres activitats culturals 80 

92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 80 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 40 

94 Activitats associatives 80 

95,1 Reparació d'ordinadors i equips de comunicació 80 

95,2 Reparació d'efectes personals i efectes domèstics 80 

96 Altres activitats de serveis personals 80 

97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic 80 

98 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi 80 

99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 80 
 
 
 
6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determina aplicant a la base de tributació el tipus de gravamen 
corresponent a cada apartat. 
 
7. Bonificacions 
 
S’estableix una bonificació del 100% de la quota a pagar per aquest tribut, per 
motius d’interès públic, social o econòmic, respecte els següents immobles: 
  
a) Els destinats exclusivament a activitats agrícoles o ramaderes, incloses les 

activitats apícoles, sempre que les persones físiques o jurídiques constin 
com a titulars de l’explotació agrària i que estiguin degudament inscrites al 
Registre d’explotacions agràries ( REA ) del Govern. 

b) Aquells en els que hi hagi radicat una administració o un organisme sense 
ànim de lucre, per la superfície que ocupin. 

 
8. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l’any natural i es prorrateja mensualment en cas d’inici o 
finalització de l’activitat comercial o en cas de transmissió o adquisició de la 
propietat. 
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El meritament de la taxa es produeix l’1 de gener, o bé: 
 
c) En la data d’inscripció al Registre de propietats i cadastre comunal per als 

obligats tributaris descrits a l’apartat 2.a) anterior d’aquest article. 
d) En el cas dels obligats tributaris descrits a l’apartat 2.b) d’aquest article, en 

la data d’autorització administrativa. 
 
Quan l’ activitat comercial, empresarial o professional s’iniciï després de l’1 de 
gener, la taxa merita a la data d’inici de l’activitat corresponent. En aquest cas, la 
quota tributària es calcula en proporció al nombre de mesos naturals que restin per 
finalitzar l’any, inclòs el d’inici de l’activitat. 
 
En el cas de què l’activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es 
calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals durant els quals s’ha dut a 
terme l’activitat, inclòs el de finalització de l’activitat. 
 
En el cas de què l’activitat finalitzi abans del 31 de desembre i s’hagi satisfet la taxa 
d’higiene de l’any en curs, prèvia sol·licitud de l’interessat, es retornarà la part 
proporcional de la quota tributària, segons el nombre de mesos naturals que restin 
per finalitzar l’any, sense comptar el de finalització de l’activitat 
 
9. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La taxa de serveis públic en general es liquida i factura de forma vinculada a la 
liquidació i facturació dels impostos de propietat i de radicació d’activitat comercial. 
 
El pagament es realitza segons l’establert per aquests impostos mitjançant rebut 
conjunt. 
 
Article 25. Taxa sobre el servei de grua comunal 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
Aquesta taxa és un tribut el fet generador de la qual és la immobilització o retirada 
i trasllat al dipòsit comunal, si escau, dels vehicles que es trobin mal estacionats o 
en espais prohibits, per part del Servei de Circulació comunal.  
 
L’arribada de la grua al lloc en que s’ha de prestar el servei, tot i que el vehicle no 
sigui traslladat finalment al dipòsit, serà subjecte a taxa. 
 
2. Obligats tributaris  
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques propietàries 
del vehicle, i com a substituts els conductors. 
 
3. Base de tributació 
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És el trasllat del vehicle o l’arribada de la grua sense trasllat. 
 
4. Tipus de gravamen 
 
Pel trasllat del vehicle  100 € 
Per l’arribada de la grua sense trasllat 
del vehicle 

50 € 

 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa merita en el moment en que es produeix el fet generador.  
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El pagament es realitza, en el moment que el servei de circulació autoritza la retirada 
del vehicle per part del titular del mateix de la via pública o del dipòsit comunal. 
 
Article 26. Taxa de manteniment de cementiris 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa de manteniment de cementiris és un tribut el fet generador de la qual és el 
manteniment i la neteja dels cementiris, així com el manteniment de les seves zones 
enjardinades. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són els titulars d’una concessió o d’un lloc d’enterrament en els cementiris de la 
parròquia. 
 
3. Base de tributació 
 
Són les diferents tipologies de llocs d’enterrament. 
 
4. Tipus de gravamen 
 
S’apliquen els següents, en funció de les unitats de les que es sigui titular: 
a) Sepulcre individual:  15,70 euros per unitat. 
b) Sepulcre de 4 unitat: 52,65 euros. 
c) Sepulcre de 3 unitats: 37,15 euros. 
d) Nínxols: 15,70 euros per unitat. 
e) Columbaris: 8,45 euros per unitat. 

 
5. Quota tributària 
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La quota tributària es el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base de 
tributació. 
 
6. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l’any natural. 
 
El meritament es produeix l’1 de gener, o bé a la data d’obtenció de la concessió 
o del lloc d’enterrament, en aquest cas, el preu es calcula prorratejant els mesos 
que restin per finalitzar l’any. 
 
7. Sistema de gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La gestió del servei sotmès a taxa es regula pel Reglament de cementiris vigent. 
 
La taxa es liquida per facturació anual o en el moment de l’atorgament de la 
concessió i es materialitza el pagament per càrrec domiciliat al compte de l’entitat 
bancària legalment establerta al Principat que designi la persona obligada  al 
pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
Article 27. Taxa per guardes comunes 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per guardes comunes és un tribut, el fet generador de la qual és l’obtenció 
de l’autorització administrativa per permetre l’accés del bestiar (boví, equí, oví i 
cabrum) a les muntanyes comunals, per a satisfer els drets de pastura i de guardes 
comunes, o sigui, de custòdia per part del vaquer i eugasser comunal. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de la taxa les persones físiques o jurídiques que es beneficien 
de l’accés del bestiar a les muntanyes comunals. 
 
3. Base de tributació 
 
És quantifica atenent al nombre de caps i tipus de bestiar: 
 
a) Nombre de caps de bestiar boví i equí d’edat superior a 12 mesos en 

custòdia a la muntanya. 
b) Nombre de caps de bestiar boví i equí d’edat superior a 12 mesos sense 

custòdia a la muntanya, pels drets de pastura. 
c) Nombre de caps ovins i cabrums d’edat superior a 12 mesos sense custòdia 

a la muntanya, pels drets de pastura. 
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4. Tipus de gravamen 
 
a) Quota de 85 euros per cap de bestiar boví i equí d’edat superior als 12 

mesos, per custòdia a la muntanya. 
b) Quota de 30 euros per cap de bestiar boví i equí d’edat superior als 12 

mesos, per drets de pastura. 
c) Quota de 1 euros per cap de bestiar oví i cabrum d’ edat superior als 12 

mesos, per drets de pastura. 
 
5. Quota tributària 
 
És el resultat de multiplicar el nombre de caps de bestiar pel tipus de gravamen. 
 
6. Bonificacions 
 
Atenent a què l’aprofitament de les pastures supraforestals realitzat per aquest 
bestiar facilita la conservació de la biodiversitat, manté i millora la productivitat i la 
qualitat farratgera de les pastures de muntanya i atenua els riscos naturals, 
especialment els incendis i les allaus, s’aplicarà una subvenció del 99% a la quota 
tributària de la taxa, que en cap cas podrà ser inferior a 30 euros un cop aplicada 
la subvenció. 
 
7. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l’any natural. 
 
El meritament es produeix a la data d’accés del bestiar a les pastures. 
 
8. Sistema de gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La sol·licitud del servei i de les variables que constitueixen la base de tributació 
seran recollides pel cap del Departament d’Agricultura i Medi Ambient del Comú, 
mitjançant inventari dels caps i dels titulars que se’n beneficien. 
 
El pagament de la taxa suposa l’autorització administrativa. 
 
La liquidació es realitza per facturació anual, i el pagament es fa efectiu per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que 
designi la persona obligada  al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines 
comunals. 
 
Article 28. Taxa pel subministrament i instal·lació de plaques de numeració 
d’immobles 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
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La taxa pel subministrament i instal·lació de plaques de numeració d’ immobles és 
un tribut, el fet generador de la qual és el subministrament i la instal·lació per part 
del Comú de plaques homologades de numeració d’immobles. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars dels 
immobles identificats i numerats. 
 
3. Base de tributació 
 
És el número de plaques subministrades i instal·lades 
 
4. Tipus de gravamen 
 
50 euros per placa. 
 
5. Quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’ aplicar el tipus de gravamen a la base de 
tributació. 
 
6. Període impositiu i meritament 
 
El meritament es produeix en el moment en què les plaques resten instal·lades. 
 
 
7. Sistema de gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La sol·licitud del subministrament i instal·lació de plaques es realitzarà al servei de 
tràmits del Comú d’Ordino 
 
La liquidació es realitza en el moment de la resolució favorable i el pagament es fa 
efectiu per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al 
Principat que designi la persona obligada  al pagament, o subsidiàriament per ingrés 
a les oficines comunals. 
 
 
Article 29. Celebració de matrimonis civils o unions civils 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 

 
La taxa es en concepte de la celebració de casaments i unions civils per les 
autoritats comunals. 
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2. Obligats tributaris 
 

L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física que sol·licita la celebració 
del casament i/o unió civil. 
 
3. Quota tributària 
 
L’ import és de 103 € 
 
4. Període impositiu i Meritament 
 
La taxa es merita el dia de la sol·licitud de celebració de l’acte al Comú. 
 
5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El preu s’ha de satisfer al servei de tràmits del Comú abans de la celebració de 
l’acte. 
 
Capítol III. Taxes per la realització d’una funció administrativa de sol·licitud o 
recepció obligatòria que es refereix a l’obligat tributari, o l’afecta o el beneficia 
de manera particular 
 
Article 30. Taxes per l’atorgament de llicències urbanístiques 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques és un tribut el fet generador de 
la qual és obtenir autorització administrativa per a efectuar algun dels següents 
actes, conforme a la normativa específica que els hi resulta d’aplicació: 
 
a) Reforma i rehabilitació. 
b) Modificació de projecte. 
c) Aprovació de pla parcial. 
d) Projecte d’urbanització. 
e) Parcel·lacions, segregacions, divisions de finques. 
f) Aprovació d’avantprojectes. 
g) Obres d’urbanització (conforme el que preveu al respecte el Reglament de 

construcció). 
h) Obertura de rases. 
i) Obra menor. 
j) Enderroc d’edificis. 
k) Ús o primera ocupació. 
l) Modificació d’ús. 
m) Per moviments de terra o millora de finques. 
n) Terraplenat. 
o) Per regularització de finques. 
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p) Col·locació d’ancoratges. 
q) Sectorització. 
r) Obres de nova planta d’edificacions i instal·lacions de tota mena. 
 
També sobre règims especials d’autorització: 
 
a) Per obres i usos provisionals o temporals (exceptuant els moviments de terra 

que disposa de regulació específica).  
b) En zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions o equipaments 

destinats a la protecció. 
c)  Per actuacions excepcionals en sòl no urbanitzable promogudes per 

particulars. També s’haurà d’abonar l’import que correspongui segons el 
tipus d’obra que es tracti i segons els apartats anteriors per autorització 
d’obres. 

 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen 
l'autorització, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació de la taxa és l’activitat administrativa i d’atorgament de la 
llicència corresponent. 
 
4. Quota tributària   
 
La quota tributària és de 198,80 euros per cadascun dels actes autoritzats. 
 
Pel que fa a les llicències autoritzades per a obres menors la quota és: 

Per obres de superfície inferior o igual a 50 m2. 80 € per acte 
Per obres de superfície superior a 50 m2 1,50 € per m2 

 
En el cas de llicències que impliquin autorització per a l’execució de treballs cal 
afegir l’import suplementari del preu públic per subministrament del rètol d’obra 
corresponent. 
 
L’atorgament de noves llicències que comporti la disminució dels paràmetres de 
càlcul de la quota tributària respecte a llicències atorgades anteriorment no 
comportarà, en cap cas, per part del Comú el reembossament de la diferència de 
l’import de les taxes.  
 
En el cas de què per causes no imputables al Comú la llicència o autorització 
urbanística resti anul·lada o sense efectes no es retornarà l’import de les taxes 
aplicades. 
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5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data de la resolució administrativa per la qual s’atorga la 
llicència. No obstant, la quota tributària d’aplicació serà la vigent en el moment de 
l’entrada de la sol·licitud de llicència. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
L’execució dels actes autoritzats resta condicionada al pagament previ de la taxa 
corresponent. De no efectuar-se aquest i en cas de no retirar-se físicament la 
llicència, aquesta no té validesa, el que comporta infracció. 
 
De no sol·licitar-se llicència, el pagament de la taxa serà independent de l’obligació 
de sol·licitar-la i també de l’expedient sancionador que pugui instruir-se. 
 
Article 31. Taxa sobre la revisió de projectes i avantprojectes 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa sobre la revisió de projectes i avantprojectes és un tribut, el fet generador 
de la qual és la revisió tècnica formal i comprovació dels projectes o dels 
avantprojectes, o de la seva modificació, les quals acompanyen les sol·licituds de 
llicències urbanístiques o d’aprovació d’un acte relacional, segons la normativa 
aplicable sobre els següents supòsits: 
 
a) Construccions de nova planta o ampliacions d’edificacions existents 
b) Reforma, rehabilitació, modificacions de projecte i modificacions d’ús. 
c) Projectes de plans parcials. 
d) Projectes d’urbanització. 
e) Projectes d’enderroc. 
f) Avantprojectes. 
g) Moviments de terra. 
h) Projectes de terraplenat. 
i) Zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions i equipaments 

destinats a la protecció. 
j) Per actuacions excepcionals en sòl no urbanitzable promogudes per 

particulars. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen 
l'autorització, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
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La base de tributació de la taxa és la superfície o cubicatge revisada 
 
4. Quota tributària 
 
La quota tributaria és el resultant d’aplicar a la superfície revisada els següents tipus 
de gravamen segons l’acte realitzat 
 

a) Construccions de nova planta o ampliacions 
d’edificacions existents:  

 
0,86 €/m2 

b) Reforma, rehabilitació, modificacions de projecte i 
modificacions d’ús: 

 
0,86 €/m2 

c) Projectes de plans parcial:  0,28 €/m2 
d) Projectes d’urbanització: 0,86 €/m2 
e) Projectes d’enderroc:  0,86 €/m2 
f) Avantprojectes: 0,49 €/m2 
g) Moviments de terra:  0,21 €/m3 
h) Projectes de terraplenat: 0,21 €/m3 
i) Zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions i 
equipaments destinats a la protecció:  

 
0,20 €/m2 

j) Per actuacions excepcionals en sòl no urbanitzable 
promogudes per particulars 

 
0,83 €/m2 

 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data de la resolució administrativa per la qual resta autoritzat 
el projecte o avantprojecte. 
 
En el cas de les construccions de nova planta o ampliacions d’edificacions existents 
la taxa només meritarà en el moment en què el projecte constructiu, sotmès a 
l’impost sobre la construcció corresponent, no obtingui la llicència per haver estat 
denegada, o bé perdi la llicència per motius legalment establerts i, en conseqüència, 
hagin de retornar-se els imports cobrats en concepte d’impost sobre la 
construcció. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del pagament 
 
En el cas de què el Comú denegui la llicència, es liquidarà l’import corresponent a 
la taxa de revisió del projecte. 
La liquidació i pagament de la taxa s’han de realitzar en el servei de tràmits del 
Comú al retirar la resolució. 
 
En el cas de què per causes no imputables al Comú la llicència o autorització resti 
anul·lada o sense efectes no es retornaran els imports de les taxes aplicades. 
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Article 32. Taxa d’autorització per la transmissió de llicències urbanístiques i 
de sol·licitud de llicències urbanístiques en tràmit administratiu 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa d’autorització per la transmissió de llicències urbanístiques i de sol·licitud 
de llicències urbanístiques en tràmit administratiu és un tribut, el fet generador de 
la qual és l’obtenció d’autorització per transmetre una llicència urbanística o bé els 
drets dimanant de la sol·licitud d’una llicència urbanística en tràmit administratiu. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen 
l'autorització, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació la constitueix la resolució administrativa que autoritza la 
transmissió. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar el tipus de gravamen de 1.978 euros per 
resolució administrativa. 
 
5. Període, impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data de la resolució administrativa que autoritza la 
transmissió. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La liquidació i pagament de la taxa s’han de realitzar en el servei de tràmits del 
Comú al retirar la resolució favorable. 
 
 
Article 33. Taxa d’ autorització de pròrroga de llicències urbanístiques 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa d’autorització de pròrroga de llicències urbanístiques és un tribut, el fet 
generador de la qual és l’autorització d’aquesta pròrroga. 
 
2. Obligats tributaris 
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Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen 
l'autorització, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació la constitueix el nombre de llicències amb resolució favorable 
de pròrroga. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultant d’aplicar el tipus de gravamen de 198,80 euros 
per llicència prorrogada. 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data de la resolució administrativa que atorga la pròrroga. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La liquidació i pagament de la taxa s’han de realitzar en el servei de tràmits del 
Comú al retirar la resolució. 
 
 
Article 34. Taxa sobre autoritzacions inicials i modificacions posteriors de 
radicacions d’activitats comercials, empresarials i professionals  
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
1. La taxa sobre autoritzacions inicials i modificacions posteriors de radicacions 
d’activitats comercials, empresarials i professionals, és un tribut el fet generador de 
la qual és l’obtenció de l’autorització administrativa: 
 
a) Per a poder desenvolupar una activitats comercial, industrial, empresarial o 

professional a la parròquia. 
b) Que autoritza qualsevol modificació al registre de radicació d’aquestes 

activitats, conforme a les causes que es preveuen a l’article 3 del Reglament 
sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat del 
comerç, de modificació de les activitats i de canvi de titular i de nom 
comercial. 

 
2. Atesos l’article 4.5 de la Llei qualificada de competències dels Comuns i la 
Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç, tota persona que desenvolupi una activitat 
comercial, industrial, professional i de serveis en el terme de la parròquia, té 
l’obligació d’obtenir la deguda autorització d’obertura i exercici de l’activitat i 
d’inscriure’s al registre comunal. 
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3. Es consideraran modificacions del registre de radicació d’activitats 
comercials les que estableix l’article 3 del Reglament sobre el procediment 
simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat del comerç, de modificació de 
les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, publicat al BOPA 
núm. 38 de data 8 d’agost de 2012. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen 
l'autorització, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació la constitueix el nombre de comerços: 
a) Amb resolució d’obertura favorable. 
b) Amb resolució de modificació favorable. 
 
4. Tipus de gravamen 
 
És equivalent en ambdós casos, 55 euros per comerç. 
 
5. Quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base de 
tributació. 
 
6. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data de la resolució administrativa que atorga l’autorització. 
 
7. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La liquidació i pagament de la taxa s’han de realitzar en el servei de tràmits del 
Comú al retirar la resolució. 
  
Article 35. Taxa sobre l’emissió de certificats 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa sobre l’emissió de certificats és un tribut el fet generador de la qual és la ta 
realització de la funció administrativa d'emissió i lliurament de tot tipus de certificat 
que es sol·liciti al Comú. Entre aquests, els següents: 
 
a) De residència 



 

40 
 

b) De convivència 
c) De baixa 
d) De no deute 
e) Negatiu d’inscripció 
f) De còpia conforme a l'original 
g) De propietat 
h) De comerç 
i) D’informació urbanística 
j) De garantia urbanística 
k) D’acords 
l) De qualificació d’execució de contractes 
m) De cadastre 
n) Altres tipus de certificats. 
 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que 
sol·liciten el certificat, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació és un preu fix, per certificat emès. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base de tributació el tipus de 
gravamen en funció del tipus de certificat: 
 
a) Certificat urbanístic: 70 euros per certificat emès. 
b) Certificat de garantia urbanística: 371,45 euros per certificat emès.  
c) Certificat en general: 4,70 euros per certificat emès 
d) Certificat que comporta recerca de documentació als arxius administratius: 

23 euros per certificat emès. 
e) Per compulsa de còpies: 4,70 per compulsa. 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en sol·licitar-se el certificat o la compulsa. 
 
8. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La liquidació i pagament de la taxa s’han de realitzar en el servei de tràmits del 
Comú en el moment de sol·licitar el certificat. 
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Article 36. Taxa per delimitacions, alineacions i rasants 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per delimitacions, alineacions i rasants és un tribut el fet generador de la 
qual és la realització de la funció administrativa de delimitació per part del Comú, 
com poden ser: límits d’edificació, límits d’unitats d’actuació, límits de vials 
(carreteres, camins, etc) i d’altres. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que 
sol·liciten el certificat, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació és un preu fix, per cada acte de delimitació i per còpia 
certificada. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultant d’aplicar a la base de tributació, els tipus de 
gravamen corresponent següents: 
a) 198,80 euros per acte de delimitació. 
b)   24,25 euros per còpia certificada. 
 
A aquests imports cal afegir-hi un altre de variable, en funció de les despeses 
necessàries, efectives i justificades incorregudes pel Comú per a efectuar la 
delimitació. 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en formalitzar-se la sol·licitud de delimitació. 
 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
En presentar la sol·licitud ha de fer-se efectiva la part fixa de la quota tributària. 
 
Al lliurament de la resolució de l’acte administratiu de delimitació es formalitza el 
pagament de la resta de la taxa. 
 
 
Article 37. Taxa per l’emissió d’informes tècnics 
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1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per l’emissió d’informes tècnics és un tribut el fet generador de la qual és 
la realització de la funció administrativa d’elaboració i lliurament d’aquests. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que 
sol·liciten els informes, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació és un preu fix, per informe tècnic emès i per còpia certificada. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultant d’aplicar a la base de tributació, els tipus de 
gravamen corresponent següents: 
a) 198,80 euros per informe realitzat. 
b)   24,25 euros per còpia certificada. 
 
A aquests imports cal afegir-hi un altre de variable, en funció de les despeses 
necessàries, efectives i justificades incorregudes pel Comú per a efectuar l’informe. 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en formalitzar-se la sol·licitud de l’informe. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
En presentar la sol·licitud ha de fer-se efectiva la part fixa de la quota tributària. 
 
En finalitzar-se l’informe i abans de lliurar-lo al sol·licitant ha de realitzar el pagament 
de la resta de la taxa. 
 
Article 38. Taxa per tramitació de sol·licituds 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per tramitació de sol·licituds és un tribut el fet generador de la qual és 
l’entrada d’una sol·licitud al Comú. 
 
No estan subjectes a aquesta taxa les sol·licituds referents a baixes de comerços 
presentades a instància de la propietat per defecte del titular del comerç. 
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Entre d’altres, relatives a: 
a) El cens de població. 
b) El cens electoral. 
c) L’adquisició de contenidors. 
d) La concessió de guals. 
e) La concessió de reserves d’estacionament. 
f) El desballestament de vehicles. 
g) La inscripció de comunitats de propietaris. 
h) Aspectes relacionats a obres. 
i) L’emplaçament de rètols. 
j) La utilització d’espais públics. 
k) Al comerç.  
l) Al servei d’aigua potable. 
m) A abocadors. 
n) A la tala d’arbres o vegetació 
o) A declaracions d’estat de runa. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que 
efectuen la sol·licitud, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d’imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació és un preu fix per sol·licitud. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultant d’aplicar a la base de tributació, els tipus de 
gravamen corresponent següents: 
 
a) En el cas dels assumptes referits als apartats 1.a) a 1.g) anteriors, 3 euros 

per sol·licitud; 
b) Pels detallats als apartats 1.h) a 1.o, 13,75 euros per sol·licitud. 
c) Per altres no detallats es consideren no subjectes a la taxa. 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en presentar-se la sol·licitud. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació del tribut. 
 
La liquidació i pagament de la taxa es realitza en el servei de tràmits en el moment 
de presentar la sol·licitud. 
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Article 39. Taxa per a la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa sobre la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal és un tribut 
el fet generador de la qual és la realització de la funció administrativa d'inscripció al 
registre administratiu de béns immobles i al registre del cadastre, de qualsevol 
alteració física o jurídica d’una propietat immobiliària situada a la parròquia 
d’Ordino, es trobi edificada o no, així com dels drets reals sobre aquesta. 
 
No estaran subjectes a aquesta Taxa, aquelles inscripcions al registre que 
corresponguin a modificacions fruit d’un conveni de cessió o transmissió per 
qüestions d’interès públic, com pugui ser, a títol d’exemple, els convenis d’eixampla 
de carreteres o altres vials. 
 
2. Obligatorietat de la inscripció 
 
És obligatòria la inscripció al cadastre dels béns immobles situats a la parròquia, de 
les persones titulars de drets sobre els mateixos així com de la modificació de les 
seves característiques físiques o jurídiques. 
 
La inscripció s’ha de realitzar en el termini màxim de dos mesos a partir de la data 
de formalització documental del negoci jurídic corresponent sobre l’immoble. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi fet efectiva la inscripció, el Comú pot 
efectuar-la d’ofici. 
 
3. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques 
interessades en la inscripció al cadastre o en la modificació de les dades cadastrals 
dels immobles, així com aquelles que malgrat no tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d’imposició. 
 
4. Base de tributació 
 
La base de tributació és un preu fix per acte inscriptible. 
 
5. Tipus de gravamen   
   
a) La Taxa és de 17,28 euros per cada unitat cadastral sobre la qual s’inscriu 
al registre del cadastre un dels drets següents: Dret de propietat, Dret real de 
superfície, Dret de cens emfitèutic o Concessió administrativa.  
 
b) La taxa de la inscripció al cadastre per raó d’enderroc o de modificació de 
les dades descriptives és també de 17,28 euros per unitat cadastral inscrita. 
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c) En el cas de tractar-se de canvis físics i/o jurídics (nova construcció, 
ampliació, reforma, reparcel·lació, segregació, agrupació, canvi d’ús, divisió de 
finca horitzontal etc) la taxa es calcula segons el tipus d’immoble, d’acord amb la 
taula següent: 
 

 
d) Les inscripcions al cadastre realitzades d’ofici pel Comú resten subjectes a 
les mateixes taxes, més un import complementari de 17,28 euros per unitat 
cadastral en concepte de gestions i recerca de documentació. 
 
 
6. Quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base de 
tributació. 

Tipus de bé immoble Taxa inscripció 
Parcel·la 21,76 € per unitat cadastral 
Edifici unifamiliar  54,40 € per unitat cadastral 
Edifici amb divisió de finca horitzontal 5,41 € per unitat immobiliària (segons 

escriptura de divisió horitzontal). 
Taxa mínima 54,40 € 

Edificis plurifamiliars sense divisió de 
finca  

5,41 € per habitatge/local/traster/ 
aparcament. Taxa mínima 54,40 € 

Edificis no destinats a habitatge:  
Hotels, aparthotels, apartaments 
turístics, residències 

5,41 € per habitació/apartament/ 
aparcament. Taxa mínima 54,40 € 

Oficines 5,41 € per local/ aparcament.  
Taxa mínima 54,40 € 

Comercial 5,41 € per local / aparcament.  
Taxa mínima 54,40 € 

Aparcament d’ús públic 5,41 € per plaça. Taxa mínima 54,40 € 
Magatzem 5,41 € per local. Taxa mínima 54,40 € 
Industrial 5,41 € per local. Taxa mínima 54,40 € 
Edificis ús agrícola o ramader 54,40 € per unitat cadastral 
Estació de Servei 5,41 € per local. Taxa mínima 54,40 € 
Restauració 5,41 € per local. Taxa mínima 54,40 € 
Tallers de reparació de vehicles 5,41 € per local. Taxa mínima 54,40 € 
Cultural, educatiu, esportiu o 
recreatiu 

54,40 € per unitat cadastral 

Sanitari, sòcio-sanitari, altres 5,41 € per habitació/apartament/ 
aparcament/local. Taxa mínima 54,40 € 

Béns especials 54,40 € per unitat cadastral  
Taxa mínima 54,40 € 
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7. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data en què es presenta la sol·licitud d’inscripció o de 
modificació al servei de tràmits del Comú. 
 
En els casos en què la inscripció es tramiti d’ofici, la taxa es merita en la data en 
què es fa efectiva la inscripció. 
 
En el cas de tractar-se d’obra nova, la taxa es merita en la data d’autorització de la 
llicència de primera ocupació. 
 
8. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
1. Les sol·licituds d’inscripció d’immobles al cadastre han d’acompanyar-se de 
la documentació següent: 
 
a) De l’escriptura o títol que acrediti el dret del titular i l’acte jurídic atorgat pel 

qual es sol·licita la inscripció. 
 

b) El document original de liquidació de l’impost sobre transmissions 
patrimonials immobiliàries en aquells casos en que l’adquisició de la 
propietat o l’adquisició o constitució de drets reals sobre aquesta hagin 
donat lloc al pagament d’aquest impost. 

 
2. Quan es tracti d’inscripcions de nova creació, modificació, segregacions, 
agregacions, reparcel·lacions o d’altres alteracions d’unitats cadastrals ha 
d’adjuntar-se també la següent documentació addicional: 
 
a) El plànol topogràfic de les parcel·les o dels terrenys en coordenades Lambert 

III definides d’acord amb la xarxa geodèsica d’Andorra (XGA), a escala 
1:200, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DFX. 

 
En aquest plànol hi ha de constar la identificació de la parcel·la o del terreny d’acord 
amb les següents característiques: 
• El perímetre de la parcel·la o del terreny ha de ser un polígon tancat. 
• Els vèrtexs del polígon s’han de designar amb lletres correlatives. 
• S’ha d’incloure al plànol una taula amb la llista dels vèrtexs i les seves 
coordenades Lambert III. 
 
b) El plànol de planta de cada edifici i de la seva situació dins de la parcel·la en 

coordenades Lambert III definides d’acord amb la xarxa geodèsica 
d’Andorra (XGA), així com de cada unitat immobiliària de què consti 
l’edificació, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DFX, amb la 
nomenclatura dels fitxers segons taula que hi figura a l’Annex 1 del 
Reglament de gestió del cadastre de la parròquia, publicat al BOPA. 
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En aquest plànol hi han de constar en forma de polígons tancats: 
• El perímetre de l’edifici que correspondrà a la intersecció del perímetre 
construït amb el nivell de terra. 
• El perímetre de l’edifici en la seva ocupació en el soterrani o aparcament. 
• El perímetre de les unitats immobiliàries, com els habitatges, les places 
d’aparcament, els trasters i d’altres situades a cada planta, assenyalant l’ús a què 
es destina cada unitat immobiliària. 
 
c) Si es tracta d’un immoble amb divisió d’unitats immobiliàries independents 

sotmeses al règim de propietat horitzontal, l’original de l’escriptura pública 
de divisió i construcció del règim de propietat horitzontal o la seva 
modificació. 

 
Els plànols en suport digital han de ser exclusivament en format vectorial i no poden 
contenir informació en format “raster”. 
 
 
Article 40. Taxa per l’emissió de documentació cadastral 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa sobre l’emissió de documentació cadastral és un tribut el fet generador de 
la qual és el lliurament per part del Comú d’un document cadastral (certificat, plànol, 
etc.) que recull aspectes que d’acord amb la normativa aplicable  són de 
competència comunal. 
 
Els documents cadastrals sobre els que recau la taxa són els següents:  
 
a) Certificats cadastrals: acrediten les dades físiques i jurídiques que consten 

en el cadastre parroquial en la data de la certificació.  
 
 
Poden tenir les modalitats següents:  
 
a.a)  Certificat negatiu o d’absència d’inscripció: en el cas de què el sol·licitant no 

tingui béns immobles inscrits en el cadastre.  
a.b) Certificat literal: de les dades descriptives de la naturalesa física de l’immoble i 

de les dades jurídiques. Aquestes només constaran en el certificat quan es 
compleixin els condicionants establerts en l’Ordinació cadastral.  

a.c) Certificat literal i gràfic: a banda de les dades del certificat literal, inclou la 
informació gràfica de l’immoble. 

 

b) Fulls de cartografia cadastral: Mapa cadastral amb representació de les 
parcel·les i edificis inscrits al cadastre. Aquests fulls resten definits pel tall de 
fulls establert segons el Reglament de cartografia cadastral.  
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c) Cartografia cadastral de finques i/o zones específiques: mapes cadastrals 

que inclouen les parcel·les concretes sol·licitades.  
 
d) Fitxa de dades descriptives: document que conté les dades descriptives 

d’una parcel·la. Inclou les dades següents: referència, nom de parcel·la, 
ubicació, superfície cadastral, confrontacions i si és tracta d’una parcel·la 
edificada, relació d’edificacions incloses a la parcel·la, indicant-ne el codi, 
nom de l’edifici, adreça, tipus i ús.  

 
e) Relació de titulars cadastrals de parcel·les: document que conté els noms i 

domicilis dels titulars cadastrals de les parcel·les sol·licitades que compleixin 
alguna de les condicions següents: 

 
• Parcel·les contigües a la parcel·la del titular que efectua la sol·licitud.  
 
• Parcel·les incloses dins de la mateixa Unitat d’Actuació del POUP que la 
parcel·la del titular que efectua la sol·licitud.  
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que 
sol·liciten i obtenen dades i documentació cadastral, així com aquelles que malgrat 
no tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica separada 
susceptible d’imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació és un preu fix, en funció del tipus de document cadastral a 
emetre. 
 
4. Tipus de gravamen    
 
a) Certificats cadastrals: 
 
Per certificat negatiu o d’absència d’inscripció:  24,35 € per certificat. 
Taxa per certificat literal:  24,35 € per unitat cadastral. 
Taxa per certificat literal i gràfic (suport paper):  45,99 € per unitat cadastral 

 
b) Fulls de cartografia cadastral: 
 
Plànol en suport paper:  99,50 € per full 
Plànol en suport digital format PDF:  99,50 € per full 

 
c) Cartografia cadastral de finques i/o zones específiques: 
 



 

49 
 

Plànol en suport paper:  22,97 € per parcel·la sol·licitada. 
Plànol en suport digital format PDF:  22,97 € per parcel·la sol·licitada. 
Plànol en suport digital i format DXF, 
DGN o DWG:  

45,99 € per parcel·la sol·licitada. 

 
d) Fitxa de dades descriptives:  
 
Taxa per fitxa 17,28 € per parcel·la. 

 
 
e) Relació de titulars cadastrals de parcel·les: 
 
Relació dels titulars cadastrals de parcel·les 
contigües a la del sol·licitant:  

48,92 € per sol·licitud 

Relació dels titulars cadastrals de totes les 
parcel·les incloses en la UA del POUP sol·licitada:  

97,89 € per sol·licitud 

 
5. Quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’ aplicar el tipus de gravamen a la base de 
tributació. 
 
6. Període impositiu i meritament 
 
La taxa es merita en la data d’entrada de la sol·licitud al Servei de tràmits del comú. 
 
 
7. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La liquidació i pagament de la taxa es realitza en el moment de l’entrada de la 
sol·licitud al Servei de tràmits del comú. 
 
 
Article 41. Taxa per serveis a gossos de companyia.  
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa per a serveis a gossos de companyia és un tribut, el fet generador del qual 
són els serveis d’instal·lació i el manteniment d’equipaments com els dispensadors 
de bosses, les bosses higièniques i si escau altres mesures en benefici dels gossos 
de companyia censats, així com de la higiene pública. 
 
2. Obligats tributaris 
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Són obligats tributaris de la taxa, les persones físiques o jurídiques residents a la 
parròquia d’Ordino que son propietaris de gossos de companyia majors de sis 
mesos, censats al Registre d’Animals de Companyia (RAC) de Govern.  
 
3. Base de tributació 
 
La quantitat de gossos de companyia d’un mateix obligat tributari. 

4. Tipus de gravamen 
 
El preus de la taxa per gos és de 25 euros. 

5. Quota tributària 
 
És el resultat d’aplicar a la base de tributació, el tipus de gravamen corresponent. 
 
6. Bonificacions 
 
S’aplica una bonificació del 100 % pels gossos d’assistència, pels gossos de 
teràpia o pels gossos de rescat dels agents de l’administració (policia, bombers i 
banders)  
 
S’aplica una bonificació del 100% als gossos d’atura sempre i quan el propietari 
sigui ramader amb el seu bestiar registrat al Padral. 
 
S’aplica una bonificació del 100 % als gossos de caça, guardats en nucli zoològic. 
 
S’aplica una bonificació del 100% pel primer gos, a les persones d’edat igual o 
superior als 65 anys a la data de meritament que tinguin gossos de companyia des 
de fa al menys un any. 
 
S’aplica una bonificació del 100% de les persones amb discapacitat segons la Llei 
de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, 
la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social i els reglaments que les 
desenvolupen. 
 
S’aplica una bonificació del 100% als gossos sense titular directe que es troben 
dipositats en gosseres públiques o privades.  
 
Per gaudir de les bonificacions establertes, l’obligat tributari haurà d’aportar la 
declaració i la prova que justifiqui que reuneix les condicions per gaudir-ne com a 
màxim fins a la fi del període voluntari de pagament. 
 
7. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l’any natural.  
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El meritament es produeix el dia 1 de gener de cada any natural, o bé, dia de la 
primera sol·licitud d'inscripció al registre d’animals de companyia de Govern. 
 
En cas que es realitzi la inscripció al RAC  després de l’1 de gener, la quota tributària 
es calcula en proporció al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l’any. 
 
En el cas en que la inscripció al registre es cancel·li o s’acrediti una exempció 
tributària abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula proporcionalment 
al nombre de mesos naturals durant els quals la propietat del gos ha estat inscrita 
al registre, inclòs el de la cancel·lació, o durant els quals no ha estat aplicable 
l’exempció corresponent, inclòs el mes de l’acreditació de l’exempció. 
 
8. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El pagament de la taxa serà exigible en el darrer trimestre de l’any a la data que 
s’estipuli en el calendari tributari publicat pel Comú. 
 
La Taxa s’aplica en base a les dades derivades del RAC (Registre d’Animals de 
Companyia) de Govern, segons el nombre de gossos de cada propietari resident a 
la parròquia d’Ordino. 
 
El pagament es realitzarà, per norma general, per presentació al cobrament del 
rebut corresponent per domiciliació bancària, sense perjudici d’altres vies de 
pagament en període voluntari. 
 
 
Article 42. Taxa sobre l’autorització d’embrancament nou, reforma i 
modificació d’embrancaments a la xarxa de clavegueram, pluvials i residuals i 
d’aigua potable o termals. 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
La taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa de clavegueram i d’aigua 
potable és un tribut, el fet generador de la qual és l’autorització administrativa que 
atorga el dret continuat d’ús de les xarxes i la realització de les despeses 
d’embrancament des de la canonada general, segons apartat 41, capítol, VII del 
reglament de servei d’aigua potable de 24 de febrer de 1997, publicat al BOPA 
núm.17 de 5 de març de 1997. 
 
2. Obligat tributari 
 
Es obligat tributari principal per aquesta taxa, el titular beneficiari de la resolució 
favorable de la llicència d’embrancament. 
 
3. Base de tributació 
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La base de contribució la constitueixen els metres quadrats construïts i les 
despeses efectives incorregudes pels serveis comunals. 
 
4. Tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultant d’aplicar el tipus de gravamen de 21,42 euros per 
metre quadrat, més les costes reals dels treballs d’embrancament. 
 
5. Període impositiu i meritament 
 
La taxa s’acredita en la data de resolució de l’autorització; per defecte, en la data 
d’inici de gaudiment del servei. 
 
6. Gestió, declaració i liquidació 
 
Amb caràcter previ a l’execució dels treballs l’obligat tributari ha de fer efectiva la 
liquidació provisional de la taxa, d’acord amb el cost estimatiu de les obres, segons 
el pressupost elaborat pels serveis tècnics del Comú. 
 
En finalitzar els treballs i amb la documentació que ho acrediti, el Comú realitzarà la 
liquidació definitiva, descomptant-ne l’import de la liquidació inicial i exigint-ne 
l’ingrés del diferencial o bé reintegrant l’import en què la liquidació inicial excedeixi 
del de la liquidació definitiva. 
 
 
Títol III. Contribucions especials 
 
 
Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 43. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
Les contribucions especials són tributs el fet generador del quals és l'acord de 
l’òrgan competent del Comú sobre la realització de determinades obres o de 
l'establiment o ampliació dels serveis públics, sotmès al requisit d'eficàcia de llur 
realització efectiva, que produeixen, ultra el benefici general per a tota la comunitat, 
un augment de valor dels béns de l’obligat tributari o que d’alguna manera el 
beneficien especialment. 
 
Les obres que permeten l’aplicació de contribucions especials per part del Comú 
són les següents: 
 
a) Primer establiment de voravies i la seva renovació, si aquestes en milloren 

sensiblement les condicions 
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b) Primer establiment, reposició o reparació extraordinària del paviment i 
equipament de vies públiques, el manteniment de les quals és competència 
comunal 

c) Primer establiment d'enllumenat públic i la seva renovació si aquestes en 
milloren sensiblement les condicions 

d) Obertura, eixamplament, alineació i prolongació de vies públiques urbanes i 
secundàries la construcció de les quals és competència comunal, i també 
de camins comunals i de muntanya 

e) Creació de places públiques 
f) Construcció d'instal·lacions que comprenguin el subministrament de serveis 

d'àmbit comunal 
g) Primer establiment, reposició, reparació extraordinària o separació de 

conducció d'aigües pluvials i residuals d'àmbit comunal. 
 
Les contribucions especials s'apliquen encara que els terrenys, edificis o locals 
disposin en alguna de les seves parts o façanes d'obres anàlogues a les millores 
que es tractin de finançar mitjançant contribucions especials i que corresponguin a 
altres vies que limiten amb els referits terrenys, edificis o locals amb façana a la via 
pública. 
 
No es poden aplicar contribucions especials en els supòsits següents: 
 
a) Obres de mera conservació, reparació ordinària o manteniment corrent 
b) Obres d'urbanització que beneficien presumptes obligats tributaris quan 

aquests paguen íntegrament les obres. 
 
 
Article 44. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris els propietaris de béns immobles ubicats a la zona de benefici 
lineal. 
 
S'entén per zona de benefici lineal els metres de longitud de façana de la propietat 
de l'obligat tributari que experimentin un augment de valor com a conseqüència de 
la realització de les obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics 
comunals. 
 
Subsidiàriament, són obligats tributaris els posseïdors dels béns immobles ubicats 
a la zona de benefici lineal, si aquests béns immobles no tenen propietari, o bé si el 
propietari és desconegut o hi ha contesa judicial sobre la titularitat dominical. 
 
Són obligats tributaris per benefici singular les empreses subministradores de 
serveis que utilitzen les instal·lacions corresponents establertes a l'apartat f), 
paràgraf segon, de l’article anterior d’aquesta Ordinació. 
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S'entén com a benefici singular l' increment de valor que experimenten els béns 
immobles com a conseqüència de les obres a què dona lloc la contribució especial 
aplicada, tant si són propietat de les empreses subministradores de serveis com si 
en tenen el dret d'ús. 
 
Article 45. Entitats totalment exemptes 
 
Gaudeixen d’ exempció d’ aquest tribut els Coprínceps, en qualitat de caps d’Estat, 
el Consell General, el Govern i els Comuns i els Quarts. 
 
Resten també exempts els organismes i entitats quina legislació emana dels acords 
internacionals subscrits amb el Principat d’Andorra, sempre i quan no estiguin 
destinats a la realització d’activitats econòmiques lucratives.  
 
Per raó de l’article XIII de l’acord de 17 de març de 2008 entre el Principat d’Andorra 
i la Santa Seu, l’església catòlica i les entitats creades per aquesta amb els seus 
propis fins, sempre i quan no estiguin destinades a la realització d’activitats 
econòmiques lucratives. 
 
L’existència de supòsits d'exempció no pot agreujar la càrrega tributària dels qui 
no gaudeixen d'aquest benefici, de manera que les quantitats corresponents a 
l'exempció són assumides únicament pel Comú. 
 
Article 46. Base de tributació 
 
La base de tributació de les contribucions especials no pot ultrapassar el 90% del 
cost efectiu de l'obra que el Comú pretén dur a terme. 
 
El cost efectiu de l'obra inclou: 

a) El cost real de les obres. 
b) El preu de les adquisicions o expropiacions efectivament necessàries per 

a l'execució de les obres, fixat d'acord amb la Llei d'expropiació. 
 
En qualsevol cas, l'import de la despesa esmentada es minora en la quantitat que 
representen les subvencions o aportacions que el Comú obtingui amb destinació a 
les obres de què es tracta. Si les subvencions o aportacions són atorgades per un 
obligat tributari, l'import obtingut es destina primerament a compensar la seva 
pròpia quota i l'excés, si n'hi ha, redueix a prorrata les quotes de la resta d'obligats 
tributaris. 
 
Article 47. Determinació de les quotes tributàries 
 
Les quotes dels obligats tributaris es determinen repartint el cost de les obres o 
dels serveis entre tots els propietaris dels béns immobles, en funció del metres 
lineals de façana que conformin la zona de benefici lineal. 
 



 

55 
 

Les quotes dels obligats tributaris per benefici singular es determinen de conformitat 
amb el repartiment dels costos de les obres o els serveis que originen la contribució 
especial, entre els propietaris o entitats usuàries de les instal·lacions incloses a 
l'apartat f), paràgraf segon, de l’article30d’aquesta Ordinació 
 
Article 48. Període impositiu i meritament 
 
Les contribucions especials es meriten a la data de l'adjudicació definitiva de les 
obres o, per a les obres directament realitzades pels serveis tècnics comunals, a la 
data d'inici de les obres. 
 
Article 49. Aplicació i efectivitat 
 
Les contribucions especials s'han d'aplicar mitjançant una ordinació específica que 
estableixi els elements essencials d’aquestes que en delimiti la zona d'aplicació. 
 
Les ordinacions de creació d'una contribució especial seran publicades al Butlletí 
Oficial del Principat d'Andorra als efectes de reclamacions i recursos. 
 
Article 50. Gestió i liquidació 
 
Les liquidacions de les contribucions especials efectuades prenent com a base el 
cost projectat de les obres són provisionals i es notifiquen als obligats tributaris 
seguint el procediment administratiu de dret comú. 
 
Un cop aprovada la liquidació pressupostària de la despesa corresponent a l’obra 
executada es practiquen les liquidacions definitives. Si l'import real de la despesa 
és diferent al calculat inicialment, les liquidacions són rectificades d'ofici pel Comú 
per ajustar-les a la realitat del cost. Si a causa de la rectificació, les quotes definitives 
són més elevades que les provisionals, l'excés s'exigeix mitjançant liquidació 
addicional. Si les liquidacions provisionals són superiors a les definitives, 
l'Administració retorna la diferència als obligats tributaris en el termini de tres mesos 
a comptar de la data de l’acord de rectificació. 
 
Les quotes poden ser fraccionades, per períodes anyals i per un termini màxim de 
cinc anys a comptar de la data del meritament, a petició expressa de l’obligat 
tributari, d’acord amb la llei de bases de l’ordenament tributari. 
 
En el cas d’un pagament fraccionat, l'obligat tributari que se’n beneficia haurà 
d’abonar els interessos al tipus legal meritat pels imports amb pagament ajornat. 
 
 
Títol IV. Impostos 
 
 
Capítol I. Disposicions generals 
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Article 51. Concepte i classificació 
 
El impostos són tributs el fet generador dels quals és un negoci, un acte o un fet 
indicador de capacitat econòmica de l’obligat tributari o de la persona que ha de 
suportar el gravamen i que mai no depèn d’una activitat de l’administració 
 
Són impostos propis del Comú, els següents: 
 

L’impost tradicional del foc i lloc. 
L’impost sobre la propietat immobiliària. 
L’impost sobre els rendiments arrendataris. 
L’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. 
L’impost sobre la construcció 
 

Article 52. Entitats totalment exemptes 
 

Gaudeixen d'exempció d’aquests impostos els Coprínceps, en qualitat de caps 
d’Estat, el Consell General, el Govern i els Comuns i els Quarts. 
 
Resten també exempts els organismes i entitats quina legislació emana dels acords 
internacionals subscrits amb el Principat d’Andorra, sempre i quan no estiguin 
destinats a la realització d’activitats econòmiques lucratives. 
 
Com és, per raó de l’article XIII de l’acord de 17 de març de 2008 entre el Principat 
d’Andorra i la Santa Seu, l’església catòlica i les entitats creades per aquesta amb 
els seus propis fins, sempre i quan no estiguin destinades a la realització d’activitats 
econòmiques lucratives. 
 
 
Capítol II. Impostos comunals 
 
Article 53. Impost tradicional del foc i lloc 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
L'impost tradicional del Foc i Lloc és un impost de naturalesa directa que grava el 
fet de residir en el territori de la parròquia d’Ordino. 
 
El fet generador de l’impost és la residència principal en el territori de la parròquia 
d’Ordino de la persona física. 
 
Als efectes d'aquest impost s'entén com a residència principal a la parròquia el lloc 
on s’està censat el primer dia de l'any natural o el dia de la primera inscripció al 
cens comunal per als obligats tributaris que provenen d'altres països o en cas de 
canvi de parròquia. 
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2. Obligats tributaris 
 
Té la condició d’obligat tributari cada resident, censat en el territori de la parròquia 
que, a la data del meritament de l’impost, sigui major de 17 anys i menor de 66 
anys.  
 
3. Base de tributació, tipus de gravamen i quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar el tipus de gravamen de 24 euros per cada 
obligat tributari. 
 
4. Període impositiu i meritament 
 
L'impost és anyal i es prorrateja mensualment en cas de canvi de residència. 
 
Es merita el primer dia de l'any natural o bé al mes següent a  la primera inscripció 
al cens comunal, en cas de canvi de residència  
 
5. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
L’impost es notifica als obligats tributaris d’acord amb l’article 88 d’aquesta 
ordinació. 
 
Els obligats tributaris que convisquin en una mateixa unitat immobiliària poden 
ingressar el deute tributari de forma conjunta. En aquest supòsit és la persona 
designada com a titular del domicili qui ha d’ingressar el total de la quota tributaria, 
independent de la responsabilitat individual o solidària del pagament del tribut de 
cadascun dels obligats. 
 
Tanmateix, i de forma opcional, els obligats tributaris d’una mateixa unitat 
immobiliària poden sol·licitar l’ingrés del deute tributari individualment a les oficines 
del Comú. 
 
S’entén per domicili, el lloc de residència d’un o diversos obligats tributaris que 
habiten en un pis, casa unifamiliar i en habitacions d’hotels i aparthotels que 
constitueixin l’habitatge habitual d’un o de diversos obligats tributaris. 
 
La liquidació es realitza per facturació anual i el pagament es fa efectiu per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que 
designi la persona obligada  al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines 
comunals. 
 
 
Article 54. Impost sobre la propietat immobiliària edificada 
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1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
L'impost sobre la propietat immobiliària és un impost de naturalesa directa que 
grava la propietat d’un bé immoble edificat i situat al territori de la parròquia o el 
dret real d’ús sobre la propietat immobiliària. 
 
El fet generador de l’impost és la propietat o la titularitat d’un dret real d’ús sobre 
un bé immoble.  
 
La propietat immobiliària que no estigui edificada, no està subjecta al present 
impost. 
 
És obligatòria la inscripció al registre administratiu del Comú dels béns immobles 
situats a la parròquia, de les persones titulars de drets sobre els mateixos així com 
de la modificació de les seves característiques físiques o jurídiques. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris els propietaris de béns immobles i els titulars de drets reals 
d’ús sobre aquests béns. 
 
En el supòsit d'un dret real d'ús, és el titular d'aquest dret qui resta sotmès a 
l'impost per la totalitat de la propietat immobiliària. 
 
També tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, 
comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir 
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica separada susceptible 
d'imposició. 
 
En el cas de no conèixer el titular del dret de propietat o del dret real d'ús, serà 
l’obligat tributari el titular de l’autorització de construcció. 
 
En el supòsit de superfícies destinades a zones comunes d’immobles, l’obligat 
tributari és la comunitat de propietaris. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de superfície de 
l’immoble, independentment del seu ús. 
  
En el cas de què la propietat immobiliària es trobi edificada, la superfície de 
l’immoble correspon a la total construïda, ponderant-se per un índex de localització. 
 
En els casos d’espais construïts dedicats a terrasses, aparcaments o trasters, 
només es computa com a propietat edificada el 40% de la superfície d’aquests 
espais. 
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4. Tipus de gravamen  
 
Els tipus de gravamen aplicables a la propietat immobiliària edificada és de 0,65 
euros per metre quadrat de superfície total construïda. 
 
Com a índex de localització es considera una categoria única en la classificació dels 
carrers de la parròquia, que es pondera amb un coeficient equivalent a la unitat. 
 
5. Quota tributària 
 
La quota tributària es determina aplicant a la base de tributació el tipus de gravamen 
(tipus de gravamen x número de metres quadrats construïts x índex de localització) 
i en cap cas pot ser inferior a 6,50 euros.  
 
6. Bonificacions 
 
a) Gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota tributària de l’impost, la 

propietat de les superfícies construïdes en les que s’hi radica un transformador 
de llum, les definides com a orris o cabanes de muntanya i aquelles que estiguin 
cedides a precari a l’administració per a destinar-les a l’ús públic, per la superfície 
que ocupi aquesta destinació. 

 
 
b) Gaudeixen d’una bonificació mitjançant un tipus de gravamen reduït de 0,30 

euros per les superfícies totals construïdes dels següents immobles: 
 

• Els destinats exclusivament a activitats agrícoles o ramaderes, incloses les 
activitats apícoles, sempre que les persones físiques o jurídiques titulars de 
l’immoble, constin com a titulars de l’explotació agrària i que estiguin degudament 
inscrites al Registre d’explotacions agràries ( REA ) del Govern. 
• Els que es trobin en situació de ruïna. 
• Els destinades a ubicar-hi safarejos, dipòsits d’aigua, cementiris o repetidors 
d’ones. 
• Els que corresponguin a bordes reconstruïdes o rehabilitades segons la 
tipologia, les dimensions i els acabats tradicionals, respectant la seva antiga 
ocupació i com a habitatge no permanent, tal com es descriuen en l’article 110 
Bordes, de les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació 
d’edificis de la parròquia, tot i que el seu ús no sigui agrícola. 
 
En tots els casos s’haurà de justificar l’afectació segons dades documentals oficials 
(escriptura de propietat, escriptura de divisió horitzontal o projecte autoritzat).  
 
En els casos d’immobles en situació de ruïna, l’obligat tributari ha de presentar una 
sol·licitud al Comú per la revisió tècnica de l’immoble. El Comú realitzarà i acordarà, 
si s’escau, la declaració expressa de situació de ruïna, sense perjudici de l’obligació 
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de pagament de les costes derivades de l’entrada de la sol·licitud i de la realització 
d’aquest acte. 
 
7. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l'any natural i es prorrateja mensualment en cas de 
transmissió o adquisició. 
 
L'impost es merita el dia 1 de gener de cada any. 
 
8. Gestió, declaració i liquidació 
 
L’impost es notifica als obligats tributaris d’acord amb l’article 88 d’aquesta 
ordinació. 
 
La liquidació es realitza per facturació anual, o en el moment de la inscripció en cas 
de transmissió o adquisició, i el pagament es fa efectiu per càrrec domiciliat al 
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que designi la persona 
obligada  al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
 
Article 55. Impost sobre els rendiments arrendataris 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
L'impost sobre els rendiments arrendataris és un impost de naturalesa directa que 
grava l’obtenció de rendes derivades del lloguer d’un bé immoble situat al territori 
de la parròquia. 
 
El fet generador de l’impost són les rendes procedents del lloguer de béns 
immobles, obtingudes directament per l’arrendador dels mateixos, així com les 
obtingudes del sotsarrendament i derivades de contractes de gestió entesos com 
aquells en mèrits dels quals el titular del dret cedeix el rendiment al gestor.  
 
No estan subjectes a aquest impost els rendiments derivats de l’explotació 
d’habitatges d’ús turístic (HUT), de les entitats gestores dels habitatges d’ús turístic 
(EGHUT) i dels contractes de gestió d’habitatges d’ús turístic. 
 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de l’impost els que obtinguin rendes derivades del lloguer 
d’un bé immoble, ja sigui en virtut d’un títol de propietat o d’un dret real d’ús, o en 
virtut d’un sotsarrendament. Els gestors dels lloguers o drets sobre béns immobles, 
tenen la condició de responsables solidaris del deute tributari.  
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També tenen la consideració d’obligats tributaris, les societats civils, o herències 
jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat 
no tenir responsabilitat jurídica pròpia, constitueixen una unitat econòmica 
susceptible d’imposició. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació està constituïda per la suma de les rendes efectivament 
acreditades per l’obligat tributari, durant el període impositiu. 
  
En els supòsits de sotsarrendaments i contractes de gestió, la base de tributació 
serà la diferència entre la renda efectivament acreditada i l’import efectivament 
pagat a l’arrendador o titular del dret que es cedeix en explotació. 
 
4. Tipus de gravamen    
 
El tipus de gravamen és de l’1,80 % de les rendes anuals efectivament acreditades, 
amb un mínim de 30 € per unitat immobiliària arrendada. 
 
5. Quota de tributació 
 
La quota tributària resulta d’aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen. 
 
6. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l'any natural.  
 
L'impost es merita el darrer dia del període impositiu, tret del cas de defunció de 
l’obligat tributari, en què el període impositiu finalitza el dia de la defunció. 
7. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
La base de tributació de l’impost s’obté d’una declaració que ha de presentar 
l’obligat tributari, en la que aquest ha d’informar de les rendes per lloguer 
acreditades en el període impositiu. En el cas de què no s’hagin produït rendes, la 
declaració així ho farà constar. 
 
La declaració compressiva d’aquestes rendes ha de presentar-se dins del termini 
d’un mes a comptar des de la data de meritament de l’impost, és a dir, abans del 
31 de gener de l’any següent al que es declara. 
 
Vençut aquest termini i a manca de presentació de la declaració, si el Comú disposa 
d’informació que acredita que s’ha produït el fet generador liquidarà l’impost d’ofici, 
prenent com a base de tributació el preu mig actualitzat que estableix el Ministeri 
encarregat de l’habitatge, segons les característiques de la unitat immobiliària i 
sense perjudici de les sancions que resultin aplicables. 
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Als efectes de l’aplicació de sancions tributàries, la manca de presentació de la 
declaració comprensiva de les rendes obtingudes pot constituir una infracció de 
defraudació i l’aplicació dels recàrrecs per presentació extemporània d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari. 
 
L’impost es notifica als obligats tributaris d’acord amb l’article 88 d’aquesta 
ordinació. 
 
La liquidació es realitza per facturació anual i el pagament es fa efectiu per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que 
designi la persona obligada  al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines 
comunals. 
 
 
Article 56. Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i 
professionals 
 
1. Naturalesa jurídica i fet generador 
 
L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un 
impost de naturalesa directa que grava l’exercici d’una activitat comercial, 
empresarial o professional realitzada en el territori de la parròquia d’Ordino. 
 
El fet generador de l’impost és l’exercici de qualsevol de les referides activitats. 
 
Són activitats comercials, empresarials i professionals, les que impliquin l'ordenació 
per compte propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'ells, amb 
la finalitat d'intervenir en la producció, la realització o la comercialització de béns i 
serveis. 
També té la consideració d’activitat comercial, empresarial o professional, a l’efecte 
de l’aplicació d’aquest impost, l’explotació d’habitatges d’ús turístic (HUT), les 
entitats gestores d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) i els contractes de gestió de 
HUT,  tant per persones físiques com per persones jurídiques, fins i tot quan no es 
requereixi la inscripció en el Registre de Comerç d’acord amb la Llei ,16/2017, del 
13 de juliol, general de l’allotja ment turístic.  
 
Els HUT, els EGHUT i els contractes de gestió de HUT, queden definits en la Llei 
16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic 
 
2. Obligats tributaris 
 
És obligat tributari la persona física o jurídica titular administratiu de l’autorització de 
l’activitat econòmica, i en tot cas, aquella persona, física o jurídica, que l’estigui 
exercint d’acord amb el fet generador. 
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També tenen la mateixa consideració d’obligats tributaris, les societats civils, 
herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms 
que, malgrat no tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica 
separada quan realitzin activitats comercials, empresarials o professionals. 
 
En el supòsit de l’activitat relacionada amb l’explotació d’habitatges d’ús turístic 
(HUT) és l’obligat tributari, el titular de l’immoble objecte d’explotació o, si escau, el 
seu substitut. 
 
L’explotació directa sense intermediaris de fins a dos HUT per part d’un mateix 
propietari es considera rendiment patrimonial i no requereix la inscripció en el 
Registre de Comerç, per la qual cosa, l’enregistrament a efectes fiscals es realitzarà 
d’acord amb la resolució d’inscripció al registre d’habitatges d’ús turístics del 
Ministeri corresponent. 
 
Les entitats gestores d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), tenen la condició de 
responsables solidaris del deute tributari. 
 
3. Base de tributació 
 
La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de la superfície 
d’explotació, ponderada per un índex de localització. 
 
La superfície d’explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització 
de l’activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de 
totes les seves plantes.  

 
En el cas que l’activitat consisteixi en l’explotació d’habitatges d’ús turístic (HUT), 
la superfície d’explotació es correspon amb la superfície de cadascun dels 
habitatges d’ús turístic objecte d’aquesta explotació, expressada en metres 
quadrats, i en el cas de les entitats gestores d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), la 
superfície d’explotació es correspon amb el local comercial destinat a dita activitat. 
 
En els casos següents s’ha de prendre com a superfície d’explotació un màxim del 
40% de la superfície: 
 
a) Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries 

primeres o productes de qualsevol classe. 
b) Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus. 
 
Mentre que en els següents, només ha de considerar-se com a superfície 
d’explotació l’1% de la superfície: 
 
a) No construïda o descoberta dedicada, en general, a qualsevol aspecte de 

l’activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o 
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complementaris d’aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, 
jardins, zones de seguretat, etc.  

b) Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l’activitat 
desenvolupada a títol principal no sigui la d’aparcament.  

 
En el supòsits d’establiments radicats fora de la parròquia i que en aquesta 
únicament es desenvolupi l’activitat de dipòsit o emmagatzematge, la base de 
tributació serà el 100% de la superfície amb aplicació del tipus de gravamen 
establert al codi 52.1. de la classificació d’activitats econòmiques. En aquests 
casos el titular d’aquesta activitat te l’obligació de comunicar al Comú aquesta 
situació, als efectes del registre fiscal. 
 
Als efectes de modular la base de tributació, els índex de localització establerts a la 
parròquia són els següents: 
 
a) Coeficient d’1,25 pels comerços radicats en la zona del casc antic, restant 

definida aquesta zona segons les ordinacions reguladores de la normativa 
subsidiària i de rehabilitació d’edificis que forma part del Pla d’Ordinació 
urbanística parroquial (POUP), vigent.  
 

b) Coeficient d’1 pels comerços radicats a la resta de la parròquia. 
 
4. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen aplicable, es calcula en euros per metres quadrats, segons 
l’activitat principal definida d’acord amb la Classificació d’activitats econòmiques 
d’Andorra, tal i com es fixa a continuació: 

 
Codi Descripció Preu/m2 

1 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 1,957 

2 Silvicultura i explotació forestal 1,957 

3 Pesca i aqüicultura 1,957 

5 Extracció d'antracita, hulla i lignit 100,000 

6 Extracció de petroli brut i de gas natural 100,000 

7 Extracció de minerals metàl·lics 100,000 

8 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 100,000 

9 Activitats de suport a les industries extractives 100,000 

10 Indústries de l'alimentació 2,576 

11 Fabricació de begudes 2,576 

12 Indústries del tabac 100,000 

13 Indústries tèxtils 100,000 

14 Confecció de peces de vestir 100,000 

15 Indústria del cuir i del calçat 100,000 

16 Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria 2,576 

17 Indústries del paper 100,000 
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18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 1,030 

19 Coqueries i refinació de petroli 100,000 

20 Indústries químiques 100,000 

21 Fabricació de productes farmacèutics 100,000 

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,000 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 100,000 

24,1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 100,000 

24,2  Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 100,000 

24,3 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer 100,000 

24,4 Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 25,000 

24,5 Fosa de metalls 100,000 

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6,181 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,000 

27 Fabricació de materials i equips elèctrics 100,000 

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 11,126 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,000 

30 Fabricació d'altres materials de transport 100,000 

31 Fabricació de mobles 2,060 

32 Indústries manufactureres diverses 2,060 

33,11 Reparació de productes metàl·lics 6,181 

33,12 Reparació de maquinària 11,126 

33,13 Reparació d’equips electrònics i òptics 100,000 

33,14 Reparació d’equips elèctrics 100,000 

33,15 Reparació i manteniment naval 100,000 

33,16 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial 100,000 

33,17 Reparació i manteniment d'altres materials de transport 100,000 

33,19 Reparació d'altres equips 100,000 

33,20 Instal·lació de maquinària i equips industrials 100,000 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,430 

36 Captació, potabilització  i distribució d'aigua 6,181 

37 Recollida i tractament d'aigües residuals 6,181 

38 Activitat de recollida, tractament  i eliminació de residus, activitats de valorització 100,000 

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 100,000 

41,10 Promoció immobiliària 12,362 

41,20 Construcció d'edificis 7,000 

42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7,000 

43,1 Preparació d'obres 13,908 

43,2 Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres 13,908 

43,3 Acabament d'edificis 12,000 

43,9 Altres activitats especialitzades de la construcció 7,000 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 6,181 

46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 2,060 

47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor, motocicletes 0,816 
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49 Transport terrestre; transport per canonades 2,060 

50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 2,060 

51 Transport aeri  2,060 

52,1 Dipòsit i emmagatzematge 2,060 

52,2 Activitats afins al transport 6,181 

53 Activitats postals i de correus 6,181 

55.1 Hotels i allotjaments similars 0,306 

55,21,00 Apartaments turístics 0,306 

55,22,00 Altres allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 0,306 

55,22,01 Habitatges d’ús turístic 3,000 

55.3 Càmpings 0,102 

55,9 Altres tipus d'allotjaments 3,000 

56 Serveis de menjar i begudes 0,306 

58 Edició 1,030 

59 
Activitats de cinematografia, de vídeo, i de programes de televisió, activitats 
d'enregistrament de so i edició musical 2,060 

60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2,060 

61 Telecomunicacions 6,181 

62 Serveis de tecnologies de la informació 2,060 

63 Serveis d'informació 2,060 

64,1 Mediació monetària 100,000 

64,2 Activitats de les societats holding 6,181 

64,3 Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars 100,000 

64,9 Altres tipus de mediació financera 100,000 

65 Assegurances 6,181 

66 Activitats auxiliars de la mediació financera d'assegurances 6,181 

68 Activitats immobiliàries 12,362 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 6,181 

70 Activitats de les seus centrals, activitats de consultoria de gestió empresarial 6,181 

71 
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb 
l'assessorament tècnic 6,181 

72 Recerca i desenvolupament 6,181 

73 Publicitat i estudis de mercat 6,181 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 6,181 

75 Activitats veterinàries 6,181 

77 Activitats de lloguer 2,060 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 6,181 

79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i 
activitats que s'hi relacionen 3,060 

80 Activitats de seguretat i investigació 6,181 

81,1 Serveis integrals a edificis i instal·lacions 6,181 

81,2 Activitats de neteja 6,181 

81,3 Activitats de jardineria 1,957 

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 6,181 



 

67 
 

84 Administració pública, Defensa i Seguretat social obligatòria 0,000 

85,1 Educació preprimària 1,020 

85,2 Educació primària 1,020 

85,3 Educació secundària 1,020 

85,4 Educació postsecundària 1,020 

85,51 Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives 0,102 

85,52 Educació relacionada amb la cultura 0,102 

85,53 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge 6,181 

85,59 Altres activitats d'educació ncaa 1,020 

86 Activitats sanitàries 6,181 

87 Activitats de serveis socials amb allotjament 1,020 

88 Activitats de serveis social sense allotjament 1,020 

90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 0,102 

91 Activitats de biblioteques, arxius i altres activitats culturals 0,102 

92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 100,000 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 0,102 

94 Activitats associatives 0,102 

95,1 Reparació d'ordinadors i equips de comunicació 2,060 

95,2 Reparació d'efectes personals i efectes domèstics 0,816 

96 Altres activitats de serveis personals 2,060 

97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 0,816 

98 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi 0,816 

99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 0,000 

 
5. Quota de tributació 
 
La quota tributària resulta d’aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.  
 
S’estableixen les següents quotes mínimes i màximes de l’impost: 
 
a) Mínima: resultant de (tipus de gravamen de l’activitat que correspongui x 

base de tributació de 20 metres quadrats x índex de localització del carrer), 
que no pot ser inferior a 30 euros. 

b) Màxima: 300.000 euros. 
 

6. Bonificacions 
 
En el cas d’empresaris que iniciïn una nova activitat comercial, empresarial o 
professional, l’obligat tributari es pot beneficiar de les bonificacions següents: 
 
a) Reducció del 100% de les quotes tributàries que es meritin durant els 

primers 12 mesos a comptar des de l’inici de l’activitat, o bé, 
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b) Reducció del 50% de les quotes tributàries que es meritin durant els 12 
mesos següents a l’inici de l’activitat i fins a un total de 24 mesos posteriors 
a l’esmentat inici de l’activitat. 
 

c) Reducció del 100% de les quotes tributàries a les activitats agrícoles i 
ramaderes, incloses les activitats apícoles, realitzades per persones físiques 
i jurídiques que constin com a titulars de les explotacions agràries i estiguin 
degudament inscrites al Registre d’explotacions agràries (REA) del Govern. 

 
La bonificació no resulta aplicable en el cas d’haver-se exercit l’activitat amb 
anterioritat, encara que sigui com a conseqüència d’un canvi de titularitat. 
 
7. Període impositiu i meritament 
 
El període impositiu és l'any natural. 
 
L'impost es merita el dia 1 de gener de cada any. 
 
En el cas de què l'activitat s'iniciï després de l'1 de gener, l'impost es merita a la 
data d’inici de l’activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula 
proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs 
el de l'inici de l'activitat. 
 
En el cas de què l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es 
calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals durant els quals s'ha dut a 
terme l'activitat, inclòs el de finalització de l'activitat. 
 
De sol·licitar-se un canvi en l'activitat principal, l'obligat tributari haurà de satisfer la 
quota resultant de calcular l'impost a raó del nombre de mesos naturals vençuts en 
els que s'ha dut a terme l'activitat anterior i pel que respecta a la nova activitat a 
raó del nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any. 
 
8. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
D’acord amb la Llei qualificada de competències dels comuns i la Llei 12/2013, del 
13 de juny, del comerç, per a l’exercici de qualsevol activitat comercial o industrial 
dins el territori de les Valls d’Andorra i en concret a la parròquia d’Ordino, és 
indispensable i obligatori gaudir de l’autorització del Comú i trobar-se inscrit als 
corresponents registres comunals. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació serà constitutiu d’infracció i de la corresponent 
sanció. 
 
En el cas de no haver-se sol·licitat l’autorització corresponent i haver-se produït el 
fet generador, el pagament de l’impost serà independent de l’obligació de sol·licitar-
la i també de l’expedient sancionador que pugui instruir-se. 
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Amb caràcter previ a tramitar-se qualsevol sol·licitud relacionada amb l’impost, el 
bé immoble en el que radiqui l’activitat haurà d’estar degudament inscrit als 
diferents registres comunals. 
 
En supòsits d’inici d’activitat, caldrà fer efectiva la quota tributària a la data 
d’autorització de l’obertura, d’exercici i inscripció al Registre de comerç del Comú. 
 
En el cas de finalització o cessament de les activitats, en el moment de resoldre 
sobre la sol·licitud de la baixa el Comú regularitzarà d’ofici la devolució d’ingrés de 
l’excés de quota tributària. 
 
Als efectes de què no es generi l’obligació tributària corresponent, en cas de baixa 
o cessament de les activitats resulta necessari que el titular presenti declaració de 
baixa del cens de radicació. En cas contrari, l’impost es meritarà i s’imposarà en 
els termes establerts a l’Ordinació. En aquest supòsit, l’obligat tributari no tindrà 
dret al retorn de la quota tributària. 
 
L’impost es notifica als obligats tributaris d’acord amb l’article 88 d’aquesta 
ordinació. 
 
La liquidació es realitza per facturació anual, o en el moment de la inscripció, i el 
pagament es fa efectiu per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària 
legalment establerta al Principat que designi la persona obligada  al pagament, o 
subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
Article 57. Impost sobre la construcció 
 
1. Naturalesa i fet generador 
 
L'impost sobre la construcció és un impost de naturalesa directa que grava la 
realització d’edificacions de nova planta o l’ampliació de les ja existents. 
 
El fet generador de l’impost és la realització, dins del terme de la parròquia, 
d’edificacions de nova planta o bé d’obres d’ampliació d’edificacions existents. 
 
2. Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de l’impost les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 
la llicència de construcció o ampliació de l'edifici, i en el cas que la llicència no sigui 
preceptiva, és obligat tributari la persona física o jurídica que presenti el projecte 
d’interès nacional o el pla sectorial. 
 
També tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, 
comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir 
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica separada susceptible 
d'imposició. 



 

70 
 

3. Base de tributació 
 
La base de tributació és la superfície de l’edificació de nova planta, o de l’ampliació, 
expressada en metres quadrats i ponderada per un índex de localització, el valor 
del qual als efectes d’aquest impost es fixa en 1,90 per a tot el territori.  
 
S’entén per superfície de l’edificació de nova planta, o de l’ampliació, la superfície 
de l’obra efectivament construïda, inclosos els soterranis i els cossos volats. 
 
4. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen aplicable és de 50 € per metre quadrat. 
 
5. Quota tributària 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base de 
tributació. 
 
6. Bonificacions de la quota 
 
Les bonificacions que s’apliquen sobre la quota tributària són les següents: 
 

a. Del 75% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o ampliació 
d’edificacions existents que es destinin a ús d’habitatge de lloguer. 
 

b. Del 90% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o ampliació 
d’edificacions existents que es destinin a habitatges per a ús propi, a ús 
d’aparcament en la seva totalitat o exclusivament a ús agrícola i/o ramader.  
 
En el cas que l’obligat tributari sigui una persona física, la bonificació és aplicable 
indiferentment si l’habitatge és per a l’ús propi o en règim de lloguer; si l’obligat és 
una persona jurídica, la bonificació només s’aplica si l’ús de l’habitatge és en règim 
de lloguer. 
 
En el cas de què s’hagin concedit bonificacions en la quota tributària per raó de l’ús 
de les edificacions o de les seves ampliacions i l’obligat tributari canviés aquest ús 
dins del termini dels 10 anys següents a la data de liquidació de l’impost ha de 
restituir-se la bonificació aplicada. L’import a reintegrar al Comú serà l’íntegre de la 
bonificació, incrementat amb els interessos meritats al tipus de sumar dos punts 
percentuals al tipus d’interès legal.  
 
El còmput dels 10 anys s’inicia en el moment d’atorgar la llicència de primera 
ocupació de l’immoble corresponent. 
 



 

71 
 

Pel càlculs del interessos meritats en cas de reintegrament es prendrà com a 
referència el tipus d’interès legal de cada un dels anys transcorreguts publicat per 
Govern en la Llei de pressupost. 
 
7. Període impositiu i meritament 
 
L'impost es merita en el moment d'obtenir-se la llicència urbanística corresponent, 
i en el cas que aquesta no sigui preceptiva, en el moment de validar el projecte 
corresponent per part del Comú 
 
8. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
Juntament amb la notificació de la resolució d’atorgament de llicència es notifica a 
l’obligat tributaria les quotes tributàries a pagar. 
 
La liquidació es produeix en el moment de la resolució favorable i el pagament es 
fa efectiu per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta 
al Principat que designi la persona obligada  al pagament, o subsidiàriament per 
ingrés a les oficines comunals al lliurament de la resolució. 
 
 
 
Capítol III. Impostos d’àmbit estatal compartits 
 
 
Article 58. Gravamen addicional de l’impost sobre les transmissions 
patrimonials immobiliàries 
 
1. Naturalesa i fet generador 
 
L’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries està regulat per la Llei amb 
la mateixa denominació, del 29 de desembre de 2000, és un impost de naturalesa 
indirecta que grava aquesta tipologia de transmissions i resta establert en règim de 
corresponsabilitat fiscal entre el Govern i els comuns. 
 
2. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen comunal que s’aplica sobre el valor de les transmissions 
patrimonials de béns i drets reals sobre béns immobles radicats a la parròquia és 
del 3%.  
 
3. Gestió, declaració i liquidació del tribut 
 
El Comú delega la gestió i liquidació de l’impost en el Govern, en la forma que 
determina la Llei , els Reglaments i el Conveni entre el Comú i el Govern, de data 1 
de març de 2001. 
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Títol V. Gestió tributària 
 
Capítol I: El deute tributari 
 
Secció primera: disposicions generals 
 
Article 59. Contingut del deute tributari 
 
El deute tributari consisteix en la quota o import a ingressar, derivat de l’obligació 
tributària principal. 
 
El deute tributari inclou també, si és el cas: 
 
a) Els recàrrecs, establerts sobre la base de tributació o sobre la quota de 

liquidació. 
b) Els interessos d’ajornament i fraccionament, exigibles al tipus d’interès 

moratori. 
c) Els recàrrecs per declaració extemporània. 
d) El recàrrec del període executiu, en els casos i pels imports establerts en la 

Llei de bases de l’ordenament tributari. 
e) L’interès moratori. 
 
Les sancions tributàries no formen part del deute tributari. 
 
Article 60. Extinció del deute tributari 
 
Els deutes tributaris s’extingeixen per pagament voluntari o executiu, prescripció, 
compensació, condonació o insolvència provada de l’obligat tributari, sense 
perjudicis de la possible derivació de responsabilitat, i sense perjudici també de la 
rehabilitació dels crèdits en cas de cessament de la insolvència del deutor. 
 
Secció segona: pagament 
 
Article 61. Modalitats de pagament 
 
Amb caràcter general, el deute tributari es farà efectiu mitjançant càrrec domiciliat 
al compte corrent d’una entitat financera que estigui autoritzada a operar en el 
Principat d’Andorra; alternativament, el deute es pot fer efectiu mitjançant 
transferència bancària, xec o taló conformat, targeta de crèdit i dèbit o bé en efectiu 
a les oficines comunals. 
 
La quantitat màxima que es pot pagar en efectiu davant de les caixes de les oficines 
comunals és de deu mil euros (10.000 €). 
 
El pagament en termini voluntari o executiu pot realitzar-se en espècie i mitjançant 
béns d’interès general, culturals o d’altra naturalesa, a sol·licitud de l’obligat 
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tributari. El procediment d’aquesta modalitat de pagament serà el regulat a l’article 
14 del Decret pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs. 
 
Qui realitzi el pagament d’un deute d’acord amb aquesta ordinació té dret a que se 
li lliuri un justificant del pagament realitzat. El pagador pot sol·licitar al Comú una 
certificació acreditativa del pagament. 
 
Article 62. Temps de pagament  
 
En els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades pel Comú, el 
pagament s’ha de fer efectiu en el termini d’un mes a comptar de la notificació de 
l’acte de liquidació, tret que l’Ordinació estableixi terminis diferents. 
 
En el cas de què la notificació de l’acte de liquidació s’efectuï mitjançant publicació 
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el termini d’un mes comença a comptar a 
partir de la data de la publicació. 
 
El venciment del termini establert per al pagament sense que aquest s’hagi fet 
efectiu pot determinar la meritació de l’interès moratori, sense perjudici de què 
puguin resultar exigibles els recàrrecs per extemporaneïtat i del període executiu. 
 
Iniciat el període executiu, el pagament del deute tributari s’ha de realitzar en el 
termini d’un mes a comptar de la notificació de la provisió de constrenyiment. 
 
Article 63. Imputació de pagaments 
 
Els deutes tributaris són independents entre sí, tant per la totalitat de l’import 
respectiu com quant a les porcions en els casos de fraccionament, de tal forma 
que el pagament d’un deute tributari o d’un ingrés a compte de venciment posterior 
no extingeix la facultat del Comú d’exigir els anteriors no pagats. 
 
L’obligat al pagament de diversos deutes tributaris pot imputar cada pagament al 
deute que lliurement determini. Si els deutes es troben en període executiu, la 
imputació es farà al deute més antic. 
 
Article 64. Ajornament i fraccionament del pagament 
 
Per a què produeixi l'efecte d'extingir l’obligació tributària el pagament ha de 
comprendre l'import total del deute tributari. 
 
No obstant això, quan la situació economico-financera de l'obligat tributari 
l’impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament del deute tributari en els 
terminis establerts aquest pot sol·licitar al Comú l'ajornament o el fraccionament del 
deute, tant en període voluntari com de constrenyiment, amb oferta de garantia. 
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En cap cas poden ser ajornats o fraccionats els deutes que es derivin de sancions 
tributàries. 
 
L’ajornament o el fraccionament comporten la meritació de l’interès moratori sobre 
les quantitats ajornades o fraccionades. 
 
La resta d’ element no regulats en la present ordinació, queden regulats pel 
Reglament de recaptació dels tributs. 
 
Article 65. Competència per a resoldre les sol·licituds d’ajornament i 
fraccionament 
 
L’òrgan comunal competent en aquesta matèria és la Junta de Govern del Comú, 
sense perjudici de delegació expressa. 
 
Article 66. Sol·licituds d’ajornament i fraccionament 
 
Les sol·licituds han d’adreçar-se a l’òrgan del Comú competent per a resoldre-les. 
 
Poden referir-se a deutes que es trobin dins del termini voluntari de pagament o bé 
en període executiu, en qualsevol moment abans de l’execució de l’embargament. 
En període voluntari, la sol·licitud d’ajornament o fraccionament impedeix l’inici del 
període de constrenyiment. 
 
Com a mínim, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament han de contenir les 
dades següents: 
 
a) Nom i cognoms o raó social completa, Número de Registre Tributari (NRT) 

i domicili de l’obligat al pagament i, si s’escau, del seu representant. 
b) Concepte, import del deute i període a què es refereix, així com la data del 

termini del període voluntari de pagament. 
c) Causes que motiven la sol·licitud. 
d) Terminis i condicions sol·licitades. 
e) Garanties que s’ofereixen; en cas de sol·licitud de dispensa total o parcial, 

motivació de les causes. 
f) Ordre de domiciliació bancària, amb indicació del codi IBAN o el número 

de compte corrent de client i les dades identificatives de l’entitat bancària. 
g) Lloc, data i signatura del sol·licitant 
 
Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament s’han d’acompanyar de la 
documentació següent: 
 
a) Compromís d’aval o fiança d’una entitat bancària degudament autoritzada 

per a operar al Principat d’Andorra. En el cas d’impossibilitat d’obtenir aval 
o fiança, s’ha d’adjuntar la documentació que s’especifica als apartats 
corresponents d’aquest article. 
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b) Documentació que acredita, si s’escau, la representació i el domicili als 
efectes de notificacions. 

c) Qualsevol altre document que s’estimi oportú.  
d) Una sol·licitud, si escau, de compensació dels crèdits que el Comú pugui 

reconèixer a favor de l’obligat al pagament durant la vigència de l’ajornament 
o fraccionament. 

 
En el cas de què es sol·liciti l’admissió d’una garantia diferent de l’aval o fiança 
d’una entitat bancària, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament i 
els documents requerits al paràgraf anterior ha d’aportar-se, si escau, la 
documentació següent: 
 
a) Declaració responsable i justificació documental de l’impossibilitat d’obtenir 

l’aval o la fiança en la que constin les gestions efectuades a aquest efecte. 
b) Valoració, per experts independent, dels béns oferts en garantia. 
c) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici tancat, i informe 

d’auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de 
l’estat de residència del contribuent. 

 
De sol·licitar-se dispensa total o parcial de garantia, juntament amb la sol·licitud 
d’ajornament o fraccionament i la documentació que ha d’acompanyar aquesta, 
cal aportar, si escau, la següent documentació: 
 
a) Declaració responsable i justificació documental que acredita que no es 

disposa de béns que es puguin oferir en garantia. 
b) Justificació documental de l’impossibilitat d’obtenir l’aval o la fiança en la que 

constin les gestions efectuades a aquest efecte. 
c) Valoració, per experts independent, dels béns oferts en garantia. 
d) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici tancat, i informe 

d’auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de 
l’estat de residència del contribuent. 

e) En els cas d’empresaris o professionals, pla de viabilitat o qualsevol altra 
informació o documentació que justifiqui la possibilitat de complir amb 
l’ajornament o fraccionament del deute. 

 
En el cas de què la sol·licitud d’ajornament o fraccionament no reuneixi els requisits 
establerts anteriorment, la Junta de Govern del Comú requerirà al sol·licitant que, 
en el termini de 10 dies a comptar a partir del dia següent a la notificació del 
requeriment, esmeni els defectes o aporti els documents que hi manquin. El 
requeriment indicarà que en cas de nos ser atès, la sol·licitud es tindrà per no 
presentada, arxivant-se. 
 
Article 67. Terminis i imports mínims dels ajornaments i fraccionaments 
 
L’import mínim de les quotes fraccionades i ajornades no podrà ser, en cap cas, 
inferior a 30 euros. 
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Els fraccionaments tindran com a venciment el darrer dia de cada període i podran 
ser: 
 
a) Mensuals, amb 12 pagaments anuals. 
b) Bimestrals, amb sis pagaments anuals. 
c) Trimestrals, amb quatre pagaments anuals. 
d) Semestrals, amb dos pagaments anuals. 
e) Un pagament anual, pels ajornaments superiors a un any. 
 
El primer venciment es produirà sempre a finals del primer període natural ajornat a 
comptar des de la data de la resolució. 
 
Els ajornaments podran ser:   
 
a) Fins a l’import de 250.000 euros, màxim per a un any. 
b) Per sobre d’aquesta xifra i fins a 750.000 d’euros, màxim per a dos anys. 
c) Per quantitats superiors a 750.000 d’euros, màxim de tres anys. 
 
 
Article 68. Garanties en l’ajornament i el fraccionament 
 
La garantia ha de cobrir l’import del deute en període voluntari, els interessos 
moratoris que es puguin generar a l’ajornament i, addicionalment, un 10% de la 
suma d’ambdós partides; en el cas d’aportar-se diverses garanties, aquestes han 
de cobrir l’import de les fraccions, inclosos el principal i els interessos moratoris del 
deute en període voluntari, els interessos moratoris que puguin generar-se en 
l’ajornament i, a més, l’esmentat 10%. 
 
L’òrgan competent comunal apreciarà la suficiència de la garantia aportada. 
 
En el cas d’aportar-se aval, aquest ha de tenir vigència de tres mesos addicionals 
a la finalització de període d’ajornament o fraccionament sol·licitat. 
 
Sempre i quan l’import del deute no superi els 10.000 euros la garantia pot consistir 
en una fiança personal i solidària prestada per dos persones de reconeguda 
solvència a criteri del òrgan competent comunal. 
 
El termini per a formalitzar les garanties és d’un mes a partir de la concessió de 
l’ajornament o fraccionament, restant aquesta condicionada a l’efectiva prestació 
de la garantia. 
 
L’acceptació de la garantia l’efectua l’òrgan competent comunal, notificant-ho al 
sol·licitant mitjançant la resolució favorable d’ajornament o fraccionament. 
 



 

77 
 

Un cop satisfeta la totalitat del pagament les garanties s’alliberen de forma 
immediata. En el cas de garanties parcials, aquestes s’alliberen un cop realitzat el 
pagament parcial, juntament amb els interessos moratoris corresponents, recàrrecs 
i d’altres exigibles. 
 
Article 69. Dispensa de garanties en l’ajornament i el fraccionament 
 
Ateses les circumstàncies del deutor, el Comú pot dispensar total o parcialment de 
garantia l’obligat tributari per les sol·licituds d’ajornament i fraccionament quant 
l’import en conjunt dels deutes que es trobin tant en període voluntari com executiu 
no excedeixin de 2.500 euros. 
 
Per a determinar la referida quantitat, s’acumulen en el moment de la sol·licitud els 
deutes a què es refereix aquesta així com qualsevol altres del mateix deutor per als 
quals s’hagi sol·licitat i no resolt ajornament o fraccionament, així com l’import dels 
venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, excepte aquells 
que es trobin degudament garantits. 
 
En el cas de què es sol·liciti ajornament o fraccionament amb dispensa de garanties, 
ja sigui total o parcial, el Comú comprovarà si hi ha béns o drets susceptibles de 
ser aportats com a garantia. En cas de què n’hi hagi, l’òrgan competent comunal 
notifica a l’obligat tributari el termini per aportar els drets o béns identificats. 
 
En cas de concessió d’un ajornament o fraccionament amb dispensa de garanties, 
l’obligat tributari ha de comunicar al Comú, en qualsevol moment fins a la satisfacció 
del deute, qualsevol variació del seu patrimoni que permeti garantir els deutes 
ajornats o fraccionats, concedint-se en aquest cas el termini d’un mes per a establir 
les noves garanties. Si el Comú té coneixement d’aquestes variacions patrimonials 
ha de notificar-ho a l’obligat tributari per a què en el termini de 10 dies aquest formuli 
les al·legacions que estimi pertinents. Transcorregut aquest termini, el Comú 
requerirà a l’obligat tributari la constitució, en el termini d’un mes, de la garantia 
corresponent als béns i drets identificats. 
 
Article 70. Tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament 
 
L’òrgan competent comunal examina les sol·licituds d’ajornament o fraccionament, 
especialment els casos de manca de liquiditat, la capacitat de generar recursos, la 
suficiència de la garantia o, si s’escau, la concurrència de les circumstàncies per a 
la dispensa de garanties. 
 
Realitzat aquest examen, emet una resolució que es notifica a l’obligat tributari. 
 
Durant la tramitació de la sol·licitud i abans de la resolució, l’obligat tributari ha de 
satisfer el deute en els terminis proposats en la sol·licitud. En el cas d’incompliment 
d’aquests terminis durant el període de tramitació pot denegar-se automàticament 
la sol·licitud presentada. 
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Article 71. Resolució de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament 
 
L’òrgan competent comunal disposa d’un termini de dos mesos per a notificar les 
resolucions., prorrogable per un altre mes addicional. A manca de notificació, pot 
considerar-se denegada la sol·licitud, podent-se interposar el recurs corresponent. 
 
La resolució relativa a l’ajornament o fraccionament sol·licitat ha de notificar-se a 
l’obligat tributari, incloent-hi: 
 
a) El càlcul dels interessos moratoris exigibles. 
b) Els efectes que es deriven de la no constitució de garanties (comprovació 

per part del Comú de l’existència de béns i drets susceptibles de constituir 
garantia, comunicació de variacions en el patrimoni de l’obligat tributari, etc). 

c) El codi IBAN o el número de compte de client i les dades identificatives de 
l’entitat bancària. 

d) Els terminis de pagament. 
e) Altres possibles condicions de l’acord. 
 
En el cas de dispensa de garanties, s’entén que des de la resolució es formula una 
sol·licitud de compensació de crèdits que té efectes en el moment en què els crèdits 
o dèbits siguin exigibles, encara que això suposi un venciment anticipat del terminis, 
sense perjudici del nou càlcul dels interessos moratoris. 
 
La resolució pot contenir terminis diferents dels sol·licitats per l’obligat tributari, així 
com exigir i condicionar el manteniment de l’acord de concessió de l’ajornament o 
fraccionament al fet que el sol·licitant es trobi al corrent de les seves obligacions 
tributàries durant la vigència de l’ajornament o fraccionament. 
 
En el cas de resolucions de fraccionament que incloguin deutes en període voluntari 
i d’altres en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud, l’acord de 
concessió no acumularà en una mateixa fracció deutes que es trobin en diferents 
períodes d’ingrés, havent-se de satisfer primer els deutes que es trobin en període 
executiu. 
 
En el cas de resolució denegatòria, se’n deriven els efectes següents: 
 
a) Si la sol·licitud s’ha efectuat en període voluntari, el pagament del deute ha 
de fer-se efectiu en el termini d’un mes a comptar de la notificació de l’acte de 
liquidació. Si es realitza l’ingrés, s’exigiran interessos moratoris pel termini comprès 
entre el dia següent de la data de fi del període voluntari d’ingrés i la data efectiva 
de pagament. En cas contrari, els interessos s’exigiran fins a la finalització del 
termini d’ingrés obert com a conseqüència de la denegació. 
b) Si la sol·licitud s’ha presentat en període executiu, prossegueix aquest 
període. 
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Contra la denegació de sol·licituds es pot interposar recurs en via administrativa. 
 
Article 72. Manca de pagament en els casos d’ajornaments i fraccionaments: 
 
En cas d'ajornament i un cop vençut el termini atorgat, la manca de pagament 
determina: 
 
a) En període voluntari, l’exigència immediata en via de constrenyiment de la 

part del deute ajornat que hagi esdevingut impagat. 
b) En període de constrenyiment, la represa del procediment executiu. 
 
En cas de fraccionament, la manca de pagament d’un sol termini determina: 
 
a) En període voluntari, l'exigència immediata per via de constrenyiment de les 

quantitats vençudes; si aquestes no s'ingressen, es consideren vençuts els 
restants terminis pendents, els quals s'exigiran per via de constrenyiment. 

b) En període de constrenyiment, la represa del procediment executiu per raó 
dels terminis pendents. 

 
En el supòsit d’incompliment reiterat, el Comú considerarà vençuda la totalitat del 
deute fraccionat i exigirà a l’obligat tributari el pagament per la via de 
constrenyiment. A aquest efectes, es considera incompliment reiterat la falta de 
pagament per part de l’obligat tributari de dues o més fraccions del deute, tant de 
forma consecutiva en el temps com de forma no consecutiva. 
 
Article 73. Sistema de pagament a terminis dels tributs i taxes de cobrament 
periòdic 
 
S’estableix la possibilitat que, prèvia petició expressa, els obligats tributaris puguin 
acollir-se a un sistema de pagament fraccionat, a terminis, instrumentat mitjançant 
domiciliació bancària mensual de rebuts, dels tributs i taxes següents, de 
cobrament periòdic: 
 
a) Impost tradicional del foc i lloc. 
b) Impost sobre la propietat immobiliària edificada. 
c) Impost sobre els rendiments arrendataris. 
d) Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. 
e)  Taxa de serveis públics en general. 
 
El mecanisme de pagament fraccionat en cap cas dona lloc a la repercussió als 
obligats tributaris de cap tipus de recàrrec ni a l’aplicació d’interessos moratoris. 
 
Un cop l’obligat tributari opta per acollir-se a la modalitat de pagament, aquesta 
s’aplica en exercicis pressupostaris successius, tret que l’obligat manifesti la seva 
voluntat expressa de renunciar a la mateixa, o bé si el Comú decideix no oferir 
aquest sistema. 
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Per acollir-se a la modalitat cal que es compleixin els següents requeriments: 
 
a) No mantenir amb el Comú deute pendent per raó de tributs, taxes i preus 

públics. S’exceptuen d’aquest requisit, els casos en què s’hagi sol·licitat i 
obtingut del Comú l’ajornament o el fraccionament en el pagament de deutes 
de naturalesa tributària o d’altres de dret públic. 

b) Cal presentar la sol·licitud abans del 15 de gener de l’any natural en el que 
hagin de causar efectes. En aquest sentit, els obligats tributaris de l’Impost 
sobre els rendiments arrendataris hauran d’adjuntar a la sol·licitud la 
declaració de les rendes del període impositiu corresponent. 

 
Quant a les condicions d’atorgament, són les següents: 
 
a) Els imports dels tributs i taxes a considerar als efectes dels sistema de 

pagament seran els corresponents a l’any natural anterior de la liquidació, o 
en el seu cas aquells que ja es coneguin amb certesa de l’any corrent. En 
aquest sentit, s’admetran regularitzacions en les quotes tributàries tenint en 
compte aquelles modificacions del fets imposables  que encara no estiguin 
contemplades als registres del Comú. 

b) S’inclouran dins de la quota tributària a fraccionar tots els imports referits als 
tributs i taxes en què el sol·licitant resulti ser l’obligat tributari.   

c) L’import mínim per acollir-se al sistema de pagament serà de 300 euros. 
d) El total dels imports dels tributs i taxes acollits al sistema es dividiran entre 

10, resultant-ne una quota mensual que serà objecte de càrrec en compte 
corrent entre els mesos de març a desembre. Un cop el Comú disposi 
d’informació sobre els imports definitius corresponents als tributs i taxes de 
l’exercici, les quotes corresponents als mesos d’octubre a desembre 
s’ajustaran a l’alça o la baixa, atenent als referits imports. 

e) Els pagaments han de domiciliar-se obligatòriament en un compte corrent 
obert en qualsevol entitat financera autoritzada a operar al Principat 
d’Andorra., acceptant-se un únic compte de domiciliació. 

 
En cas d’impagament de qualsevol de les quantitats fraccionades restarà sense 
efectes aquesta modalitat de pagament, recuperant-se els terminis normals de 
pagament en període voluntari establerts per a cada tribut o taxa. 
 
 
Secció tercera: Prescripció 
 
Article 74. Terminis i còmput de prescripció 
 
Prescriuen al cap de tres anys els drets i les accions següents: 
 
a) El dret del Comú a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació 

oportuna. 
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b) L’acció per imposar sancions tributàries 
c) El dret a sol·licitar, i en el seu cas obtenir, les devolucions derivades de la 

normativa de cada tribut i les devolucions d’ingressos indeguts. 
d) El dret del Comú a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.  
e) El dret del Comú a exigir el pagament de les sancions tributàries. 
 
El termini de prescripció comença a comptar, respectivament: 
 
a) Des del moment en què s’hagin comès les infraccions respectives. 
b) Des de la data en què s’acabi el termini per sol·licitar la devolució 

corresponent derivada de la normativa dels tributs o, en defecte de termini, 
des del dia en què la devolució es va poder sol·licitar. 

c) Des de la data en què s’hagi fet efectiu l’ingrés indegut. 
d) Des de la data de la notificació de la liquidació. 
e) Des de la data en què s’acabi el termini per fer el pagament del deute tributari 

en període voluntari. 
f) Des de la data de la notificació de l’acord d’imposició de sanció. 
g) Des de la data en què s’acabin els terminis establerts per efectuar les 

devolucions derivades de la normativa dels tributs o des de la data de 
notificació de l’acord on es reconegui el dret a percebre la devolució dels 
ingressos indeguts. 

 
El termini de prescripció pot ampliar-se en un termini màxim d’un any en el cas de 
què es produeixi la interrupció com a conseqüència de la realització d’alguna de les 
actuacions previstes a l’article següent. 
 
Quant al terminis de prescripció, per a exigir l’obligació de pagament als 
responsables solidaris o subsidiaris, s’actuarà segons preveu l’article 52 de la Llei 
de bases de l’ordenament tributari. 
 
Article 75. Interrupció de la prescripció 
 
El termini de prescripció s’interromp per: 
 
a) Qualsevol acció del Comú, notificada a l’obligat tributari d’acord amb la Llei 

de bases de l’ordenament tributari, conduent al reconeixement, la 
regularització, la comprovació, la inspecció, la recaptació, l’assegurament 
o la liquidació de la totalitat o part de l’obligació tributària. 

b) Per qualsevol actuació de l’obligat tributari conduent al pagament o el 
reconeixement del deute directament davant del Comú, o, indirectament, 
per la interposició de recursos de qualsevol mena. 

c) En relació amb la devolució d’ingressos indeguts, el termini de prescripció 
s’interromp en el moment en què el Comú reconegui el deute, notificant-
ho fefaentment a l’obligat tributari o, si aquest li n’exigeix el pagament per 
qualsevol via, quan el Comú en tingui coneixement també de forma fefaent. 
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També s’interromp quan es reiteri la sol·licitud o s’interposin recursos de 
qualsevol mena. 

 
El període d’interrupció de la prescripció s’inclou dintre del còmput total del període 
de prescripció dels tributs, excepte en el supòsit establert al paràgraf següent. 
 
Si el termini de prescripció s’interromp per la interposició d’un recurs judicial, el 
termini es reprèn de nou quan el Comú rebi la notificació de la sentència o de la 
resolució ferma que posa fi al procediment judicial. En qualsevol cas, el temps 
transcorregut abans de l’inici de la interrupció s’inclourà igualment dintre del 
còmput total del període de prescripció dels tributs. 
 
En el cas de què el termini de prescripció s’interrompi per la declaració en estat de 
cessament de pagament o fallida del deutor, el termini es reprèn en el moment en 
què es clausuri el procediment concursal. 
 
En el cas de diversos deutes en relació a un obligat tributari, la  interrupció de la 
prescripció només té efectes en relació amb el deute al que es refereixi. 
 
Interromput el termini de prescripció per un obligat tributari, aquets s’estén a tots 
els altres obligats tributaris, inclosos els responsables. 
 
Tret del cas d’interrupció per la interposició de recurs judicial, en la resta de casos 
les interrupcions no poden suposar l’allargament del termini de prescripció inicial 
superior a un any. 
 
Article 76. Efectes de la prescripció 
 
La prescripció s’aplica d’ofici, mitjançant resolució de l’òrgan competent, sense 
necessitat que s’invoqui o s’exceptuï per part de l’obligat tributari. La prescripció 
guanyada extingeix el deute tributari. 
 
Secció quarta: Altres vies d’extinció del deute tributari i de les sancions 
 
Subsecció I: La Compensació 
 
Article 77. Compensació 
 
Les quotes i, si és el cas, els deutes tributaris en general i les sancions, es poden 
extingir, total o parcialment, mitjançant compensació amb els crèdits que els 
obligats tributaris ostentin davant el Comú, sempre i quan aquest els hagi 
reconegut. 
 
La compensació pot tenir lloc d’ofici per part del Comú o a instància de l’obligat 
tributari. La presentació de la sol·licitud interromp el termini de pagament, que s’ha 
de reprendre en cas de denegació. 
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Article 78. Compensació a instància de l’obligat tributari 
 
L’obligat que pretengui la compensació ha de sol·licitar-la al Comú. 
 
La sol·licitud ha de contenir, en tot cas, les dades següents: 
 
a) Nom i cognoms o raó social, número de registre tributari (NRT) i domicili 

fiscal de l’obligat al pagament i, si escau, del seu representant. 
b) Identificació detallada del deute que es pretén compensar, que indiqui com 

a mínim l’import, el concepte i la data de venciment del període d’ingrés 
voluntari. 

c) Identificació del crèdit reconegut que s’ofereix en compensació i 
documentació que l’acrediti, indicant-ne com a mínim l’import i el 
concepte. 

d) Lloc, data i signatura del sol·licitant. 
 
En el cas de què la sol·licitud no reuneixi els requeriments exigits o que no 
s’acompanyi la documentació sobre el crèdit, l’òrgan competent ha de notificar-ho 
a l’obligat tributari, per tal de què aquest efectuï les esmenes corresponents, en el 
termini de 10 dies. De no obtenir-se resposta o en cas de què aquesta resulti 
insuficient, la sol·licitud s’arxivarà, notificant-ho a l’interessat. En el cas 
d’inexistència del crèdit acreditada pel Comú, no resultarà necessari el requeriment 
d’esmenes a l’obligat tributari, arxivant-se la sol·licitud sense més tràmits que la 
notificació a l’interessat. 
 
A discreció del Comú, la presentació de la sol·licitud pot suspendre les actuacions 
de realització de béns i drets en els casos d’embargament. 
 
La resolució de la sol·licitud ha de notificar-se a l’obligat tributari en el termini de 
dos mesos, prorrogable per un altre mes addicional. A manca de notificació, pot 
considerar-se denegada la sol·licitud, podent-se interposar el recurs corresponent. 
 
En cas de resolució favorable, els deutes tributaris són objecte de compensació per 
part del Comú. 
 
En cas de resolució negativa, les conseqüències que se’n deriven són les següents: 
 
a) Si la sol·licitud s’ha efectuat en període voluntari, el pagament del deute ha 

de fer-se efectiu en el termini d’un mes a comptar de la notificació de l’acte 
de liquidació. Si es realitza l’ingrés, s’exigiran interessos moratoris pel termini 
comprès entre el dia següent de la data de fi del període voluntari d’ingrés i 
la data efectiva de pagament. En cas contrari, s’inicia el període executiu, 
liquidant-se els interessos moratori corresponents al període entre la data de 
finalització del pagament en període voluntari i la data d’inici del període 
executiu, sense perjudici dels que posteriorment es puguin liquidar. 
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b) Si la sol·licitud s’ha presentat en període executiu, s’inicia el procediment de 
constrenyiment, tret que aquets ja s’hagués iniciat anteriorment. 

 
La compensació de deutes pot sol·licitar-se juntament amb el seu ajornament o 
fraccionament. 
 
Article 79. Compensació a instància del Comú 
 
En el cas de què un deutor del Comú per raó de tributs sigui alhora creditor per un 
crèdit reconegut fermament, el Comú pot compensar d’ofici el deute. 
 
La compensació pot produir-se respecte de qualsevol crèdit, independentment de 
la naturalesa d’aquest. 
 
Article 80. Efectes de la compensació 

La compensació produeix l’extinció del deute per la part compensada, havent-se 
de notificar a l’obligat tributari l’acord corresponent. 

En el cas de què el deute a favor del Comú sigui superior al crèdit del que és titular 
l’obligat tributari, per la part no compensada es segueix el procediment establert 
per al seu cobrament, segons correspongui. En cas contrari, es retorna el sobrant 
a l’obligat tributari. 

 
Subsecció II: La Condonació 
 
Article 81. Condonació 
 
Les quotes i els deutes tributaris només poden ser objecte de condonació durant 
el temps en la quantia i amb els requisits que estableixi una llei específica per a cada 
cas o cada grup de casos homogenis. 
 
 
Subsecció III: Insolvència provada de l’obligat tributari 
 
Article 82. Insolvència provada 
 
En el cas de què en el desenvolupament del procediment de constrenyiment 
esdevingui la insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris, el Comú 
pot declarar provisionalment extingit qualsevol dret de cobrament tributari al seu 
favor. 
 
No obstant això, si el Comú té coneixement de la solvència dels obligats tributaris, 
aquests poden ser rehabilitats dins del termini de prescripció, i continuar amb el 
procediment de constrenyiment, rehabilitant-se també el crèdit. 
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Article 83. Deutor en fallida i crèdit incobrable 
 
Es considera deutor en fallida a l’obligat tributari que no ha satisfet el deute i del 
que se’n desconeixen béns o drets embargables per a satisfer-lo, o bé que 
disposant de béns o drets embargables, aquests no cobreixen la totalitat del deute 
i les sancions tributàries. 
 
La declaració de fallida pot fer referència a la insolvència total o parcial de l’obligat 
tributari. 
 
Són crèdits incobrables aquells que no s’han pogut fer efectius en el període de 
constrenyiment. 
 
Si el deutor principal i els responsables solidaris es declaren en fallida, l’acció de 
cobrament ha d’adreçar-se envers els responsables subsidiaris. De no existir 
aquests, o bé en ser declarats també en fallida, l’òrgan competent del Comú 
declara el crèdit com a incobrable. 
 
També tenen la consideració de crèdits incobrables aquells deutes que, trobant-se 
en el període de constrenyiment, el seu import recuperable resulti ser inferior als 
costos en que el Comú hagi d’incórrer per a la seva realització. La seva declaració 
com a tals, que ha d’aprovar l’òrgan competent del Comú, requereix informe previ 
de la Intervenció comunal. 
 
Article 84. Efectes de la baixa provisional per insolvència 
 
La baixa per insolvència és provisional i nomes és efectiva per prescripció. 
 
Declarada la fallida d’un obligat tributari, els deutes amb venciment posterior poden 
ser donats de baixa provisional si no existeixen altres obligats al pagament. 
 
Article 85. Revisió de la baixa provisional per insolvència i rehabilitació de 
crèdits incobrables 
 
L’òrgan competent del Comú ha de vigilar la possible solvència sobrevinguda del 
deutor i d’altres obligats al pagament. 
 
En el cas de què es produeixi aquesta circumstància i no s’hagi esgotat el termini 
de prescripció, es procedeix a rehabilitar els crèdits declarats incobrables i es 
continua amb el procediment de recaptació partint de la situació en la qual es 
trobaven els deutes en el moment en que van ser declarats com a incobrables. 
 
Capítol II: L’aplicació dels tributs 
 
Secció primera: Principis generals 
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Article 86. Àmbit d’aplicació 
 
L’aplicació dels tributs per part del Comú comprèn les següents activitats: 
 
a) Informació i assistència dels obligats tributaris. 
b) Gestió, inspecció i recaptació dels tributs. 
c) Qualsevol actuació de l’obligat tributari en exercici dels seus drets en el marc 
de la relació jurídica tributària. 
 
Article 87. Deure d’informació i assistència als obligats tributaris 
 
El Comú té l’obligació d’informar i assistir els obligats tributaris en relació amb els 
seus drets i les seves obligacions. 
 
Els mitjans a través dels quals informa són els següents: 
 
a) Publicació de textos actualitzats i consolidats de les normes dels tributs. 
b) Publicitat dels criteris administratius en relació amb les normes i els models 

tributaris. 
c) Respostes de les consultes escrites que són comunicades als consultants. 
 
Secció segona: Del procediment de gestió tributària 
 
Article 88. Funcions de gestió tributària 
 
Les funcions de gestió tributària són les següents: 
 
a) Recepció i comprovació de declaracions i la resta de documents amb 

transcendència tributària, i també procediments propis de rectificació i 
substitució. 

b) La informació i l’assistència tributària. 
c) Control del compliment de les obligacions tributàries declaratives, formals i 

censals. 
d) Gestió de notificacions individuals i col·lectives als obligats tributaris, excepte 

les relacionades amb els procediments d’inspecció i recaptació. 
e) Recepció de consultes verbals o escrites, formulades pels obligats tributaris. 
f) Emissió de certificats tributaris. 
g) Elaboració, control, gestió i manteniment dels censos i registres dels obligats 

tributaris necessaris per a cada tribut. 
h) Recepció, comprovació i, si s’escau, arxiu o derivació als òrgans d’inspecció 

de les denúncies tributàries. 
i) Incoar i tramitar expedients sancionadors derivats de les seves actuacions. 
j) Altres funcions relacionades amb l’aplicació de tributs. 
 
Article 89. Declaració tributària 
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Té la consideració de declaració tributària tot document presentat davant el Comú 
en què l’obligat tributari comunica informacions o manifestacions rellevants per a 
l’aplicació dels tributs. 
 
La presentació d’una declaració no implica, per ella mateixa, acceptació o 
reconeixement per l’obligat tributari de la procedència de l’obligació tributària. 
 
Article 90. Liquidació tributària 
 
La liquidació és un acte administratiu mitjançant el qual l’òrgan competent del Comú 
realitza les operacions de qualificació i quantificació de l’obligació tributària i 
determina, amb abast definitiu o provisional  l’import del deute. 
 
Article 91. Notificació de liquidacions 
 
D’acord amb el Codi de l’Administració i la Llei de bases de l’ordenament tributari 
el Comú notifica als obligats tributaris les liquidacions pertinents, en les quals 
s’indiquen les dades de les quals es deriva l’import d’aquestes, amb la motivació 
suficient, els mitjans d’impugnació que es poden exercir, amb expressió dels 
terminis i els òrgans competents per a resoldre-les i el lloc, termini i forma de 
compliment de la quota de tributació. 
 
El Comú pot notificar col·lectivament per edicte publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra les liquidacions corresponents a tributs de caràcter repetitiu, a 
partir del segon període. 
 
En el cas de què l’obligat tributari domiciliï el pagament de l’impost en una entitat  
financera degudament autoritzada a operar al Principat d’Andorra la notificació es 
considera efectuada amb la presentació del rebut a l’entitat bancària. 
 
En el cas de què conforme al que preveu la Llei de bases de l’ordenament tributari 
no pugui practicar-se la notificació a l’obligat tributari aquesta s’efectuarà mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
 
Secció tercera: Del procediment de la recaptació 
 
Article 92. Funcions de recaptació 
 
Entre d’altres, les funcions de la recaptació són les següents: 
 
a) Gestió de cobrament dels deutes tributaris i de les sancions, tant en període 

voluntari com executiu i, si és el cas, dels expedients de compensació o 
qualsevol altre procediment encaminat a l’extinció dels deutes tributaris i de 
les sancions. 

b) Gestió dels pagaments derivats de les devolucions. 
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c) Qualsevol actuació destinada al cobrament o altres situacions d’extinció des 
deutes tributaris i de les sancions, incloses les mesures d’execució forçosa 
del patrimoni de l’obligat al pagament. 

d) Tramitació de les sol·licituds de fraccionament o ajornament. 
e) Tramitació dels expedients de derivació de responsabilitat. 
 
Article 93. Ingrés en període voluntari 
 
Els terminis per a ingressar els deutes tributaris en període voluntari es recullen a 
l’article 62 d’aquesta Ordinació. 
 
Article 94. Recaptació en període executiu 
 
La recaptació en període executiu s’inicia: 
 
a) En el cas de deutes liquidats pel Comú, l’endemà del termini d’un mes a 

comptar des de la data de notificació, individual o col·lectiva. 
b) En el cas d’impagament d’imports ajornats en sol·licituds d’ajornament 

formulades en període voluntari, de manera immediata, el dia de 
l’impagament. 

c) En el cas de d’impagament d’ajornaments sol·licitats ja en la fase executiva, 
la data de l’impagament dona lloc a què es reprengui el procediment 
executiu. 

d) Si l’impagament prové de fraccionaments sol·licitats en el període voluntari: 
la data en què es produeix l’impagament d’un dels terminis comporta l’inici 
de l’exigència immediata per via de constrenyiment de la quantitat vençuda. 

e) En el cas d’impagament d’un sol termini en fraccionaments sol·licitats en 
període executiu, la data en què es produeix l’impagament marca la represa 
del procediment executiu en relació al termini i a la resta de terminis 
pendents. 

 
Iniciat el període executiu, el Comú efectua la recaptació dels deutes tributaris pel 
procediment administratiu de  constrenyiment. 
L’inici del període executiu determina l’exigència d’interessos moratoris i dels 
recàrrecs del període executiu que resultin d’aplicació d’acord amb el que preveu 
l’article 25 de la Llei de bases de l’ordenament tributari i, en cas de trava o execució 
de béns en la fase d’embargament, també dels costos en què hagi incorregut el 
Comú o en qui hagi delegat aquest l’execució forçosa del cobrament. 
 
Article 95. Suspensió del procediment de constrenyiment 
 
Són causes que comporten la suspensió d’ofici i de forma automàtica del 
procediment de constrenyiment les següents: 
 
a) Quan es provi que s’ha produït un error material, aritmètic o de fet en la 

determinació del deute. 



 

89 
 

b) Quan el deute hagi estat ingressat, condonat, compensat, ajornat, 
fraccionat, suspès o hagi prescrit el dret a exigir-ne el pagament. 

c) Quan es sol·licita la compensació amb un dret de cobrament a favor del 
deutor, fins que es resolgui l’expedient de compensació. 

d) Quan es sol·liciti l’ajornament o el fraccionament i es compleixin els requisits 
establerts reglamentàriament per a la presentació de garanties. A manca 
d’aportació de garanties o bé si aquestes no cobreixen la totalitat del deute, 
el procediment segueix el seu curs. Ambdós operacions poden sol·licitar-se 
abans de què s’executi l’embargament (article 53.3 de LBOT). 

e) Quan es presenti un recurs i es compleixin els requisits que es determinin 
reglamentàriament per a la prestació de les garanties adients. 

f) Quan un interessat interposi una terceria de domini o de millor dret. En el cas 
de què el deutor no disposi d’altres béns o drets el procediment es manté 
en suspens fins a resoldre’s sobre la titularitat; en altre cas, el procediment 
segueix el seu curs. 

 
Quan l’interessat acrediti alguna d’aquestes causes en l’escrit o recurs que presenti 
se li ha de notificar a suspensió de les actuacions del procediment de 
constrenyiment mentre es dicti l’acord corresponent. 
 
La resolució adoptada al respecte per òrgan competent del Comú ha de notificar-
se a l’interessat, comunicant-li, si s’escau, la continuació del procediment de 
constrenyiment. 
 
Article 96. Desenvolupament del procediment de constrenyiment 
 
Finalitzat el termini de pagament en període voluntari, el procediment de 
constrenyiment s’inicia i s’impulsa d’ofici, sense perjudici del drets de suspensió 
que empara l’obligat tributari en els supòsits previstos en la Llei de bases de 
l’ordenament tributari. 
 
La Intervenció comunal emet el certificat de descobert que acredita l’impagament 
dels deutes. 
 
El procediment s’inicia quan l’òrgan competent del Comú aprova la provisió de 
constrenyiment, acte administratiu que ordena l’execució del patrimoni de l’obligat 
al pagament. 
 
En la provisió el Comú identifica el deute pendents, liquida els recàrrecs que 
corresponguin i insta a l’obligat tributari a efectuar el pagament. 
 
La provisió ha de ser objecte de notificació, té caràcter executiu, és títol suficient 
per a iniciar el procediment de constrenyiment i té la mateixa força que una 
sentència judicial per procedir contra els béns i drets executats. 
 
L’obligat tributari pot oposar-s’hi en cas de què: 
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a) Acrediti l’extinció total del deute o la prescripció del dret a exigir-ne el 

pagament. 
b) Hagi presentat sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en 

període voluntari o per altres causes de suspensió dels procediment de 
recaptació. 

c) Acrediti manca de notificació de la liquidació del deute. 
d) Hagi estat anul·lada la liquidació. 
e) S’hagi produït error o omissió en el contingut de la provisió de 

constrenyiment, que impedeixi la identificació del deutor o del deute contret. 
Quan l’interessat acrediti alguna d’aquestes causes en l’escrit o recurs que presenti 
se li ha de notificar a suspensió de les actuacions del procediment de 
constrenyiment mentre es dicti l’acord corresponent. 
 
La resolució adoptada al respecte per òrgan competent del Comú ha de notificar-
se a l’interessat, comunicant-li, si s’escau, la continuació del procediment de 
constrenyiment. 
 
Article 97. Contingut de la provisió de constrenyiment 
 
La provisió de constrenyiment ha de contenir les dades següents: 
 
a) Nom i cognoms o raó social, Número de Registre Tributari (NRT) i domicili 

fiscal de l’obligat al pagament. 
b) Concepte, import del deute o sanció tributaris, període a què correspon i lloc 

on s’ha d’ingressar. 
c) Indicació que el deute no ha estat satisfet en període voluntari. 
d) Menció a l’inici de la meritació d’interessos moratoris. 
e) Liquidació del recàrrec en període executiu. 
f) Requeriment a l’obligat tributari perquè realitzi el pagament del deute i 

sancions tributaris, interessos moratoris i recàrrec en el termini d’un mes, 
segons disposa la Llei de bases de l’ordenament tributari. 

g) Advertència que, en cas contrari, es procedirà a l’embargament dels béns o 
drets del deutor o a l’execució de les garanties que hi puguin haver. 

h) Repercussió, si escau, de les costes del procediment. 
i) Possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament en el pagament. 
j) Indicació que la suspensió del procediment es produirà en els casos i 

condicions previstos en la Llei de bases de l’ordenament tributari. 
k) Recursos que poden interposar-se contra la provisió de constrenyiment, 

amb indicació dels òrgans davant dels quals es poden interposar i el termini 
per a la interposició. 

 
Article 98. Interès moratori en el període executiu 
 
Les quantitats que han de satisfer-se en el període executiu meriten interessos 
moratoris. 
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Per al seu càlcul s’hi estarà al que preveu l’article 39 del Decret de 21 d’octubre de 
2015, pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs. 
 
Article 99. Execució de garanties 
 
En cas de deutes garantits en els quals s’ha iniciat el procediment de 
constrenyiment, es procedirà a executar la garantia. 
 
Si la garantia consisteix en un aval o fiança, es requerirà a l’avalador o fiador l’ingrés 
del deute i sancions tributàries en el termini d’un mes, segons estableix la Llei de 
bases de l’ordenament tributari, inclosos el recàrrec i interessos moratoris, fins al 
límit de la garantia. Aquests es meritaran des de la notificació fins al pagament per 
part de l’avalador o fiador. Si no es fa l’ingrés, s’embargaran els seus béns i drets, 
sense necessitat d’una nova notificació. 
 
En el cas de garanties hipotecàries o altres drets reals sobre béns immobles, 
s’alienaran pel procediment establert als articles 53 a 58 del Decret de 21 d’octubre 
de 2015, pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs i de conformitat 
amb la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’Embargament. 
 
En el supòsit de garanties constituïdes sobre béns o drets de persones diferents de 
l’obligat al pagament, es notificarà a aquestes persones, requerint-les perquè posin 
a disposició del Comú els béns o drets esmentats en el termini establert a l’article 
51, apartat 4, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tret que es realitzi el 
pagament corresponent als deutes o sancions tributaris. En cas d’incompliment, es 
procedirà segons es preveu al paràgraf anterior. 
 
En el cas de que la garantia sigui manifestament insuficient, es continuarà amb el 
procediment de constrenyiment, sense necessitat d’esperar-ne l’execució. Aquest 
fet haurà de motivar-se. 
 
Article 100. Impagament i embargament de béns i drets 
 
Si l’obligat tributari no s’hi oposa al constrenyiment i no efectua el pagament dins 
del termini establert en la provisió de constrenyiment, el Comú procedirà a 
l'embargament i a l'execució del patrimoni del deutor en quantitat suficient per 
cobrir el deute no ingressat, els interessos meritats fins a l’ingrés efectiu, els 
recàrrecs en període executiu i els costes del procediment de constrenyiment i 
embargament. 
 
Si el deute està garantit s’executa la garantia en primer lloc, conforme al que 
s’indica a l’article anterior. 
 
El procediment d’embargament es regirà per: 
 



 

92 
 

a) Els articles 109 a 113 de la Llei de bases de l’ordenament tributari. 
b) El capítol tercer del Decret de 21 d’octubre de 2015, pel qual s’aprova el 

Reglament de recaptació dels tributs. 
c) La Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’Embargament. 
d) El Títol II de la Llei43/2014, del 18 de desembre, del Saig. 

 
 

Secció quarta: Del procediment d’inspecció dels tributs 
 
Subsecció primera: Aspectes generals del procediment d’inspecció 
 
Article 101. Servei d’inspecció tributaria 
 
Mitjançant els serveis que depenen de la Comissió de Finances, el Comú efectua 
les actuacions de la inspecció de tributs. 
 
Tot allò no regulat en la present ordinació, queda regulat per la Llei de bases de 
l’ordenament tributari i el Reglament d’aplicació dels tributs. 
 
Article 102. Funcions de la inspecció 
 
Les funcions de la inspecció són les següents: 
 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per descobrir fets 

amb transcendència tributària que el Comú desconeix. 
b) Comprovar el contingut de les declaracions i autoliquidacions tributàries. 
c) Comprovar el valor dels béns i drets, i també dels deutes i passiu, en els 

casos en què sigui necessari per a determinar l’obligació tributària. 
d) Comprovar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis fiscals 

i devolucions tributàries. 
e) Amb motiu d’actuacions inspectores, informar als obligats tributaris dels 

seus drets i obligacions i la forma en què les han de complir. 
f) Elaborar informes tècnics per al Comú en matèria financera i tributària.  
g) Incoar i tramitar expedients sancionadors derivats de les seves actuacions. 
 
Article 103. Facultats dels òrgans d’inspecció tributària 

A banda de més de les facultats pròpies de la gestió tributària, la inspecció pot: 

a) Realitzar qualsevol actuació fora de les seves oficines. 
b) Accedir als locals de negoci, establiments mercantils, seus de direcció i, en 

general, on hi hagi proves relatives a béns o drets susceptibles de ser fets 
generadors o supòsits de fet de l’obligació tributària, amb les limitacions 
legals i reglamentàries que corresponguin. 
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Els funcionaris que realitzen actuacions d’inspecció és consideren agents de 
l’autoritat i han d’acreditar la seva condició quan així siguin requerits per a fer-ho 
fora de les oficines del Comú. 
 
Els obligats tributaris han d’atendre la inspecció i li han de prestar la deguda 
col·laboració en el desenvolupament de les seves funcions. 
 
Article 104. Documentació de les actuacions d’inspecció 

Les actuacions inspectores es documenten en comunicacions, diligències, 
informes i actes. 

Les comunicacions són documents mitjançant els quals el Comú notifica a l’obligat 
tributari l’inici del procediment o altres fets o circumstàncies relatius al mateix, o 
efectua els requeriments que siguin necessaris a qualsevol persona o entitat. Poden 
incorporar-se al contingut de les diligències que s’estenguin. 

Les diligències són els documents públics que s’estenen per fer constar fets, així 
com les manifestacions de l’obligat tributari o persona amb la que s’entenguin les 
actuacions. No poden contenir propostes de liquidacions tributàries. 

Els informes són documents que contenen informació emesa pel Comú, com 
administració tributària. Els òrgans competents comunals emetran, d’ofici o petició 
de tercers, els informes que siguin preceptius conforme a l’ordenament jurídic, els 
que sol·licitin altres òrgans o serveis de les Administracions públiques o els poders 
legislatiu i judicial, en els termes previstos per les lleis, i els que resultin necessaris 
per a l’aplicació dels tributs. 

El contingut mínim de les comunicacions, diligències i informes és el previst al 
Decret d’11 de febrer de 2015, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels 
tributs. 

Les actes són documents públics emesos per la inspecció que recullen el resultat 
de les actuacions de comprovació d’inspecció, i en els que es proposa a l’obligat 
tributari la regularització que la inspecció estimi procedent, o bé se’n declara la 
conformitat. Tenen valor probatori d’un document públic, pel que els fets que 
contenen només poden ser rebatuts mitjançant prova en sentit contrari. 

Subsecció segona: Inici i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
Article 105. Inici del procediment d’inspecció 
 
El procediment pot iniciar-se bé d’ofici o a petició de l’obligat tributari. 
 
S’inicia d’ofici mitjançant notificació, en la que ha de fer-se constar la naturalesa i 
abast de la comprovació, així com els drets i obligacions en els curs d’aquestes 
actuacions.  
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La notificació ha d’assenyalar el lloc, dia i hora de la compareixença i la 
documentació i altres elements que l’obligat tributari haurà de tenir a disposició de 
la Inspecció. A més , la comunicació ha de fer constar el que s’estableix al 
Reglament d’aplicació dels tributs. 
 
En actuacions d’abast parcial l’obligat tributari pot sol·licitar l’ampliació de les 
actuacions i que aquestes tinguin abast de caràcter general. 
 
Article 106. Abast de les actuacions d’inspecció 
 
Les actuacions poden tenir un abast general o parcial, segons s’indiqui a la 
notificació corresponent. 
 
Les actuacions tenen un caràcter parcial quan no afecten la totalitat dels elements 
de l’obligació tributària del període objecte de comprovació. 
 
Els obligats tributaris que estiguin essent objecte d’una actuació inspectora de 
caràcter parcial, podran sol·licitar al Comú que la inspecció tingui caràcter general 
respecte al tribut i exercicis afectats per l’actuació, sense que la sol·licitud interrompi 
les actuacions en curs. La sol·licitud s’efectuarà en el termini de trenta dies des de 
què es produeixi la notificació de l’inici de les actuacions inspectores de caràcter 
parcial, havent-se d’iniciar la comprovació de caràcter general en el termini de tres 
mesos des de la recepció de la sol·licitud. 
 
L’incompliment d’aquest termini determinarà que les actuacions inspectores de 
caràcter parcial no interrompin el termini de prescripció per comprovar i investigar 
el mateix tribut i període amb caràcter general. 
 
Article 107. Termini de comprovació de la inspecció 
 
El termini de comprovació de l’actuació inspectora és de dotze mesos des de la 
comunicació d’inici de les actuacions. S’entendrà que les actuacions finalitzen en 
la data en què es notifiqui o s’entengui notificat l’acte administratiu resultant de les 
mateixes. 
 
No es tenen en compte als efectes d’aquest còmput els períodes de dilació 
ocasionats per l’obstrucció de les actuacions per part de l’obligat tributari. 
 
En els casos previstos en la Llei de bases de l’ordenament tributari, les actuacions 
d’inspecció es poden ampliar per un altre període que no podrà excedir de sis 
mesos addicionals, amb el requisit de documentar-ne els motius, d’acord amb el 
Reglament d’aplicació dels tributs. 
 
Si les actuacions excedeixen el termini previst legalment, ampliat en el seu cas 
segons el previst en l’apartat anterior, s’entendrà caducat el procediment. 
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Article 108. Lloc i horari de les actuacions d’inspecció 
 
El lloc i l’horari de les actuacions d’inspecció es desenvolupen: 
 
a) A les oficines del Comú, dins l’horari establert per a l’atenció al públic. 
 
b) Als locals de l’obligat tributari, respectant-ne l’horari normal de la seva 
activitat, podent-ne establir altres, per mutu acord. 
 
L’òrgan d’inspecció determina el lloc de les actuacions. 
 
L’anàlisi de la documentació necessària per dur a terme l’actuació inspectora s’ha 
de practicar al lloc on legalment s’han de trobar els llibres de comptabilitat o 
documents, amb les excepcions previstes al Reglament d’aplicació dels tributs. 
 
Article 109. Regularització voluntària durant la comprovació 
 
Si un cop iniciat un procediment de comprovació de gestió o d’inspecció, l’obligat 
tributari ingressa el deute, es produeixen les conseqüències següents: 
 
a) La quota ingressada s’entén a compte de la futura liquidació. 
b) Es meriten interessos entre el moment en què va finalitzar el període voluntari 

i el moment en què es fa efectiu el pagament. 
c) No és exigible el recàrrec per presentació extemporània amb requeriment, 

però és susceptible de ser objecte de sanció d’acord amb la legislació 
aplicable. 

 
En el cas d’ingrés del deute havent superat el procediment inspector el límit de 
dotze mesos de l’article 93, l’ingrés es considera voluntari, de manera que és 
aplicable el recàrrec per presentació extemporània amb requeriment, sense que 
sigui possible una sanció per aquesta causa. 
 
Subsecció tercera: Acabament del procediment d’inspecció  
 
Article 110. Acabament del procediment d’inspecció 
 
Conclòs en el seu cas el tràmit d’audiència, la fase d’instrucció del procediment 
inspector es documentarà en una proposta d’acta que reflectirà el resultat de les 
actuacions inspectores, així com una proposta de regularització en els termes 
previstos en la Llei de bases de l’ordenament tributari. 
 
A efectes de la seva tramitació les actes d’inspecció poden ser de conformitat o de 
disconformitat. Si l’obligat tributari es negués a rebre o subscriure l’acta, aquesta 
es tramitarà com de disconformitat. 
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Les actes requereixen l’aprovació del responsable del Servei de recaptació 
comunal. 
 
Les actes han de ser signades per la persona responsable de la instrucció i per 
l’obligat tributari. 
 
Article 111. Tràmit d’audiència 
 
Finalitzades les actuacions de comprovació i d’investigació, la inspecció notifica a 
l’obligat tributari una proposta d’acta que conté una exposició succinta dels fets i 
dels fonaments jurídics a més de la proposta de regularització. 
 
L’obligat tributari disposa de vint-i-un dies hàbils per revisar l’expedient 
administratiu, presentar al·legacions a la proposta d’acta i, si és el cas, prestar la 
conformitat, total o parcial, als fets, als fonaments jurídics o a la proposta de 
regularització. 
 
Article 112. Acta de conformitat 
 
Quan l’obligat tributari o el seu representant manifestin la seva conformitat amb la 
proposta de regularització que formuli el Comú, aquesta circumstància es farà 
constar expressament en l’acta. 
 
S’entendrà produïda i notificada la liquidació tributària d’acord amb la proposta 
formulada en l’acta si, en el termini de deu dies comptats des del dia següent a la 
data de l’acta, no s’hagués notificat a l’interessat un acord de l’òrgan competent 
per liquidar, amb algun dels següents continguts: 
 
a) Rectificant errors materials. 
b) Ordenant completar l’expedient mitjançant la realització de les actuacions 

que procedeixin. 
c) Confirmant la liquidació proposada en l’acta. 
d) Estimant que en la proposta de liquidació ha existit error en l’apreciació dels 

fets o indeguda aplicació de les normes jurídiques i concedint a l’interessat 
termini d’audiència previ a la liquidació que es practiqui. 

 
Si per part de l’òrgan competent per liquidar es detectessin els referits errors de fet 
o de dret, aquest podrà rectificar l’acta, la qual, presentada a l’obligat tributari, 
podrà ser, alhora, signada en disconformitat i tramitada com a tal. 
 
L’obligat tributari pot presentar-hi al·legacions. En aquest cas, l’acta es considera 
de disconformitat i es segueix el procediment corresponent. No obstant això, si la 
inspecció estima les al·legacions, la pot rectificar. En qualsevol cas, es pot prestar 
conformitat parcial a les rectificacions proposades. 
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Per a la imposició de les sancions que puguin procedir com a conseqüència 
d’aquestes liquidacions seran d’aplicació les reduccions previstes en la Llei de 
bases de l’ordenament tributari per als supòsits de conformitat i pagament voluntari. 
  
L’obligat tributari pot interposar recurs contra l’acta de conformitat. En aquest cas, 
l’acta  té les mateixes conseqüències jurídiques que una acta de disconformitat, 
inclosa la pèrdua del dret a la reducció de les sancions. 
 
Article 113. Acta de disconformitat 
 
Amb caràcter previ a la signatura de l’acta de disconformitat es concedirà tràmit 
d’audiència a l’interessat per que al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Quan l’obligat tributari o el seu representant no subscriguin l’acta, manifestin la seva 
disconformitat amb la proposta de regularització que formuli el Comú o bé no 
compareguin en la data assenyalada per a signar-la, es farà constar expressament 
aquesta circumstància en l’acta, que inclourà els fonaments de dret en què es basi 
la proposta de regularització. 
 
En el termini de vint-i-un dies hàbils des de la data en que s’hagi emès l’acta o des 
de la notificació de la mateixa, l’obligat tributari podrà formular al·legacions davant 
l’òrgan competent per liquidar. 
 
Transcorregut un mes des de l’acabament del termini per presentar al·legacions el 
Comú podrà acordar la pràctica d’actuacions complementàries, les quals donaran 
com a resultat: 
 
a) La rectificació, en el seu cas, de l’acta i la notificació a l’obligat tributari, 
perquè hi presti conformitat o disconformitat, en els termes de l’article anterior. 
b) La confirmació de la liquidació realitzada en el procediment d’inspecció. 
c) Una vegada notificada la liquidació, l’obligat tributari pot interposar-hi recurs 
en contra. 
 
Article 114. Contingut de les actes 
 
Quant al contingut de les actes s’hi estarà al que preveu el Reglament d’aplicació 
dels tributs. 
 
Article 115. Classes de liquidacions 
 
D’acord amb el que disposa la Llei de bases de l’ordenament tributari, les 
liquidacions derivades d’un procediment d’inspecció tenen caràcter definitiu o 
provisional. 
 
Les liquidacions derivades de les actuacions de comprovació i investigació d’abast 
parcial sempre tenen caràcter provisional. 
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Tret dels casos previstos en el Reglament d’aplicació dels tributs, les liquidacions 
derivades de les actuacions de comprovació i investigació d’abast general tenen 
caràcter definitiu. 
 
Les liquidacions provisionals minoren els imports de les que posteriorment o 
simultàniament es practiquin respecte de l’obligació tributària i el període objecte 
de regularització. 
 
Article 116.  Liquidació dels interessos moratoris 
 
Quant a l’aplicació d’interessos moratoris sobre liquidacions derivades del 
procediment inspector s’hi estarà al que preveu el Reglament de recaptació dels 
tributs. 
 
Títol VI. Vies d’impugnació 
 
Capítol I. Dels principis rectors 
 
Article 117.  Els procediments de revisió 
 
Els actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tributàries poden ser 
objecte d’impugnació o de revisió mitjançant: 
 
a) El recurs administratiu. 
b) Altres procediments especials de revisió. 
 
Un cop esdevenen ferms, els actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions 
tributàries no són revisables per la via administrativa, excepte en el cas de 
rectificació d’errors, en els supòsits i pel procediment establerts. 
 
Un cop confirmats per sentència judicial ferma, els actes d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions no poden ser revisables en cap cas. 
 
Article 118. Requisits 
 
Els actes de revisió i de resolució de recursos han d’estar degudament motivats i 
han de contenir una referència succinta dels fets i els fonaments de dret. També ha 
d’estar motivat qualsevol acte dictat durant la tramitació de l’expedient. 
 
La resolució del recurs i dels procediments especials posa fi a la via administrativa. 
 
 
Capítol II. La comissió tècnica tributària 
 
Article 119.  Competència 
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Conforme a la Llei de bases de l’ordenament tributari la Comissió Tècnica Tributària 
és l’òrgan competent per a resoldre tots els recursos administratius que s’interposin 
contra els actes dictats per l’òrgan competent en matèria tributària comunal en 
relació amb l’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries. 
 
 
Capítol III. El recurs en via administrativa 
 
Article 120.  Del recurs en via administrativa 
 
Conforme a la Llei de bases de l’Ordenament Tributari, el Reglament de revisió en 
via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs i el Codi de l’Administració els 
actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions són susceptibles de recurs 
en via administrativa. 
 
La interposició del recurs en via administrativa és un requisit necessari per tenir 
accés a la via jurisdiccional. Fins que no es resolgui el recurs, de forma expressa o 
per silenci, no es pot promoure el recurs jurisdiccional. 
 
El termini per interposar el recurs és d’un mes natural des que s’entengui notificat 
l’acte administratiu d’aplicació dels tributs susceptible de recurs. 
 
L’escrit d’interposició del recurs ha de contenir necessàriament les al·legacions i els 
elements de prova que es considerin oportuns. 
 
El recurs sotmet al coneixement de la Comissió Tècnica Tributària, per a la seva 
resolució, totes les qüestions de fet i de dret dels actes administratius recorreguts, 
tant si estan plantejades en el recurs com si no ho estan.  
 
La mera interposició d’un recurs per la via administrativa no suposa la suspensió 
de l’execució de l’acte impugnat. 
 
L’execució resta suspesa automàticament per l’aportació de garantia suficient per 
cobrir la quota, els interessos, els recàrrecs i les sancions que siguin objecte del 
recurs, mitjançant: 
 
a) Aval d’una entitat bancària degudament autoritzada per operar al Principat 

d’Andorra. 
b) Fiança, personal i solidària, prestada per dues persones de reconeguda 

solvència a judici de l’Administració, sempre que l’import del deute no superi 
els 10.000 euros. 

c) Les garanties previstes al Reglament de revisió en via administrativa dels 
actes d’aplicació dels tributs. 
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L’execució es suspèn sense necessitat d’aportar garantia, quan s’evidenciï que 
l’acte administratiu conté un error material, de fet o aritmètic manifest. 
 
La suspensió dels actes d’aplicació dels tributs es manté mentre duri el 
procediment en la via administrativa i mentre es mantingui l’eficàcia de la garantia. 
 
El procediment d’oferiment de la garantia i de qualificació de la garantia oferta és el 
previst al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels 
tributs   
 
Article 121.  Resolució dels recursos 
 
L’òrgan competent per resoldre el recurs és la Comissió Tècnica Tributària. 
 
El termini màxim per a resoldre’l és de dos mesos comptant des de la data de la 
seva presentació. L’expiració d’aquest termini sense resposta per part de 
l’Administració permet considerar que el recurs ha estat desestimat. Les 
resolucions expresses o tàcites són susceptibles de recurs davant la jurisdicció 
administrativa. 
 
La resolució del recurs conté els antecedents de fet i els fonaments jurídics 
adequadament motivats que hagin servit per a la decisió. 
 
 
Capítol IV. Dels procediments especials de revisió 
 
Article 122.  Procediments especials 
 
Els procediments especials de revisió són: 
 
a) El procediment de rectificació d’errors. 
b) El procediment de devolució d’ingressos indeguts. 
c) El procediment de revocació. 
 
Article 123.  Procediment de rectificació d’errors 
 
El Comú ha de modificar d’ofici o a instància de la persona interessada els errors 
materials, de fet o aritmètics dels actes i les resolucions tributàries. 
 
En el cas d’inici d’ofici ha de notificar-se a l’interessat, per tal que aquest pugui 
formular al·legacions en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la 
notificació de la proposta. 
 
Només es poden rectificar actes o resolucions que no hagin prescrit. 
 



 

101 
 

El termini màxim per notificar la resolució del procediment és de sis mesos des que 
es presenta la sol·licitud per part de l’obligat tributari o des de què es notifica l’inici 
del procediment d’ofici. 
 
L’expiració d’aquest termini permet considerar que la sol·licitud ha estat 
desestimada.  
 
Les resolucions expresses o tàcites són susceptibles de recurs. 
 
L’execució resta suspesa automàticament per l’aportació de garantia suficient per 
cobrir la quota, els interessos, els recàrrecs i les sancions que siguin objecte del 
recurs, mitjançant: 
 
a) Aval d’una entitat bancària degudament autoritzada per operar al Principat 

d’Andorra. 
b) Fiança, personal i solidària, prestada per dues persones de reconeguda 

solvència a judici de l’Administració, sempre que l’import del deute no superi 
els 10.000 euros. 

c) Les garanties previstes al Reglament de revisió en via administrativa dels 
actes d’aplicació dels tributs. 

 
Article 124.  Procediment de devolució d’ingressos indeguts 
 
Quan un obligat tributari ha realitzat un ingrés tributari indegut per qualsevol causa 
té dret a la devolució d’ofici o a instància de part, llevat que hagi prescrit el dret a la 
devolució. 
 
Tenen també dret a la devolució els hereus o causahavents de l’obligat tributari. 
 
El procediment pot iniciar-se d’ofici o bé a instància de la persona interessada. 
 
El procediment per al reconeixement del dret a la devolució i la forma de fer-la 
efectiva són els regulats al Reglament de revisió en via administrativa dels actes 
d’aplicació dels tributs. 
 
En la devolució dels ingressos indeguts es liquida l’interès moratori calculat des de 
la data en què es va realitzar l’ingrés indegut fins a la data en què s’ordena la 
devolució. 
 
Article 125. Procediment de revocació 
 
El Comú pot revocar els actes o les resolucions de contingut tributari, sempre que 
aquests actes infringeixin manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes 
posin de manifest el caràcter improcedent de l’acte, o quan en la tramitació del 
procediment s’hagi produït indefensió de l’obligat tributari. 
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La revocació no pot constituir, en cap cas, dispensa o exempció no permesa per 
les normes tributàries, ni ser contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a 
l’ordenament jurídic. 
 
L’acord que posa fi al procediment no pot empitjorar la situació jurídica tributària de 
l’obligat tributari que és part de l’acte o de la resolució que es pretén revocar, i s’ha 
de donar audiència als interessats. 
 
Els procediments de revocació s’inicien i s’impulsen d’ofici. 
 
Només es poden revocar actes o resolucions que no hagin prescrit. 
 
La competència per dictar l’acte de resolució d’aquest procediment correspon a 
l’òrgan que va dictar l’acte, o al seu superior jeràrquic, amb informe preceptiu i 
vinculant de la Comissió Tècnica Tributària. 
 
El termini màxim per resoldre el procediment és d’un any. L’expiració d’aquest 
termini sense resolució expressa suposa la caducitat del procediment. La caducitat 
impedeix la iniciació d’un nou procediment de revocació pel mateix acte o resolució 
de contingut tributari. 
 
 
Capítol V. Recurs davant la jurisdicció administrativa 
 
Article 126. Recurs en via jurisdiccional 
 
Les resolucions que posen fi a la via administrativa són susceptibles de recurs 
davant la jurisdicció administrativa.  
 
 
Títol VII. Potestat sancionadora 
 
Capítol I. Els principis de la potestat sancionadora 
 
Article 127.  Potestat sancionadora del Comú 
 
El Comú exerceix la potestat sancionadora d’acord amb la Llei qualificada de 
delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l’ordenament 
tributari, la Llei de finances comunals i la present ordinació 
 
Article 128.  Principi de no-concurrència de les sancions tributàries 
 
La mateixa acció o omissió que s’hagi d’aplicar com a circumstància que determini 
la qualificació d’una infracció com a greu o molt greu no pot ser sancionada com a 
infracció independent. 
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Les sancions derivades de la comissió d’infraccions tributàries són compatibles 
amb l’exigència de l’interès moratori i dels recàrrecs del període executiu. 
 
 
Capítol II. Naturalesa de la responsabilitat tributària 
 
Article 129.  Subjectes de les infraccions tributàries 
 
Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats que realitzin 
les accions o les omissions doloses o culposes tipificades com a infraccions 
tributàries, i singularment: 
 
a) Els obligats tributaris, tant els directes com els indirectes. 
b) Els representants legals dels obligats tributaris que no tenen capacitat 

d’obrar. 
 
La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d’una mateixa 
infracció tributària determina que estiguin obligats solidàriament al pagament de la 
sanció davant del Comú. 
 
Article 130.  Extinció de la responsabilitat de les infraccions tributàries 
 
La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Per la defunció del subjecte infractor. 
b) Per prescripció del dret d’imposar sancions. 
c) Pel transcurs dels terminis als que es refereixen els apartats 1 i 6 de l’article 

135 de la Llei de bases de l’ordenament tributari 
 
Article 131.  Extinció de les sancions tributàries 
 
Les sancions tributàries s’extingeixen per les causes següents: 
 
a) Pagament, compensació o compliment de la sanció. 
b) Defunció dels obligats a pagar-les. 
c) Prescripció del dret a exigir-ne el pagament. 
d) Condonació. 
 
 
Capítol III. Òrgans competents per imposar sancions 
 
Article 132.  Òrgans competents per imposar sancions 
 
L’establiment i la imposició de les sancions tributàries correspon: 
 
a) Pel Consell del Comú si l’import de la sanció és superior a 3.000 euros. 
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b) Per la Junta de Govern en tots els casos restants. 
 
 
Capítol IV. Concepte i modalitats d’infraccions i sancions tributàries 
 
Article 133.  Conceptes i modalitats de les infraccions 
 
Són infraccions tributàries les accions o les omissions doloses o culposes 
tipificades i sancionades com a infraccions en aquesta Ordinació tributària. 
 
Les infraccions tributàries es classifiquen en simples i de defraudació. 
 
Article 134. Modalitats de sanció tributària 
 
Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions 
pecuniàries i de sancions no pecuniàries de caràcter accessori, quan procedeixi. 
 
Les sancions pecuniàries podran consistir en una multa fixa o proporcional.  
 
Les sancions no pecuniàries adoptaran la modalitat de prohibició, durant un termini 
màxim de tres anys, de formalitzar contractes amb el Comú, o d’inhabilitació, durant 
un termini màxim de tres anys, per rebre subvencions del Comú. 
 
Cada modalitat de sanció tributària és compatible amb les restants. 
 
Article 135. Infraccions simples 
 
Són infraccions simples l’incompliment d’obligacions o de deures tributaris exigits 
a qualsevol persona, sigui o no obligat tributari, per la gestió dels tributs i quan no 
constitueixin infracció de defraudació. 
 
Es consideren infraccions simples les següents: 
 
a) La manca de presentació de declaracions o la presentació de declaracions 
falses, incompletes o inexactes que no donin lloc a incidències en les liquidacions. 
b) L’incompliment de requeriments d’informació o de documentació que 
efectuï el Comú. 
c) L’incompliment de les obligacions de caràcter censal, requerides per a 
determinats tributs i taxes. 
d) L’incompliment de l’obligació d’utilitzar i de comunicar el número de registre 
tributari (NRT). 
e) La resistència, negativa o obstrucció a les actuacions del Comú, en fase de 
gestió, d’inspecció o de recaptació, o en qualsevol altre procediment dels tributs. 
 
Article 136.  Infraccions de defraudació 
 



 

105 
 

Són infraccions de defraudació les accions o omissions doloses o culposes, amb 
qualsevol grau de negligència, que comportin un perjudici econòmic pel Comú. 
També tindran la consideració d’infraccions de defraudació aquells perjudicis 
econòmics que es poguessin derivar de gaudir indegudament de beneficis fiscals. 
 
Constitueixen infraccions de defraudació les infraccions següents: 
 
a) Deixar d’ingressar, totalment o parcialment, els deutes tributaris, les 
retencions o els ingressos a compte, per no haver presentat declaracions o 
autoliquidacions quan ho estableixin les normes de cada tribut, i també, quan 
després del requeriment oportú, l’obligat tributari no presenti les declaracions o les 
autoliquidacions. 
b) Deixar d’ingressar, totalment o parcialment, els deutes tributaris, les 
retencions o els ingressos a compte, perquè en les declaracions o autoliquidacions 
presentades s’ometin dades, elements, quantitats o signes, índexs o mòduls 
necessaris per determinar les bases i les quotes de tributació. 
c) Gaudir indegudament de beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o 
devolucions, o bé obtenir-ne. 
d) Acreditar improcedentment partides positives o negatives i crèdits de 
l’impost, per deduir o compensar en la base o en la quota. 
 
Article 137.  Quantificació de les sancions 
 
Conforme el que estableix  la Llei de bases de l’ordenament tributari, per la comissió 
d’una infracció simple s’estableix multa fixa d’entre 150 i 3.000 €. 
 
Per la comissió d’infraccions de defraudació les sancions poden ser: 
 
a) Per infracció lleu, un 50% de l’import no liquidat. 
b) Per infracció greu, el 100% de l’import no liquidat. 
c) Per infracció molt greu, el 150% de l’import no liquidat. 
d) La prohibició, durant un termini de tres anys, de celebrar contractes amb el 
Comú. 
e) La inhabilitació durant un termini màxim de tres anys per rebre subvencions 
del Comú. 
 
Per a qualificar la graduació de les sancions s’hi estarà al que disposa la Llei de 
bases de l’ordenament tributari. 
 
Article 138.  Reducció de les sancions 
 
La quantia de les sancions pecuniàries imposades es redueix en un 30% en els 
supòsits de conformitat amb la liquidació efectuada per l’òrgan competent i amb el 
pagament voluntari de la pròpia liquidació. 
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L’import de la reducció practicada s’exigeix amb l’únic requisit de la notificació a la 
persona o entitat interessada, quan s’hagi impugnat l’acte administratiu de 
regularització. 
 
L’import de la sanció que s’ha d’ingressar per la comissió de qualsevol infracció, 
un cop aplicada, si escau, la reducció per conformitat del 30%, es redueix en el 
25% si es realitza l’ingrés total de la sanció dins del període voluntari i no s’impugna 
la liquidació ni la sanció. 
 
L’import de la reducció practicada s’exigeix amb l’únic requisit de la notificació a la 
persona o entitat interessada, quan s’hagi interposat recurs en el termini previst 
contra la liquidació o la sanció. 
 
Capítol V. Del procediment sancionador 
 
Article 139.  Regulació de l’expedient sancionador en matèria tributària 
 
La imposició de sancions requereix l’obertura i instrucció prèvia d’un expedient 
sancionador, que es regeix per les normes següents: 
 
a) Per les normes establertes en aquesta Ordinació.  
b) Subsidiàriament, pel Codi de l’Administració, La Llei de bases de 
l’ordenament tributari, el Reglament regulador del procediment sancionador i les 
altres normes que regulen el procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
Disposició addicional primera 
 
En tot allò no previst en la present ordinació, serà d’aplicació l’establert a la Llei 
21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i la Llei 36/2021 de 
les Finances Comunals. 
 
Disposició transitòria primera 
 
Tots els fets, actes o procediments que es trobin en curs de realització el dia de 
l’entrada en vigor de la present Ordinació es regeixen per la normativa anterior, 
sempre i quan no entrin en contradicció a l’establert per la Llei 36/2021 entrada en 
vigor el dia 1 de gener del 2022 
 
S’exceptuen les normes relatives a prescripció, a sancions i al règim de recàrrecs 
en tot allò que sigui més favorable als administrats. 
 
Disposició transitòria segona   
 
En els supòsits de sol·licituds de modificació d’ús que afectin edificacions que van 
ser autoritzades per lloguer i vulguin ser destinades a la venda, anteriors a l’entrada 
en vigor de l’impost sobre la construcció, sempre i quan no hagin transcorregut 10 
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anys des de l’autorització corresponent, el sol·licitant abonarà en concepte de taxa 
de llicència urbanística, la diferència entre la taxa abonada en el moment de 
l’autorització a lloguer i l’import que li correspon segons la present ordinació com a 
impost sobre la construcció per la venda. 
 
Disposició derogatòria 
 
La present Ordinació deroga la normativa d’igual o inferior rang d’aquest Comú que 
s’hi contradigui.  
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia de la seva publicació al BOPA. 
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CC_document 3 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996 
i les seves modificacions, la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les Finances Comunals 
i les seves modificacions, i la Llei 32/2014 de sostenibilitat pressupostària i 
estabilitat financera i fiscal, i les seves modificacions, el Comú d’Ordino, en la sessió 
del Consell de data 22 de desembre del 2021 va aprovar l’Ordinació de preus 
públics per a l’exercici 2022, per entrar en vigor a partir del dia 1 de gener del 2022. 
 
En data 3 de gener del 2022 mitjançant BOPA número 1 s’ha publicat la Llei 
36/2021 de les finances comunals, que entra en vigor a partir del dia 1 de gener 
del 2022 i deroga l’anterior Llei 10/2003 de les finances comunals. 
 
L’aplicació d’aquesta nova Llei comporta realitzar canvis en els redactats de les 
ordinacions reguladores de l’execució pressupostària, tributària i de preus públics. 
 
Aquest canvis, per aquesta ordinació  es concreten en: 
 

- Suprimir la definició d’alguns preus públics que es traspassen a l’ordinació 
tributària per ajustar-se al que ja estableix la Llei 21/2014 de bases de 
l’ordenament tributari, i la nova Llei 36/2021 de les finances comunals que 
regula que aquells conceptes corresponents a la utilització privada o 
l’aprofitament especial del domini públic que fins el 31 de desembre del 
2021 es consideraven preus públics passen a tenir la consideració de Taxa.   

- La nova Llei estableix la potestat dels comuns per establir, via ordinació, 
bonificacions potestatives en tributs i preus públics, diferents a les 
bonificacions obligatòries establerts a la Llei. 

- Es concreta i limita les entitats exemptes de pagament. 
- S’introdueix el concepte de “preu normal de mercat” a efectes de determinar 

els preus en alguns casos de taxes i dels preus públics.  
- S’introdueix la possibilitat del prorrateig mensual en el meritament i 

quantificació de la quota a pagar. 
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Ordinació de modificació de l’ordinació de preus públics per a l’any 2022 
 

Capítol I – Disposicions generals 
 
Secció primera. Potestats i definicions 
 
Article 1. Exercici de la potestat normativa 
 
Sota el principi d’autogovern els comuns del Principat d’Andorra administren i 
gestionen els seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la 
Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei 
de bases de l’ordenament tributari i la Llei de les finances comunals. 
 
Article. 2 Definició i contingut dels preus públics 
 
Aquesta Ordinació regula els trets essencials dels preus públics que ofereix el 
Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, 
imports i condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de 
la Llei 36/2021 del 16 de desembre, de les finances comunals. 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions exigides pel Comú 
d’Ordino per la realització de serveis o activitats, no definides com a taxa d’acord 
amb la Llei de finances comunals, en que concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 
  
a) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma 
voluntària. 
 
b) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència. 
 
Article 3. Import dels preus públics  
 
1. L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreix, com a 
mínim, el cost del servei que es presta i prenent en consideració el preu de mercat 
que correspon per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant. 
 
2. Tanmateix, quan per raons de caire social, cultural, esportiu, turístic o d’ interès 
públic s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir, mitjançant la present 
ordinació, preus públics per sota del límit previst en el paràgraf anterior., mitjançant 
bonificacions i/o descomptes. 
 
3. Les propostes per a l’establiment o la modificació dels imports dels preus públics 
que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que motivi i justifiqui la 
quantia.   
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4. Als preus que es detallen en l’ordinació caldrà afegir en cada cas el percentatge 
d’Impost General Indirecte que li correspongui d’acord amb la normativa vigent en 
cada moment 
 
5. Si la prestació d’aquests serveis o activitats comporten la destrucció o el 
deteriorament de tot o part dels seus elements, el Comú pot exigir la consignació 
d’un dipòsit equivalent al cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d’aquells 
elements, sense perjudici de la liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció 
o de la reparació, que s’abonarà en el moment en que finalitza la prestació. 

 
Article 4. Aplicació i gestió 
 
Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació. 
 
El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, 
la inspecció i qualsevol altra funció referent als preus públics. 
 
D’acord amb l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei de competències comunals modificat 
per la Llei 19/2017 del 20 d’octubre del 2017, els comuns poden delegar en una 
administració pública o en entitats públiques de caràcter administratiu les facultats 
de gestió, liquidació, recaptació, inspecció i la potestat sancionadora sobre els 
tributs, i la liquidació i recaptació d´altres ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 
 
Article 5. Obligats al pagament 
 
1. Els obligats al pagament dels preus públics són les persones que sol·liciten o es 
beneficien del servei o activitat corresponent.  
 
2. També tenen aquesta consideració les societats civils, les herències jacents, les 
comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms que malgrat no 
tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica , i es beneficiïn dels 
serveis o activitats prestats pel comú. 
 
3. El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus 
públics, les declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries per 
a determinar les dades o els elements referents als serveis, i que siguin necessàries 
per a l’aplicació de les tarifes. 
 
4. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades 
o impedeixin les comprovacions oportunes, el Comú procedirà a determinar 
l’import del preu públic, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels 
índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que si escau correspongui. 
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5. D’acord amb la Llei 5/2021 de modificació del Codi de procediment civil, els 
preus públics en contraprestació a requeriments documentals que ordeni el tribunal 
i que s’adrecin al Comú seran gratuïts. No obstant, el Comú podrà facturar aquelles 
costes complementàries que resultin rellevants segons la naturalesa de l’acte 
requerit. 
 
6. Salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot 
suspendre la prestació del servei o l’activitat sotmesa a preu públic, quan les 
persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar declaracions o 
les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin 
les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels preus públics, els 
recàrrecs i els interessos moratoris acreditats. 
 
Article 6. Naixement de l’obligació 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la 
realització de l’activitat, o des del moment en què s’utilitzi un servei públic, podent 
exigir, en els casos en què es consideri oportú, pagaments anticipats o un dipòsit 
previ.  
 
2. Quan es tracti de cursos, tallers, ensenyaments de tot tipus, o d’altres activitats, 
l’obligació de pagar neix en el moment de formalitzar la matrícula o la inscripció. 
 
3. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o 
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució dels imports pagats 
juntament amb l’interès moratori, si escau, o tractant-se d’espectacles el canvi de 
les entrades quan això sigui possible. 
 
Article 7. Forma de pagament 
 
Com a norma general, el pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines 
comunals, o en la mateixa instal·lació. Els preus públics de tracte successiu seran 
facturats mitjançant càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment 
establerta al Principat que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés 
a les oficines comunals. 
 
Article 8. Prescripció 
 
Els terminis, el còmput i la interrupció de la prescripció, així com els seus efectes, 
queden regulats en els articles 17 a 18 de la Llei 36/2021 de les finances comunals. 
 
Article 9. Responsabilitats  
 
Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionen, 
directament o indirectament, perjudici econòmic a les finances del Comú 
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determinen l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa segons els 
casos. 
 
Secció segona. Cobraments d’impagats 
 
Article 10. Deutes no satisfets 
 
En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per 
la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord amb el 
procediment previst en la Secció Tercera “Del procediment de recaptació” del 
Capítol II “Aplicació dels tributs”, de l’Ordinació Tributària comunal vigent per 
l’exercici i en general d’acord amb l’establert a la Llei 21/2014 de bases de 
l’ordenament tributari i el Codi de l’administració vigent. 
 
El pagament d’una de les quotes d’un venciment posterior no extingeix la facultat 
d’exigir els anteriors no pagats. 
 
a) Inici del procediment de constrenyiment 
 
El període executiu s’inicia quan, vençut el període voluntari, hi ha hagut un 
incompliment, total o parcial. 
 
b) Certificació de descoberts 
 
Transcorregut el termini de pagament en període voluntari, l'Interventor del Comú 
certifica els descoberts (individualment o col·lectivament) existents per a què siguin 
executats pel procediment de constrenyiment. 
 
c) Meritament de recàrrecs, interessos moratoris i costes 
 
Transcorregut el termini de pagament en període voluntari, s’inicia el període 
executiu que produeix, des del dia següent al de la finalització del període voluntari, 
els efectes següents: 

c.1) El meritament dels recàrrecs executiu o de constrenyiment, si escau. 
c.2) El meritament de l'interès moratori, si escau. 
c.3) El meritament,  si és el cas, de costes. 
c.4) La recaptació pel procediment de constrenyiment 

 
d) Procediment de constrenyiment 
 
Els aspectes de la recaptació pel procediment de constrenyiment queden regulats 
pel capítol cinquè, secció segona de la llei 21/2014 de bases de l’ordenament 
tributari, els reglaments que la desenvolupen i l’Ordinació tributària del Comú 
d’Ordino i el Codi de l’administració. 
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e) Embargament i execució de garanties 
 
Si l’obligat tributari no s’oposa al constrenyiment i no efectua el pagament, el Comú 
li embarga els béns o drets que corresponguin, d’acord amb l’estipulat als articles 
108 i següents de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari, els reglaments 
que la desenvolupen i l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino. 
 
f) Mesures cautelars 
 
Per tal d’assegurar el cobrament dels deutes per impagament de preus públics, el 
Comú pot adoptar mesures cautelars de caràcter provisional, si hi ha indicis 
racionals que el cobrament esmentat es pot veure impedit o greument dificultat 
considerant la situació patrimonial del deutor o la realització d’actuacions per reduir 
la seva solvència, en els termes establerts en l’article 62 de la Llei 21/2014 de bases 
de l’ordenament tributari, els reglaments que la desenvolupen i l’Ordinació tributària 
del Comú d’Ordino. 
 
Article 11. Compensació 
 
1. Es podran extingir totalment o parcialment per compensació els deutes a favor 
del Comú d’Ordino que es troben en fase de gestió recaptadora, tant en període 
voluntari com executiu, amb les obligacions que puguin haver degudament 
reconegudes a favor de l’obligat al pagament. 
 
2. Aplicada la compensació, l’obligació i el deute quedaran extingits en la quantitat 
concurrent. Si el deute és superior a l’obligació, l’obligat al pagament haurà 
d’abonar la diferència abans d’autoritzar la compensació. Si l’obligació és superior 
al deute, el Comú d’Ordino farà la liquidació minorant i expressant els imports 
corresponents. 
 
Article 12. Condonació i insolvència 
 
1. Els aspectes relacionats amb la condonació de deutes són els establerts per 
l’article 58 de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari, els reglaments 
que la desenvolupen i l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino. 
 
2. Els deutes que no es puguin cobrar per declaració de fallida dels obligats 
tributaris, es declararan provisionalment extingits mentre aquests no es rehabilitin 
dins del termini de prescripció, moment en el qual, aquest deute s’extingirà 
definitivament. 
 
Article 13. Ajornament i fraccionament de deutes    
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1. El Comú, per acord de la Junta de Govern, podrà, en circumstàncies 
excepcionals i quan hi hagin motivacions socials justificades, ajornar i/o fraccionar 
quotes pel pagament de preus públics. 
 
Les demandes d’ajornament i fraccionament es realitzaran mitjançant l’entrada del 
document de sol·licitud corresponent als serveis comunals. 
 
Aquesta sol·licitud, degudament informada pel departament de Finances, serà 
tramesa a la Junta de Govern qui, en mèrits de la circumstància social i excepcional, 
accedirà o denegarà la demanda. 
 
2. La Junta de Govern podrà atorgar l’ajornament o fraccionament de les quotes 
d’acord amb els següents paràmetres: 
 
a) L’import de cadascuna de les quotes fraccionades i ajornades no podrà ser 
inferior a 30 €.   
 
b) Els fraccionaments tindran com a venciment, com a norma general, l’últim dia de 
cada període i podran ser: 

- Mensuals, fins a 12 pagaments anuals. 
- Bimensuals, fins a 6 pagaments anuals. 
- Trimestrals, fins a 4 pagaments anuals. 
- Semestrals, fins a 2 pagaments anuals. 

 
El primer venciment serà a finals del primer període natural ajornat a comptar de la 
data de l’atorgament. 
 
c) L’ajornament podrà ser com a màxim per un any. 
 
d) L’ajornament del pagament implica el meritament de l’interès moratori. 
 
e) Per imports superiors a 2.500 € es podrà dispensar l’aportació de garantia. 
 
3. La falta de pagament d’una sola de les quotes ajornades o fraccionades en el 
venciment atorgat, determina: 

a) en període voluntari, l’exigència immediata en període executiu, en cas de 
fraccionament es consideren vençuts tots els terminis i així mateix s’exigiran 
pel procediment de constrenyiment, 

b) en període executiu, la represa del procediment de constrenyiment pel total 
de les quotes pendents, 

c) i en tot cas, l’execució immediata de les garanties aportades. 
 
El pagament d’una de les quotes tributàries d’un venciment posterior no extingeix 
la facultat d’exigir els anteriors no pagats. 
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Secció tercera. Règim d’infraccions i sancions  
 
Article 14. Exercici de la potestat sancionadora  
 
Els comuns són competents per definir infraccions i aplicar sancions per 
incompliment de la normativa comunal en relació als ingressos de dret públic, tant 
de naturalesa tributària com no tributària. 
 
Article 15. Sancions no tributàries 
 
Les sancions referides als preus públics són de naturalesa no tributària i l’òrgan 
competent per a imposar-les és la Junta de Govern del Comú. 
 
Article 16. Infraccions i sancions 
 
Dona lloc a infraccions no tributàries l’incompliment de les obligacions o dels deures 
exigits a qualsevol persona física o jurídica que es beneficiï de la realització de 
serveis o activitats per part del Comú.  
 
Article 17. Recurs administratiu 
 
Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus 
públics, els obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, 
davant la Junta de Govern del Comú, en la forma i els terminis previstos pel Codi 
de l'administració.  
 
La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la 
resolució que n'és objecte. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs 
administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els 
terminis previstos per la llei.  
 
Article 18. Recurs jurisdiccional 
 
Contra la desestimació, presumpta o expressa, d’un recurs administratiu, les 
persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, 
en la forma i els termini establerts per la Llei que regula el procediment davant 
d’aquesta jurisdicció. 
 

Capítol II – Classificació dels preus públics 
 
Article 19. Tipologia de preus públics  
 
El Comú d’Ordino estableix els preus públics, per raó dels fets generadors 
següents: 
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A) Per la prestació de serveis: 
 

1.- Exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics comunals 
2.- Escola Bressol 
3.- Aparcaments comunals amb equips de control d’accés   
4.- Activitats del Parc Natural de Sorteny i la Casa de la Muntanya 
5.-Utilització d’espais i la realització d’activitats que ofereix el Centre 
Esportiu. 
6.- Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o culturals. 
7.- Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme.  
8.- Cessió d’espais o sales. 
9.- Subministrament de contenidors i de sal pel desglaç. 
10.- Rètol d’autorització d’obra major 
11.- Desballestament de vehicles. 
12.- Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys.  
13.- Servei de transport públic parroquial  
 

B) Per la prestació de serveis administratius: 
 
1.- Venda de publicacions i altres elements o serveis. 
2.- Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, CD del pla 
d’ordenació i urbanisme parroquial i documents de contractació pública. 
3.- Servei d’analítica per identificar els gossos per genotipatge. 

 
Secció primera.- Preus públics per la prestació de serveis 

 
Article 20. Exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics 
comunals 
 

1. Fet generador 
 
Utilitzar els suports audiovisuals i telemàtics comunals següents per exposar 
publicitat d’acord amb la normativa que la reguli: 
 

- Canal informatiu mitjançant dues pantalles leds de gran format ubicades 
al Centre esportiu d’Ordino 

- Canal bus informatiu ubicat a la parada de bus cel Centre esportiu 
d’Ordino 

- App corporativa comunal “Ordinoésviu” 
 

2. Obligat al pagament 
 
L’obligat al pagament és la persona que sol·licita o es beneficia del servei. 
 

3. Imports 
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Paquet bàsic: Inclou un anunci publicitari de 20” 
a la pantalla de leds del CEO 

50 €/ mensual 
 

120 €/ trimestral 
 

Paquet Premium que inclou: 
- 1 anunci publicitari de 20” a la pantalla 

de leds del CEO 
- 1 anunci al canal bus 
- 2 notificacions push a l’app 

“Ordinoésviu”. 
 

 
70 €/mensual 

 
160 €/Trimestral 

 
4. Pagament 
 

El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els supòsits escaients 
si escau, per les renovacions tàcites contemplades en l’autorització, per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra 
que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant les oficines 
comunals.  
 
Article 21. Escola Bressol 
 

1. Fet generador 
 
És beneficiar-se de la prestació del servei d’escola bressol i de guarda d’infants.  
 

2. Obligat al  pagament 
 
L’obligat al pagament d’aquest preu és la persona física que sol·licita el servei pel 
menor que té a càrrec. 
 

3. Imports 
 

3.1 Quotes  
 
El servei es presta de dilluns a divendres 
 

A. Pensió completa 386,22 € mensuals 
B. Mitja pensió matí 274,66 € mensuals 
C. Mitja pensió tarda 214,44 € mensuals 
D. Quota d’inscripció 127,35 € 
E. Fracció per setmana pensió completa  105,42 € setmanal 
F. Fracció per setmana mitja pensió matí 76,15 € setmanal 

 



 

 
 

11 

Els apartats E i F seran actius exclusivament pels mesos de juliol i agost i la primera 
setmana de setembre, aquesta última, pels infants que acaben el servei i marxen a 
l’escola. 
 
Les setmanes dels apartats E i F, és a dir, de juliol fins la primera setmana de 
setembre i que coincideixin amb un o varis dies festius, es descomptarà la part 
proporcional del dia de la quota setmanal. 
 
La primera setmana del mes de setembre, es prorratejarà la quota setmanal pels 
dies realment consumits. 
 

3.2 Altres conceptes  
 

Material didàctic 28,70 € 
Agendes 5,74 € 
Material educatiu   ( infants de 2 a 3 anys ) 35 € 
Sortida fi de curs  18 € 

 
4. Bonificacions 

D’acord amb l’article 9.2 “Avantatges socials” del Reglament de funcionament de 
l’escola bressol d’Ordino ( Bopa 59 del 12/8/2009 ), les famílies usuàries gaudiran 
d’un descompte d’un 75% si l’infant no assisteix a l’escola durant un període 
superior a un mes i si volen conservar la plaça, fins a un màxim de 2 mesos, previ 
avis per escrit. 

Els posseïdors del Carnet de família nombrosa emès pel Govern d’Andorra, així 
com els que disposin d’acreditació de família monoparental, gaudiran d’un 25% de 
descompte en les quotes pel servei de l’escola bressol. 
 

5. Pagament 
 
El pagament s’efectua mensualment mitjançant càrrec domiciliat (durant els primers 
10 dies del mes) a l’entitat bancària legalment establerta al Principat que designi 
l’obligat al pagament, o subsidiàriament a les oficines comunals. 
 
Article 22. Aparcaments comunals amb equips de control d’accés 
 

1. Fet generador 
 
La utilització de les places d’aparcament dels edificis comunals, i l’adquisició de 
targetes d’accés. 
 

2. Obligats al pagament 
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L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física que contracta o es 
beneficia de l’ús de la plaça d’estacionament o traster. 
 

3. Imports  
 
3.1 Abonaments: 
 

a) Plaça simple:  59,75 € mensuals 
b) Plaça doble:  89,65 € mensuals 
c) Plaça moto:  27,75 € mensuals 
d) Box:  148,00 € mensuals 
e) Plaça especial 1:  66,10 € mensuals 
f) Plaça especial 2:  122,60 € mensuals 
g) Traster:  37,75 € mensuals 
h) Diürn mensual ( de 6:00 a 21:00):  41,82 € mensuals 
i) Aparcament de caravanes al Prat de Call:  121,90 € mensuals 
j) Box especial:  163,75 € mensuals 

 
3.2 Preus d’aplicació exclusiva a l’aparcament del Puiet:   
 

a) Preu hora, la primera 1/2 hora es considera gratuïta (es 
comptabilitzen les fraccions en 15 minuts) 
Aquest preu inclou l’IGI que li correspongui 

1,00 € per hora 

b) Diari (24 hores):   15,20 € 
c) Diürn (9 a 21 hores):  10,00 € 
d) Nocturn (21 a 9 hores):  6,90 € 
e) Tiquet setmanal:  31,20 € 
f) Tiquet quinzenal:  43,65 € 
g)En cas de pèrdua del tiquet d’entrada: 
Aquest preu inclou l’IGI que li correspongui 

18,00 € 

 
3.3 Altres preus 
 

a) Preu del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei 
d’atenció ciutadana i circulació, segons el previst a l’Ordinació de 
26 d’abril de 2002 (BOPA núm. 36, any 14, de 8 de maig de 2002), 
import no fraccionable per períodes inferiors. 

14,90 € per dia 

b) Dipòsit per lliurament de Targetes d’accés per abonats a 
l’aparcament vertical o aparcament del Puiet  

5 € 

c) Dipòsit per lliurament de comandament a distància aparcament 
vertical   

55 € 

 
S’estableix un descompte al preu del 12% de la tarifa mensual als abonats de més 
d’un any d’abonament continuat. 
 

4. Pagament 
 
L’import dels preus fixats per utilització horària, es farà efectiu abans de la retirada 
del corresponent tiquet lliurat pels sistemes expenedors habilitats. 
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Pel que fa al preu horari, la primera ½ hora d’aparcament serà gratuïta. 
 
Pel que fa el preu públic del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei 
d’atenció ciutadana i circulació, cal fer-lo efectiu, juntament amb l’import de la 
sanció, abans de retirar el vehicle, a les oficines de l’aparcament comunal. 
 
La resta de preus es faran efectius a principis de cada mes, a les oficines comunals, 
i pel que fa als pagaments successius mitjançant càrrec domiciliat al compte que 
l’obligat al pagament designi en una entitat bancària legalment establerta al 
Principat, o també subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
Pel que fa als abonaments, l’abonat haurà d’ingressar a la signatura del contracte, 
un dipòsit per l’import corresponent a una mensualitat contractada, a fi de garantir 
els pactes del contracte. Tanmateix, abonarà l’import de 5 € en concepte de dipòsit 
pel lliurament de la targeta d’accés, que li serà reemborsat a la finalització del 
contracte previ retorn de la targeta en condicions de reutilització. 
 
Al lliurament del comandament a distància de la porta d’accés als usuaris de 
l’aparcament vertical caldrà abonar la quantitat establerta en concepte de dipòsit, 
el qual podrà ser recuperat a la finalització del contracte i retorn de l’aparell en estat 
de correcte funcionament. En cas de pèrdua o deteriorament de l’aparell aquest 
dipòsit es cancel·larà a favor del Comú.  
 
Article 23. Activitats del Parc Natural de la Vall de Sorteny i de la Casa de 
la Muntanya 
 

1. Fet generador 
 
Beneficiar-se de les prestacions següents: 

A) Visita guiada al Parc Natural de la Vall de Sorteny  
B) Visita comentada a la Casa de la Muntanya 

 
2. Obligats al pagament 

 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 
contracti els serveis. 
 

3. Imports 
 
A) Visita guiada al Parc Natural de la Vall de Sorteny  
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 Individual 
      Adult               Infant  

Familiar 

1/2 dia 15 € per 
persona 

7 € per persona  

1 dia ( mínim 4 persones ) 50 € per 
persona 

25 € per persona 100 € per família 

Guia exclusiu mitja jornada 
Guia exclusiu una jornada 

100 € 
150 € 

 
 

B) Visita comentada a la Casa de la Muntanya 
/*- 
Formació a escoles de fora del país 3 € per alumne 

 
Es considera família un grup format com a mínim per dos adults i un infant, amb un 
màxim de 7 persones.  
 
Es considera infants els nens de 10 a 12 anys. ( de 0 a 9 anys és gratuït). 
 
S’estableix un màxim de 15 persones per qualsevol sortida guiada. 
 
Pel que fa al guia exclusiu de mitja jornada o d’una jornada, s’admetran un màxim 
de 15 persones. 
 

4. Bonificacions 
 
Pel que fa a les visites guiades al Parc Natural de la Vall de Sorteny: 

- Els residents a la parròquia d’Ordino gaudiran d’un descompte del 
10% 

- Les persones que disposin d’acreditació de família monoparental 
gaudiran d’un descompte del 50% en les quotes de mitja jornada per 
persona i d’un preu reduït de 50 € en la quota d’un dia per a tota la 
família. 

 
En tots els casos per poder obtenir qualsevol bonificació, cal aportar la 
documentació justificativa escaient. 
 

5. Pagament 
 
El pagament s’efectua abans de gaudir del servei corresponent als punts de venda 
habilitats (Oficina de turisme, Casa de la muntanya, Caseta d’informació de 
Sorteny). 
 
Article 24. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix 
el Centre esportiu   
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1. Fet generador 
 

A) La utilització dels diferents espais del Centre esportiu. 
B) La realització de les activitats i serveis que ofereix el Centre Esportiu. 
 
Per motius d’organització del servei, degudament justificats, mitjançant acord de la 
Junta de Govern, es podrà limitar o suspendre les inscripcions de nous abonats al 
Centre esportiu per períodes limitats. 
 

2. Obligats al pagament 
 

L’obligat al pagament d’aquest preu públic és la persona física que utilitzi els espais 
del centre esportiu, o que realitzi les activitats i serveis oferts pel mateix. 

 
3. Imports 

 
A) Per la utilització dels diferents espais : 

 
1.Quota d’inscripció  
(a fons perdut) 
Aplicable a quota CEO  

Import 

Per una persona 70 € 
Junior 20 € 
Estudiant  20 € 
Individual persones posseïdores de la Tarja Magna 35 €  
Per família (amb un nen d’edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós 
inclosos) 

50 € 

 
La quota “bàsica” ( usuaris inscrits en aquesta modalitat de quota anteriorment a 
l’1 de gener del 2021)  inclou en el preu l’ús de les instal·lacions: 

- Zona aquàtica 
- Zona de relaxació 
- Gimnàs 

 
2. Quota abonaments 
“Quota bàsica” 

Import 
mensual 

Per una persona 30 € 
Quota estudiant (18-25 anys ) 22,50 € 
Quota Júnior ( 6-17 anys ) 18 € 
Quota posseïdors de la Tarja Magna.  

15 € 
Quota família (amb un nen d’edat compresa 
entre 6 i 17 anys, ambdós inclosos)  
Pare / mare per persona 
Fill 

 
 
 

19,50 € 
9 € 
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La quota “CEO”, ( usuaris inscrits en la modalitat de quota “Plus” anteriorment a l’1 
de gener del 2021 i nous usuaris)   inclou en el preu, l’accés a totes les instal·lacions 
i a la realització de classes i entrenaments de fitnes i l’ús dels serveis d’esquaix i 
uva. 
 
 
3. Quota abonaments 
“Quota CEO” 

Import 
mensual 

Quota anual  

Per una persona 35 € 350 € 
Quota estudiant (18-25 anys ) 26,25 € 262,50 € 
Quota Júnior ( 6-17 anys ) 21 € 210 € 
Quota posseïdors de la Tarja Magna.  

17,50 € 
 

175 € 
Quota família (amb un nen d’edat compresa 
entre 6 i 17 anys, ambdós inclosos) 
Pare / mare 
Fill 

 
 
 

22,75 € 
10,50 € 

 
 
 

227,50 € 
105 € 

Quota migdia  24,50 € 245 € 
 
La quota anual correspon a 12 mesos consecutius a comptar del primer dia del 
mes d’inscripció. 
 
Els abonaments de migdia són vàlids en les següents franges horàries: 
 - De dilluns a divendres de 7h a 15h. 
 - Dissabtes en tot l’horari d’obertura. 
 - Diumenges en tot l’horari d’obertura (de desembre a abril).  
 
En el cas de baixa d’un usuari de la quota “CEO” anual i que disposi de la quota 
addicional de la targeta d’accés a l’aparcament, haurà de retornar la tarja o bé 
abonar la diferència del preu públic d’aparcaments. 
 
4. Tiquet entrada al centre 

 
Adult Adult migdia Júnior de 

12 a 17 
anys 

Júnior de 6 
a 11 anys 

1 dia 9,80 €  7,75 € 3,50 € 
7 dies 52 € 36 €   
30 dies 130 € 85 €   
45 dies  165 € 110 €   
45 dies clubs i federacions  100 €   
1 dia residents 6,50 € 
1 dia posseïdors carnet jove 6,50 € 
1 dia posseïdors carnet club piolet 6,50 € 
1 dia estada esportiva alt nivell allotjament 
a Ordino 

2 € 

1 dia estada esportiva alt nivell allotjament 
a altres parròquies 

5 € 
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- Tots els imports són per persona.  
- Els infants fins a 5 anys gaudeixen d’accés gratuït al Centre esportiu.  
- Es considera junior a joves en edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós inclosos. 
- Per poder gaudir de la quota estudiant caldrà aportar un certificat d’estudis i tenir 
entre 18 i 25 anys ambdós inclosos. 
 
 
5. Promoció d’estiu 

 
Import 

Abonament mensual juliol 35 € 
Abonament mensual agost 35 € 
Abonament juliol i agost 50 € 

 
Pels abonament de promoció d’estiu no es requereix la quota d’inscripció. 
 
Els usuaris que hagin gaudit de qualsevol de les modalitats d’abonament de la 
promoció d’estiu, en el cas que durant el mes de setembre vulguin contractar 
qualsevol modalitat d’abonament no hauran d’abonar la quota d’inscripció. 
 
 
B) La realització de les activitats i serveis ofertes pel Centre Esportiu 
 
1. Uva 
Dirigit a socis amb quota bàsica o 
no socis 

Preu 
 

Per sessió 5,74 € 
Abonament 10 sessions 47,85 € 

 
 
2. Altres serveis Preu 
Lloguer de taquilla 57,41 € anuals 
Lloguer de taquilla dins dels vestuaris 95,69 € anuals 
Subministrament de polsera d’identificació o de 
candau  

4,78 € 

Servei de dutxa 2,87 € per servei 
 
 
3 Esquaix 
Dirigit a socis amb quota 
bàsica o no socis 

Preu 
 

Servei de pista 3,83 € per hora i persona 
Raqueta esquaix 2,49 € per dia 
Pilota esquaix 1,53 € per dia 

 
4 Curs col·lectiu de natació  Socis No socis 
Durada 1 mes  
1 classe per setmana 

24 € 36 € 

Màster de natació 26 € - 
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Durada 1 mes – 1 hora 
Màster de natació 
Durada 1 mes – 2 hores 

33 €  

 
5. Fitnes 
Dirigit a socis amb quota bàsica  

Preu 

1 fitxa entrenament gimnàs estàndard 15 € 
10 Classes dirigides 50 € 
1 classe dirigida 6 € 

 
6. Curs particular de natació Socis No socis 
1 classe 18 € 27 € 
1 classe grup ( 2 persones, preu per persona) 13 € 19,50 € 
10 classes 152 € 212 € 
10 classes grup ( 2 persones, preu per persona) 122 € 185 € 

 
7. Curs de natació 
perfeccionament i competició 

Mensual Trimestral 

 Socis  No socis  Socis  No socis  
1h per setmana 24,95 € 49,90 € 67,50 € 134,95 € 
2 hores per setmana 32,75 € 66,50 € 89,15 € 180,25 € 
3 hores per setmana 47,45 € 96,20 € 128,90 € 262,05 € 
Grup per competició 3 h/setmana  

60 € 
  

150 € 
 

 
8. Lloguer carrer piscina Import hora 
1 carrer – Allotjats a Ordino 12,44 € 
1 carrer – Allotjats a altres parròquies 19,14 € 

 
En el cas en que l’inici d’activitat no coincideixi amb l’inici del període contractat, o 
bé, el calendari o altres circumstàncies excepcionals de força major, no permeti 
exhaurir el paquet de classes contractat, s’aplicarà la tarifa de la quota contractada 
en proporció al període real gaudit. 

4. Bonificacions 
 

a. Les persones amb residència a Ordino, inscrites al registre del cens com a 
tals, gaudiran d’una bonificació del 5% en les quotes d’abonament “bàsica” 
i “CEO”. 

 
b. Els posseïdors de la Tarja Magna gaudiran d’una bonificació del 50% en les 

quotes d’abonament “bàsica” i “CEO”. 
 

c. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 15% en el preu de 
qualsevol servei del centre esportiu. Per gaudir d’aquesta bonificació, 
l’usuari haurà d’estar en possessió del carnet acreditatiu que emet el Govern 
d’Andorra. 
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Les bonificacions a, b i c son acumulables. 
 

d. Els abonats a centres esportius d’altres parròquies, amb la presentació del 
document acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 50% en 
el preu d’entrada per un dia. 

 
e. Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’una bonificació del 50% en el 

preu de la quota a fons perdut en la inscripció com abonats. 
 

f. Els posseïdors del Carnet del Club Piolet gaudiran d’una bonificació del 
100% en el preu de la quota a fons perdut en la inscripció com abonats. 

 
Puntualment i per acord de la Junta de Govern podran atorgar-se bonificacions 
parcials o del 100% en el preu per l’entrada d’un dia al centre esportiu als 
participants en esdeveniments esportius d’interès públic per a la parròquia. 
 

5. Pagament 
 
El pagament s’efectua per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària 
legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o 
subsidiàriament a la recepció del Centre Esportiu.  
 
Pel que fa als pagaments successius es podran fer mitjançant càrrec domiciliat al 
compte que l’obligat al pagament designi en una entitat bancària legalment 
establerta al Principat, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
Article 25. Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o 
culturals 
 

1. Fet generador 
 
El gaudiment d’activitats de caire social, lúdiques o culturals  
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 
gaudeix de les activitats de caire social, lúdic o cultural. 
 

3. Imports 
 
Es consideren infants, sempre i quan no s’estipuli diferent de forma expressa, els 
següents períodes d’edats, d’acord amb l’activitat realitzada: 
 Escola d’art  fins a 16 anys 
 Casal d’estiu  fins a 14 anys 
 



 

 
 

20 

1) Casal d’estiu  
Preu per infant 44 € per setmana 
Servei de menjador 36 € per setmana 
Servei de guarderia  20 € per setmana 
Colònies d’estiu infants de 7 a 14 anys 155 € per setmana 

 
Les setmanes de vacances escolars del servei de Casal d’estiu que coincideixin 
amb un o varis dies festius es descomptarà la part proporcional del dia de la quota 
setmanal. 
 
2) Escola d’art  -  ( La Capsa) 
 Adults Infants 
Classes obertes de pintura per adults dins dels 
horaris d’obertura al públic previstos 

56 € mensuals  

Assistència 1 o 2 dies a la setmana amb un màxim 
de 2 hores per dia per les classes de plàstica infants 

 41 € mensuals 

Club foto (mínim 5 alumnes) 51€ mensuals 41 € mensuals 
Taller Adults 13,40 € per hora  
Taller Infants  6,90 euros per hora 
Tallers diversos (mínim 6 inscrits) 51  € mensuals 41 € mensuals 
Taller Pintura 3 h per la nit 1 dia/setmana 45 € mensuals  

 
 

Lloguer de taquilles:    4 € mensuals 
Lloguer cabina esmaltar: 11 € 
Lloguer forn: 11,85 € mitja fornada 

22,50 € fornada completa 
 
3) Servei de connexió a internet i emissió i recepció de fax  

 
a) 1,15 euros per cada 30 minuts de connexió a Internet 
b) 0,21 euros per full de recepció de fax 
c) 0,63 euros per full d’emissió de fax nacional (inclòs l’informe de 

transmissió) 
d) 1,05 euro per full d’emissió de fax internacional (inclòs l’informe de 

transmissió) 
 
4) Ludoescola  
 Preu setmana Preu mensual 
Servei d’acollida de matí (SAM) 
( de 7,45 a 9 h ) 

15 € 39 € 

Servei d’acollida de tarda (SAT) 
( de 17 a 20 h ) 

29 € 94 € 

Servei de vacances escolars 
(nens inscrits al servei d’acollida de tarda) 

44 € 

Servei de vacances escolars  
(nens no inscrits al servei d’acollida  
de tarda) 

55 € 
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Servei de menjador vacances escolars 36 € 
Servei d’acollida dimecres tarda, Escola 
francesa. ( de 14.30 a 17 h ) 

11 € per dia 

Servei d’acollida divendres tarda, Escola 
francesa. ( de 16 a 17 h ). 

3,20 € hora 

 
Les setmanes de vacances escolars del servei de Ludoescola que coincideixin amb 
un o varis dies festius es descomptarà la part proporcional del dia de la quota 
setmanal. 
 
5) Activitats populars – Inscripció a àpats populars: 
 

a) Festivitat de Sant Pere, preu per persona: 
( Aquest preu inclou 2 € per la participació en la rifa )  

5 € 

 
b) Castanyada, preu per persona: 

 
1 € 

 
6) Àpats casa pairal   
 

Per àpat col·lectiu dels usuaris de la Casa Pairal 8 € 
Àpat mensual “ Taula amiga” 11,48 € 

 
El Servei de Casa Pairal establirà un calendari en el marc del projecte “ Taula amiga”, 
oferint una data mensual per gaudir d’un àpat servit a les dependències de la Casa 
Pairal d’Ordino.  
 
Aquest servei va destinat a les persones majors de 65 anys i residents a Ordino. 
 
Per gaudir del servei caldrà fer la preinscripció i pagament una setmana abans del 
dia establert. Només es retornaran les quotes pagades per no assistència en casos 
de força major. 
 
7) Escola de pares i mares    
 
Inscripció per a 6 sessions 20 € 

 
8) Gimcana de nadal    
 
Inscripció a la Gimcana 5 € 

 
Aquesta activitat te un límit de 25 places per inscriure, que es realitzaran per ordre 
de sol·licitud. 
 
Les inscripcions es realitzaran mitjançant demanda en el Servei de Tràmits del 
Comú, durant el període d’inscripció que s’iniciarà el 13 de novembre i acabarà el 
30 de novembre.  
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9) Assistència a activitats del Punt Jove 
 
Inscripció a les activitats del Punt Jove 55 € per setmana 

 
Les inscripcions es faran al Servei de tràmits. 
 
Les setmanes d’activitats del Punt Jove que coincideixin amb un o varis dies festius 
es descomptarà la part proporcional del dia de la quota setmanal. 

 
4. Bonificacions 

 
Els posseïdors de la Tarja Magna gaudiran d’un descompte del 25% sobre l’import 
de la matricula de l’Escola d’art ( La Capsa ) 
 
Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’un descompte del 20% sobre l’import 
de la matricula de l’Escola d’art ( La Capsa ) 
 
Els posseïdors del Carnet de família nombrosa o de família monoparental emès pel 
Govern d’Andorra, gaudiran d’un 25% de descompte en els preus pels serveis de 
Ludoescola, Casal d’estiu i Colònies, i d’un 15% en les quotes mensuals de l’Escola 
d’art ( La Capsa ). 
 

5. Pagament 
 

El pagament s’efectua en el moment de fer la inscripció al curs, o abans de gaudir 
de la prestació del servei a les oficines comunals. Pel que fa als pagaments 
successius es podran fer mitjançant càrrec domiciliat al compte d’una entitat 
bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o 
subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. 
 
Els preus horaris es cobraran per mensualitat anticipada segons el calendari 
establert. No es faran devolucions per anul·lació. 
 
Article 26. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i 
turisme   

 
1. Fet generador 
 

A) La realització de visites guiades a la Mola i serradora de Cal Pal a la Cortinada,   
i  a la mina de Llorts i els recorreguts lúdics de la ruta del ferro. 
 
B) L’assistència a la Mostra gastronòmica. 
 
C) La inscripció a la Travessa de muntanya. 
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D) Visites guiades a la muntanya 
 
E) La inscripció a les Setmanes Joves   
 
F) La cessió d’us privatiu temporal de les carpes propietat del Comú d’Ordino per 
a esdeveniments de caire privat. 
 
G) Cursa d’Orientació Trobada Canillo-Ordino .  

 
2. Obligats al pagament 
 
L’obligat al pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 

sol·liciti o realitzi l’ activitat corresponent. 
 
3. Imports  

 
A) Preu per l’entrada a la Mola i serradora de Cal Pal, a la Mina de Llorts i els 
recorreguts lúdics de la ruta del ferro. 
 

1. Mola i serradora de Cal Pal 
Preu entrada A partir de 13 anys De 6 a 12 anys  

(ambdós inclosos ) 
Amb demostració 5 € 3 € 

 
Grup (mínim de 10 persones) amb 
demostració 

2 € (per persona) 

 
2. Mina de Llorts – Ruta del ferro 

Preu entrada A partir de 13 anys De 6 a 12 anys  
(ambdós inclosos ) 

Entrada itinerari 5 € 3 € 
 
Grup (mínim de 10 persones) 
(només itinerari diürn) 

2 € (per persona) 

Servei de guia fora de temporada 100 € 
 

3. Itinerari “Moles Farineres” 
Preu  A partir de 6 anys 
Per itinerari 5 € 

 
 

4. “Riberamunt” – Entrada combinada Mina de ferro de Llorts i Mola i 
serradora de Cal Pal a la Cortinada 

Preu entrada A partir de 13 anys De 6 a 12 anys  
(ambdós inclosos ) 
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Entrada Riberamunt 8 € 5 € 
 

5. Recorregut guiat Ruta del ferro 
Preu per infant ( De 5 a 12 anys) 
Sortida col·lectiva mínim 7 infants, 
màxim 15. 

10 € 

 
B) Entrada a la Mostra gastronòmica 
 
Entrada a partir de 13 anys 40 € 
Entrada de 4 a 12 anys ( ambdós inclosos) 20 € 
Entrada anticipada a partir de 13 anys 35 € 

 
C) Travessa de muntanya      
 
Inscripcions a partir de 12 anys 17 € 
Complement per inscripció el mateix dia de la prova 12 € 
Assegurança  8 € 

La inscripció pels menors de 12 anys és gratuïta 
 
D) Visites guiades a la muntanya 
 
De 6 a 12 anys 3 € 
A partir de 12 anys 5 € 

 
E) Setmanes Joves      
 
Activitat No resident Resident 
Vela    18 places per torn 300 € 220 € 
Esports d’aventura 245 € 130 € 
Vòlei platja   
  - 12 places per torn ( 5 dies) 30 € 25 € 
  - 12 places per torn ( 4 dies) 25 € 20 € 
Suplement assegurança 10 € 10 € 
Descens BTT   10 places x torn 375 € 225 € 
Volta a Andorra a peu 295 € 190 € 
Campus escalada i muntanya  72 € 
Campus Skate  72 € 

 
Tots els imports són per persona i setmana.  
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat. 
S’entén com a resident aquella persona que està degudament inscrita al cens de 
població de qualsevol parròquia del Principat d’Andorra. 
 
F) La cessió d’us privatiu temporal de les carpes propietat del Comú d’Ordino per 
a esdeveniments de caire privat. 
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Aquesta cessió es limita a les carpes del model “3x3” i s’inclou en el preu el 
transport, muntatge i desmuntatge per part de personal del Comú. 
 
Preu per dia: 143,54 € 

 
Es requisit indispensable la constitució d’una fiança a favor del Comú per un import 
de 1.000 € per a garantir les possibles reparacions o restitucions de material. 
Aquesta fiança es pot formalitzar en efectiu o mitjançant aval bancari amb una 
durada igual o superior a la data prevista de retorn de l’equipament. 

 
No estan subjectes al pagament d’aquest preu, la cessió autoritzada per al 
desenvolupament d’esdeveniments turístics, esportius i/o culturals, realitzades per 
a terceres persones i que siguin considerades expressament d’interès públic per 
part del Comú d’Ordino, o aquells esdeveniments organitzats per administracions 
públiques o entitats parapúbliques. 
 
G) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino:   
 
Preu per persona inscrita major de 6 anys: 10 € 
Preu àpat per acompanyants: 6 € 

 
4. Bonificacions    
 

En el preu de l’entrada a la Mola i serradora de Cal Pal i a la Mina de Llorts, 
gaudeixen d’una bonificació del 100% els infants menors de 6 anys, i s’estableix un 
preu reduït de 2 € per persona pels posseïdors de la Targeta Magna, del Carnet 
Jove, Targeta Blava o acreditació de família nombrosa o família monoparental. 
 
Els posseïdors del Carnet Jove, residents o no residents, gaudiran d’una bonificació 
del 15% en el preu de la inscripció de qualsevol activitat dels campus esportius. 
 

5. Pagament 
 
El pagament s’efectua en el moment d’adquirir l’entrada o de formalitzar la 
inscripció o demanda d’ús. 
 
Pel que fa a les activitats de la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino, els 
pagaments successius s’efectuen per càrrec domiciliat al compte de l’entitat 
bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o 
subsidiàriament a les oficines comunals o a la recepció del Centre Esportiu, a inicis 
del període contractat. 
 
Article 27. Cessió d’espais o sales   
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1. Fet generador 
 
És l’obtenció d’una autorització d’ocupació temporal d’un espai. 
 
Les cessions no exclusives d’espais o sales de propietat comunal es realitzen amb 
aplicació dels preus establerts en aquest article. 
 
Les possibles cessions a associacions sense ànim de lucre, sense existència 
d’activitat comercial s’acorden per resolució de la Junta de Govern la qual 
determinarà la subvenció aplicada al preu públic, si escau, i les condicions de la 
cessió. 
 
Les cessions a persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitat 
econòmica, s’hauran de regir pels principis de publicitat i concurrència, 
s’autoritzaran mitjançant la resolució del concurs corresponent, i en tot cas caldrà 
formalitzar els tràmits administratius escaients per a l’obertura del comerç que 
correspongui. En aquests casos el preu que s’haurà d’abonar serà el que resulti de 
l’oferta guanyadora del concurs. La cessió de forma directa només podrà utilitzar-
se per motius d’interès públic, degudament justificats. 
 
Les possibles cessions amb administracions públiques o entitats de dret públic es 
regiran pel conveni de col·laboració entre administracions que es formalitzi a tal 
efecte. 

 
2. Obligats al pagament 
 

L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 
sol·liciti l’ ús d’espais o sales. 

 
3. Imports 
 

a) Règim general 
 
Per norma general a la cessió d’espais o sales s’aplicarà el preu públic de 0,040 € 
per metre quadrat i hora d’utilització, sense perjudici dels casos específics detallats 
a continuació. 
 
b) Preus per ús inferior a 48 hores 
 

b1. Sales comunals i sala de la Casa de la Muntanya 
Fins a 6 hores:  46 € per dia 
Més de 6 hores: 92 € per dia 

 
b2. Instal·lacions del Pavelló esportiu de les Escoles d’Ordino:  

Preu per hora 28,71 € 
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Preu per dia 157,90 € 
 

b3. Sales d’activitats del Centre esportiu:  
 

Sala Preu per dia  
Num. 3, 4 i 5 ( 70m2) 25,84 
Num. 6 (180 m2 ) 47,85 

 
b4. Andorra Centre Congrés Ordino  ( ACCO ):  
  

Sala Preu per dia Preu per 4 hores 
1.- La Cortinada 700 € 430 € 
2.- Sornàs 650 € 280 € 
3.- Arans 600 €  
(1+2+3 ) Ordino 1.500 €  
4.- Ansalonga 200 €  
5.- Segudet 275 €  
Tot el centre 1.700 €  

 
Totes les cessions inclouen l’ús de l’espai amb els serveis de llum, aigua, neteja i 
calefacció inclòs i comptarà amb l’assistència del servei tècnic, si escau. 
 
Per formalitzar la cessió dels espais de l’ACCO, el Comú d’Ordino es reserva el dret 
a demanar la constitució d’una fiança a favor del Comú per un import de 1.000€ 
per a garantir les possibles reparacions o restitucions de material. Aquesta fiança 
es pot formalitzar en efectiu o mitjançant aval bancari amb una durada igual o 
superior a la data prevista de retorn de l’equipament 
 

4. Bonificació   
 
La Junta de Govern podrà, per motius d’interès públic degudament justificats, 
acordar l’autorització de cessions d’espais o de sales, amb preus bonificats i en 
aplicació de la compensació per atorgament de la subvenció que correspongui. 
 

5. Pagament 
 

El pagament s’efectua a la data de la confirmació de la reserva o de l’atorgament 
de l’autorització de cessió. 
 
Article  28. Subministrament de contenidors i de sal per desglaç 
 

1. Fet generador 
 
És el subministrament per part del Comú de contenidor de residus o de sal pel 
desglaç. 
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2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 
sol·liciti els subministraments. 
 

3. Imports  
 
a) Contenidors 
 120 L 240 L 360 L 700 L 1.100 L 
Amb tanca  140 €/u 155 €/u 185 €/u 375€/u  
Sense tanca 70 €/u 95 €/u 185 €/u 350 €/u 415 €/u 

 
b) Sac de 25 quilos de sal per desglaç:     3,55 € 
 
c) Sac de 25 quilos de clorur de sodi per desglaç:   17,35 € 
 

4. Pagament 
 
El pagament s’efectua abans del lliurament del contenidor o del sac de sal 
corresponent, a les oficines comunals. 
 
Article 29. Rètol d’autorització d’obra major 
 

1. Fet generador 
 
El lliurament per part del Comú d’un rètol d’autorització d’obra major 
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 
sol·liciti el rètol o el titular de la llicència autoritzada.  
 

3. Import 
 
22 € per unitat.   
 

4. Pagament 
 
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable de la llicència urbanística 
d’obra major corresponent, per càrrec a l’entitat bancària legalment establerta al 
Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés 
davant les oficines comunals. 
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Article 30. Desballestament de vehicles 
 

1. Fet generador 
 
La demanda de desballestament de vehicle, per part del propietari a les oficines 
comunals. 
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica 
propietària del vehicle que sol·liciti el desballestament. 
 

3. Import 
 
120 € per vehicle 
 

4. Pagament 
 
El pagament s’efectua al moment de sol·licitar el desballestament del vehicle, per 
ingrés davant les oficines comunals o subsidiàriament per càrrec a l’entitat bancària 
legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament. 
 
Article 31. Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys 
 

1. Fet generador 
  
El peritatge relatiu a l’estudi de Taxació efectuat per contrastar valoracions 
urbanístiques de terrenys, en concepte de cessió econòmica i per tot tipus de 
classe urbanística de sòl, encarregat pel Comú i a càrrec del titular de la cessió. 
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica titular de 
la cessió que sol·liciti el peritatge. 
 

3. Import 
 
Per cada peritatge realitzat, import variable en funció de les despeses reals 
justificades que han estat necessàries. 
 

4. Pagament 
 
El pagament s’efectua en el moment del lliurament de l’estudi de Taxació. 
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Article 32. Servei de transport públic parroquial   
 

1. Fet generador 
  

L’ús del servei públic de transport parroquial en les diferents modalitats descrites 
als següents apartats. 
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que utilitzi 
el servei públic de transport comunal. 
 

3. Import 
      Preu per persona 

Bitllet únic d’un sol us 0,20 € 
Abonament anual 50 € 
Bitllet Riberamunt vàlid per tot el dia sense límit 
de viatges 

1 € 

 
4. Bonificacions 

 
Els residents a la parròquia d’Ordino menors de 18 anys i els majors de 65 anys 
gaudeixen d’una bonificació del 100%. A tal efecte hauran de sol·licitar la targeta 
d’abonament anual que els identifiqui en les dependències comunals. 
 
S’estableix una bonificació del 100% als posseïdors de la Targeta Magna, de la 
Targeta de bus lliure, de l’abonament mensual de 30 € del servei de transport 
nacional o Targeta Blava. 
 

5. Pagament 
 
El pagament de l’import del bitllet s’efectua en el moment de l’adquisició en el 
mateix vehicle.  
 
L’import de l’abonament anual es paga en el moment del lliurament en les 
dependències comunals de la targeta corresponent.  
 
L’abonament anual dona dret a 365 dies d’ús continuat i no es pot fraccionar. 
 
Article 33. Venda de publicacions i altres elements o serveis 
 

1. Fet generador 
 

a) L’adquisició d’una publicació en qualsevol format o d’altres elements, 
distribuïts pel Comú 
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b) Retard en el retorn de préstecs de la biblioteca 
c) Emissió de duplicat del carnet d’usuari de la biblioteca 
 
2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 

realitzi l’ adquisició o sol·liciti el servei. 
 
3. Imports 
 

A) Publicacions diverses 
 

1.  Llibre Parc Natural de Sorteny, 10 €  
2 . Llibre Ordino-Arcalís Vestit de Blanc,  20 €   
3. Llibre Ordino, Gent, Fets i Cases, 50 € 
4. Llibre, Entre Ordino i la Massana, una història d’homes, terra i límits, 10 € 
5. Llibre Toponímia de la Vall d’Ordino, volum I, 15 € 
6. Llibre Auzat-Vicdessos / Ordino, relacions transfrontereres al llarg dels 

segles, 15 €. 
7. Llibre Ordino segle XV, una petita història d’Andorra del Sr. Albert Pujal, 

40 €. 
8. DVD del reportatge “El Pic d’Arcalís, la muntanya solar “, 10 € 

  
B) Quota per retard en el retorn de préstecs de la biblioteca: 6 €  
 
C) Emissió de duplicat del carnet d’usuari de la biblioteca: 2,50 € 
 

4. Bonificació 
 
Els residents a la parròquia d’Ordino gaudeixen d’una bonificació de: 

- 20 € en la primera adquisició de l’exemplar del Llibre Ordino “Gent, Fets i 
Cases”. 
- 15 € de l’exemplar d’Ordino segle XV.  

 
Les vendes de llibres a comerços dedicats a la venda de llibres gaudiran d’un 10% 
de bonificació sobre el preu de venda. 
 

3. Pagament 
 
El pagament s’efectua en el moment del lliurament o el retorn de la publicació o 
d’altre element.  
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Article 34. Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, cd del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial i accés a documents de contractació 
pública  
 

1. Fet generador 
 
El lliurament de fotocòpies, de les impressions informàtiques, del Cd del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme parroquial, i l’accés a la documents de contractació 
pública. 
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que 
realitzi l’ adquisició. 
 

3. Imports 
 
a) Fotocòpies 

Format A4 blanc i negre 0,25 € per full 
Format A4 color 1,10 € per full 
Format A3 blanc i negre 0,50 € per full 
Format A3 color 2,20 € per full 

 
b) Impressions informàtiques 

Impressió informàtica  blanc i negre 0,25 € per full 
Impressió informàtica color 1,10 € per full 

 
c) CD del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial: 35,80 €. 
 
d) Documents de contractació pública: 
 
El pagament del preu públic per accedir al plec de bases d’un concurs convocat 
pel Comú és requisit obligatori per poder presentar oferta a aquest concurs. 
 

 En paper Suport 
informàtic 

Plecs per a contractes de subministraments, serveis, 
treballs tècnics i obres amb una quantia inferior a 50.000 €  

20,75 15,75 

Plecs per a contractes de subministraments, serveis, 
treballs tècnics i obres amb una quantia superior a 50.000 
€ i inferior a 300.000 € 

200 120 

Plecs per a contractes de subministraments, serveis, 
treballs tècnics i obres amb una quantia superior a 300.000 
€ 

300 200 
 

Plecs per a contractes de gestió de serveis públics o concessions 
administratives per a l’explotació i/o ús privatiu d’equipaments comunals 
amb una quantia inferior a 300.000 € 

200 120 
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Plecs per a contractes de gestió de serveis públics o concessions 
administratives per a l’explotació i/o ús privatiu d’equipaments comunals 
amb una quantia superior a 300.000 € 

700 500 

Plecs de qualsevol tipus de contractació sense quantia definida 20,50 15,75 

 
4. Pagament 

 
El pagament s’efectua a les oficines comunals, en el moment del lliurament de les 
fotocòpies o de les impressions informàtiques, del suport informàtic o del document 
de contractació pública. 
 
Article 35. Servei d’analítica per identificació de gossos per genotipatge 
 

1. Fet generador 
  
La realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos per 
genotipatge mitjançant un laboratori designat pel Comú. 
 

2. Obligats al pagament 
 
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física propietària del gos 
sobre el qual es realitza la identificació. 
 

3. Import 
 

Per analítica realitzada 28,50 €  
 

4. Bonificació 
 
Aquest preu es bonificarà en un 100% fins el 15 de juliol del 2022   
 

5. Pagament 
 
El preu no inclou el cost de l’extracció que l’obligat haurà de pagar al centre 
veterinari on el realitzi. Caldrà presentar al veterinari escollit el comprovant lliurat pel 
Comú autoritzant la extracció i la realització de les analítiques. 
 
L’import de l’analítica es paga en el moment del lliurament del comprovant en les 
dependències comunals. 
 
Disposició transitòria 
 
La bonificació establerta a l’article 44 apartat 4 del 100% sobre el preu del servei 
d’analítica per identificar els gossos per genotipatge, acaba el 15 de juliol del 2022, 
data en que es començarà a cobrar la totalitat d’aquest servei. 
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Disposició derogatòria 
 
La present Ordinació deroga la normativa d’igual o inferior rang d’aquest Comú que 
s’hi contradigui.  
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia de la seva publicació al BOPA. 
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CC_document 4 
 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  

 
 
El Consell del Comú d’Ordino en sessió del 26 de novembre del 2020 va aprovar 
el pressupost econòmic per a l’exercici 2021, que s’encabeix en el marc 
pressupostari 2020/2023. Aquest pressupost s’aprova amb equilibri entre 
despeses i ingressos. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei general de les finances públiques i la Llei 
10/2003, del 27 de juny de les finances comunals, s’utilitzen les estructures 
econòmica, funcional i administrativa per a la gestió i la liquidació pressupostària. 
 
Per a l’exercici 2020, la classificació funcional segueix la següent estructura: 
 
 1 dígit –   Grup 

2 dígits – Funció  
3 dígits – Subfunció 
5 dígits – Programa  
8 dígits – Objectiu / Activitat 

 
Derivada de la classificació funcional s’han establert indicadors d’acompliment de 
programes els quals seran sotmesos a revisió i valoració a posteriori de la liquidació 
dels comptes anuals. 
 
La vinculació pressupostària per a l’exercici 2021 s’ha establert a nivell de concepte 
per a la generalitat de les despeses, i a nivell de programa per a les despeses 
d’inversió, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 64 de la Llei 10/2003 de les Finances 
Comunals. 
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 Liquidació del pressupost d’ingressos 

 

Classificació econòmica                
                    

 

Capítol  Pressupost 
inicial  Final Liquidat exercici 

Diferència 
pressupost final 

i realitzat  
Liquidat exercici 

anterior 
Variació liquidat 

exercicis  
% Variació 

liquidat exercicis Cobrat 

1 Impostos directes 790.536,00 790.536,00 1.928.891,21 -1.138.355,21 2.230.447,48 -301.556,27 -13,52% 897.699,39 

2 Impostos indirectes 550.000,00 550.000,00 1.025.377,76 -475.377,76 779.165,81 246.211,95 31,60% 759.344,16 

3 Taxes i altres ingressos 2.295.526,38 2.296.526,38 2.979.623,08 -683.096,70 2.011.665,45 967.957,63 48,12% 2.598.913,47 

4 Transferències corrents 5.883.041,59 5.883.041,59 2.323.158,77 3.559.882,82 3.117.422,23 -794.263,46 -25,48% 2.323.158,77 

5 Ingressos patrimonials  105.627,22 105.627,22 132.052,88 -26.425,66 105.777,47 26.275,41 24,84% 93.711,99 

  Ingressos corrents 9.624.731,19 9.625.731,19 8.389.103,70 1.236.627,49 8.244.478,44 144.625,26 1,75% 6.672.827,78 

6 Alienacions d'inversions 0,00 0,00 3.669,60 -3.669,60 91.352,00 -87.682,40 -95,98% 3.669,60 

7 Transferències de capital 542.357,45 542.357,45 4.140.502,65 -3.598.145,20 4.000.998,83 139.503,82 3,49% 4.140.502,65 

8 Actius financers 1.754.312,00 4.735.063,29 0,00 4.735.063,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 

9 Passius financers 1.580.507,55 1.580.507,55 0,00 1.580.507,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 

  Ingressos de capital 3.877.177,00 6.857.928,29 4.144.172,25 2.713.756,04 4.092.350,83 51.821,42 1,27% 4.144.172,25 
                    
  Total pressupost ingressos  13.501.908,19 16.483.659,48 12.533.275,95 3.950.383,53 12.336.829,27 196.446,68 1,59% 10.817.000,03 

 

L'execució pressupostària dels ingressos de l’exercici 2021 és de 12.533.275 euros, 196.447 euros superior a l’executada en el mateix 
període de l'exercici 2020 (+1,59%). El pressupost final inclou la previsió d’utilització de romanents de tresoreria d’exercicis anteriors per un 
import de 4.735.063 euros i la contractació de nou endeutament per un import 1.580.507 euros que finalment no han estat necessaris.  
 

En els ingressos corrents s’observa una variació positiva respecte l’exercici anterior de 145 mil euros: el capítol 1 d’impostos directes 
disminueix en 302 mil euros; el capítol 2 d’impostos indirectes s’incrementa en 246 mil euros; el capítol 3 de taxes i altres s’incrementa en 
968 mil euros; el capítol 4 de transferències corrents disminueix de 794 mil euros; i el capítol 5 d’ingressos patrimonials s’incrementa en 26 
mil euros. Els ingressos de capital s’incrementen en 52 mil euros respecte l’any anterior: el capítol 6 d’alienacions d’inversions disminueix en 
88 mil euros; i el capítol 7 de transferències de capital s’incrementa en 140 mil euros.  
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Impostos directes 
 
El detall de la liquidació d'impostos directes, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

    

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

1 IMPOSTOS DIRECTES 790.536,00 790.536,00 1.928.891,21 -1.138.355,21 2.230.447,48 -301.556,27 -13,52% 897.699,39 
100 SOBRE LA RESIDÈNCIA 85.200,00 85.200,00 88.248,00 -3.048,00 85.436,50 2.811,50 3,29% 84.984,00 
112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 323.000,00 323.000,00 322.263,21 736,79 319.360,35 2.902,86 0,91% 316.806,97 
115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS 147.996,00 147.996,00 172.524,94 -24.528,94 163.679,68 8.845,26 5,40%            -3.767,43 
130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 234.340,00 234.340,00 1.345.855,06 -1.111.515,06 1.661.970,95 -316.115,89 -19,02% 499.675,85 

 
L’import liquidat en el capítol d’impostos directes a 31 de desembre de 2021 és de 1.928.891 euros, 301.556 euros menys que el mateix 
període de l’exercici anterior (-13,52%). El percentatge d’execució és del 244%. 
Destaca a l’evolució a la baixa dels impostos sobre activitats econòmiques, en especial pel que fa a l’impost sobre la construcció, que 
disminueixen en 316 mil euros sobre la liquidació de l’any anterior, tanmateix la liquidació sobre les previsions inicials és superior en 1,112 
milions d’euros (+474,32%). 
 

Impostos indirectes 
 
El detall de la liquidació d'impostos indirectes, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 550.000,00 550.000,00 1.025.377,76 -475.377,76 779.165,81 246.211,95 31,60% 759.344,16 
200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 550.000,00 550.000,00 1.025.377,76 -475.377,76 779.165,81 246.211,95 31,60% 759.344,16 

 

L’import liquidat en el capítol d’impostos indirectes que recull exclusivament els ingressos corresponents a l’impost sobre les transmissions 
patrimonials (ITP), és de 1.025.378 euros a 31 de desembre de 2021, 246.212 euros més que el mateix període de l’exercici anterior 
(+31,60%). El percentatge d’execució és del 186,43%.  
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A continuació es detalla l’evolució d’aquest impost per anys i trimestres. 
 
 

 1r 2n 3r 4t Total  
2008 137.096,00 170.664,00 118.779,00 154.898,00 581.437,00   
2009 105.751,00 115.594,00 60.380,00 156.231,62 437.956,62 -24,68% 
2010 99.590,54 114.397,92 82.098,84 90.053,15 386.140,45 -11,83% 
2011 66.902,84 29.644,28 96.764,10 37.473,96 230.785,18 -40,23% 
2012 35.750,49 82.842,93 43.883,06 121.637,79 284.114,27 23,11% 
2013 32.368,65 41.128,75 111.048,67 31.016,48 215.562,55 -24,13% 
2014 37.049,24 19.721,30 61.375,85 62.110,02 180.256,41 -16,38% 

Extr. 2014     80.921,99 204.449,00 285.370,99   
2015 68.247,49 90.967,80 48.360,00 139.787,72 347.363,01 92,70% 
2016 143.434,00 105.092,00 169.972,00 165.115,00 583.613,00 68,01% 
2017 60.133,78 116.138,88 103.501,10 273.920,74 553.694,50 -5,13% 
2018 123.008,90 111.011,25 92.647,50 245.040,04 571.707,69 3,25% 
2019 133.614,40 124.995,00 161.140,99 243.803,96 663.554,35 16,07% 
2020 190.710,00 117.317,20 122.133,65 349.004,96 779.165,81 17,42% 
2021 186.121,02 292.043,82 281.179,32 266.033,60 1.025.377,76 31,60% 
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Taxes i altres ingressos 
 
El detall de la liquidació de taxes i altres ingressos, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.295.526,38 2.296.526,38 2.979.623,08 -683.096,70 2.011.665,45 967.957,63 48,12% 2.598.913,47 
300 VENDES 19.940,00 19.940,00 22.531,14 -2.591,14 13.962,07 8.569,07 61,37% 22.439,20 
310 TAXES SERVEIS GENERALS 659.905,90 659.905,90 711.281,57 -51.375,67 641.455,49 69.826,08 10,89% 671.488,51 
311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 4.680,00 4.680,00 8.580,00 -3.900,00 6.603,00 1.977,00 29,94% 8.372,00 
340 PREUS PÚBLICS SERVEIS GENERALS 256.359,70 257.359,70 266.455,69 -9.095,99 184.514,68 81.941,01 44,41% 255.425,43 
350 PREUS PUBLICS UTIL.PRIVATIVA 1.205.166,10 1.205.166,10 1.126.932,75 78.233,35 872.509,05 254.423,70 29,16% 1.115.302,52 
391 SANCIONS 30.000,00 30.000,00 133.586,51 -103.586,51 32.002,97 101.583,54 317,42% 46.203,47 
392 RECÀRRECS 0,00 0,00 13.696,57 -13.696,57 8.269,96 5.426,61 65,62% 13.690,56 
393 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 0,00 3.788,61 -3.788,61 971,10 2.817,51 290,14% 3.780,58 
394 PRESTACIÓ PERSONAL 86.664,68 86.664,68 80.319,94 6.344,74 92.848,29 -12.528,35 -13,49% 49.459,78 
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 32.810,00 32.810,00 612.450,30 -579.640,30 158.528,84 453.921,46 286,33% 412.751,42 

 
L’import liquidat en el capítol de taxes i altres ingressos a 31 de desembre de 2021 és de 2.979.623 euros, 968 mil euros superior al mateix 
període de l’exercici anterior (+48,12%). El percentatge d’execució és del 129,74%. 
 
Els conceptes pressupostaris que presenten una major variació del seu liquidat, respecte l’any anterior, són:  
 

- “(310) Taxes serveis generals” amb un increment de 69.826 euros (+10,89%). 
- “(340) Preus públics serveis generals” amb un increment de 81.941 euros (+44,41%). 
- “(350) Preus públics utilització privativa” amb un increment de 254.424 euros (+29,16%). 
- “(391) Sancions” amb un increment de 101.584 euros (+317,42%).      
- “(399) Altres ingressos diversos” amb un increment de 453.921 euros (+286,33%). 

 
En general, cal tenir en compte que s’està recuperant els nivell de recaptació anteriors a les caigudes d’usuaris de serveis i activitats produïts 
per la pandèmia del COVID19. 
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Un detall dels conceptes de recaptació més significatius d’aquest capítol en relació a l’exercici anterior es mostra a continuació: 
 

Servei Recaptació 
2021 

Evolució any 
anterior (% ) 

Variació any 
anterior  ( € ) 

Recaptació 
2020 

Serveis públics en general 582.787,20 3,00% 16.999,08 565.788,12 

Escola Bressol 280.164,37 49,84% 93.191,59 186.972,78 

Quotes CEO (socis + no socis) 470.038,70 31,85% 113.556,06 356.482,64 

Aparcaments 243.893,59 14,81% 31.464,48 212.429,11 

Ludoescola 87.751,75 53,49% 30.580,55 57.171,20 

Classes dirigides CEO 66.130,59 88,42% 31.032,89 35.097,70 

Parquímetres 35.366,62 50,97% 11.939,93 23.426,69 

Activitats d’estiu 37.176,00 -4,30% -1.672,00 38.848,00 

Escola d'art 27.228,10 52,81% 9.410,19 17.817,91 

Explotació mines de Llorts 17.341,18 11,03% 1.722,18 15.619,00 

Explotació pavelló d’esports 8.284,90 23,72% 1.588,26 6.696,64 

Mostra gastronòmica 6.305,00   6.305,00 0,00 

Cessions obligatòries POUP 544.758,29 510,29% 455.496,48 89.261,81 

 
 

Transferències corrents 
 
El detall de la liquidació de transferències corrents, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.883.041,59 5.883.041,59 2.323.158,77 3.559.882,82 3.117.422,23 -794.263,46 -25,48% 2.323.158,77 
420 GOVERN D'ANDORRA 5.865.657,55 5.865.657,55 2.322.064,97 3.543.592,58 3.105.238,86 -783.173,89 -25,22% 2.322.064,97 
424 D'EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS 600,00 600,00 593,80 6,20 686,75 -92,95 -13,53% 593,80 
470 D'EMPRESES PRIVADES 16.784,04 16.784,04 0,00 16.784,04 11.496,62 -11.496,62 -100,00% 0,00 
480 DE FAMILIES I ORGANISMES SENSE ANIM DE LUCRE 0,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 100% 500,00 
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L’import liquidat en el capítol de transferències corrents a 31 de desembre de 2021 és de 2.323.159 euros, 794.263 euros menys que el 
mateix període de l’exercici anterior (-25,48%). El percentatge d’execució és del 39,49%. Aquesta variació es produeix per una menor 
aplicació de les transferències rebudes de Govern a cobrir el dèficit corrent, el qual ha estat inferior degut a l’increment d’altres ingressos 
corrents, en especial els derivats de l’activitat de construcció. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2015 de modificació de la Llei de transferències permet la imputació al capítol de transferències corrents de 
la quantia necessària per assolir l’equilibri corrent. 
 
 

Ingressos patrimonials 
 
El detall de la liquidació d’ingressos patrimonials, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 105.627,22 105.627,22 132.052,88 -26.425,66 105.777,47 26.275,41 24,84% 93.711,99 
520 COMPTES BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.438,86 -5.438,86 -100,00% 0,00 
540 PRODUCTE DEL LLOGUER DE FINQUES URBANES 58.110,00 58.110,00 61.854,58 -3.744,58 55.427,60 6.426,98 11,60% 60.669,37 
550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 35.759,14 35.759,14 58.890,30 -23.131,16 35.542,04 23.348,26 65,69% 22.159,78 
551 APROFITAMENTS AGRÍCOLES I FORESTALS 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
553 EXPLOTACIONS 11.008,08 11.008,08 11.308,00 -299,92 9.368,97 1.939,03 20,70% 10.882,84 

 

 
L’import liquidat en el capítol d’ingressos patrimonials a 31 de desembre de 2021 és de 132.053 euros, 26.275 euros superior al mateix 
període de l’exercici anterior (+24,84%). El percentatge d’execució és del 125,02%. La variació a l’alça de concepte “(550) Concessions 
administratives” per un import de 23.348 euros (+65,69%) correspon principalment als ingressos liquidats, per primera vegada, en concepte 
del cànon del Mirador Peyreguils pagat per SECNOA, S.A. 
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Alienació d’inversions 
 
El detall de la liquidació d’alienació d’inversions, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS 0,00 0,00 3.669,60 -3.669,60 91.352,00 -87.682,40 -95,98% 3.669,60 
609 AL.LIENACIÓ D'ALTRES ACTIUS 0,00 0,00 3.669,60 -3.669,60 91.352,00 -87.682,40 -95,98% 3.669,60 

 
L’import liquidat de 3.670 euros prové de la represa d’equipaments del CEO i vehicles vinculats a concursos de compra de nous actius. 
 
 

Transferències de capital 
 
El detall de la liquidació de transferències de capital, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 542.357,45 542.357,45 4.140.502,65 -3.598.145,20 4.000.998,83 139.503,82 3,49% 4.140.502,65 
720 GOVERN D'ANDORRA 542.357,45 542.357,45 4.140.502,65 -3.598.145,20 4.000.998,83 139.503,82 3,49% 4.140.502,65 

 
L’import liquidat en el capítol de transferències de capital a 31 de desembre de 2021 és de 4.140.503 euros, 139.504 euros superior al 
mateix període de l’exercici anterior (+3,49%). El percentatge d’execució és del 763,43%.  
 
El total de transferències rebudes de Govern ha estat de 6.290.306 euros dels quals s’ha destinat l’import de 2.149.803 euros, és a dir el 
34,18% a cobrir el dèficit corrent de l’exercici 2021. L’any anterior es va rebre transferències per un import de 7.003.349 euros, un 11,34% 
més, i el percentatge aplicat a dèficit corrent va ser del 42,87%, és a dir, 3.002.350 euros. 
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Actius financers  
 
El detall de la liquidació d’actius financers, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

8 ACTIUS FINANCERS 1.754.312,00 4.735.063,29 0,00 4.735.063,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 
870 ROMANENT DE TRESORERIA 1.754.312,00 4.735.063,29 0,00 4.735.063,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 

 
En el capítol d’actius financers s’hi registren les ampliacions de pressupost per tal que hi hagi un equilibri pressupostari.  

 
Passius financers  
 
El detall de la liquidació de passius financers, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Cobrat 

9 PASSIUS FINANCERS 1.580.507,55 1.580.507,55 0,00 1.580.507,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 
917 D'ENS DE FORA DEL SECTOR PUBLIC 1.580.507,55 1.580.507,55 0,00 1.580.507,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 

 
En el capítol de passius financers s’hi registra l’import necessari per a l’equilibri pressupostari entre despeses i ingressos. Durant l’exercici 
2021 no ha calgut formalitzar cap préstec a llarg termini.  
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Classificació econòmica 
 
Liquidació del pressupost de despeses 

Capítol  Pressupost 
inicial  Final Liquidat exercici 

Diferència 
pressupost final 

i realitzat  
Liquidat exercici 

anterior 
Variació liquidat 

exercicis  
% Variació 

liquidat exercicis Pagat 

1 Despeses de personal 4.873.914,19 4.866.509,19 4.504.905,46 361.603,73 4.228.458,30 276.447,16 6,54% 4.499.030,38 

2 Consum de béns corrents i serveis 3.994.602,00 4.476.641,87 3.199.212,03 1.277.429,84 2.528.656,71 670.555,32 26,52% 2.347.433,04 

3 Despeses financeres 90.100,00 84.300,00 79.290,40 5.009,60 82.256,83 -2.966,43 -3,61% 79.290,40 

4 Transferències corrents 666.115,00 670.224,06 605.413,17 64.810,89 1.405.106,60 -799.693,43 -56,91% 570.218,83 

  Despeses corrents 9.624.731,19 10.097.675,12 8.388.821,06 1.708.854,06 8.244.478,44 144.342,62 1,75% 7.495.972,65 

6 Inversions reals 1.923.938,00 4.423.745,36 2.583.080,71 1.840.664,65 3.493.079,42 -909.998,71 -26,05% 2.062.150,00 

7 Transferències de capital 13.494,00 993.239,00 155.360,92 837.878,08 7.882,80 147.478,12 1870,88% 0,00 

8 Actius financers 979.745,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 -250.000,00 -100,00% 0,00 

9 Passius financers 960.000,00 969.000,00 970.155,52 -1.155,52 964.312,24 5.843,28 0,61% 970.155,52 

  Despeses de capital 3.877.177,00 6.385.984,36 3.708.597,15 2.677.387,21 4.715.274,46 -1.006.677,31 -21,35% 3.032.305,52 

            

  Total pressupost despeses  13.501.908,19 16.483.659,48 12.097.418,21 4.386.241,27 12.959.752,90 -862.334,69 -6,65% 10.528.278,17 

 
L'execució pressupostària de les despeses de l’exercici 2021 és de 12.097.418 euros, 862 mil euros inferior a l’executada en el mateix 
període de l'exercici 2020 (-6,65%) i que representa el 73,39% del pressupost final. 
 
En les despeses corrents s’observa una variació positiva respecte l’exercici anterior de 144 mil euros: el capítol 1 de despeses de personal 
s’incrementa en 276 mil euros; el capítol 2 de consums de béns corrents i serveis s’incrementa en 671 mil euros; el capítol 3 de despeses 
financeres disminueix en 2.966 euros; i el capítol 4 de transferències corrents es redueix en 800 mil euros. Les despeses de capital 
disminueixen en 1 milions d’euros respecte l’any anterior: el capítol 6 d’inversions reals disminueix en 910 mil euros; el capítol 7 de 
transferències de capital s’incrementa en 147 mil euros, el capítol 8 d’actius financers disminueix en 250 mil euros; i el capítol 9 de passius 
financers s’incrementa en 5.843 euros. 
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Despeses de personal  
 
El detall de la liquidació de despeses de personal, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

1 DESPESES DE PERSONAL 4.873.914,19 4.866.509,19 4.504.905,46 361.603,73 4.228.458,30 276.447,16 6,54% 4.499.030,38 
100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ 253.896,00 251.216,00 250.143,40 1.072,60 226.734,68 23.408,72 10,32% 250.143,40 
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES PERSONAL INDEFINIT 3.152.092,47 3.157.632,57 2.964.721,11 192.911,46 2.743.071,55 221.649,56 8,08% 2.964.721,11 
130 PERSONAL INTERÍ 610.745,79 601.651,69 504.140,54 97.511,15 524.343,37 -20.202,83 -3,85% 504.140,54 
140 ALTRE PERSONAL 115.603,62 115.603,62 113.894,82 1.708,80 110.635,36 3.259,46 2,95% 113.894,82 
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 644.256,31 643.291,31 587.792,38 55.498,93 554.656,14 33.136,24 5,97% 587.792,38 
163 DESPESES SOCIALS 97.320,00 97.114,00 84.213,21 12.900,79 69.017,20 15.196,01 22,02% 78.338,13 

 
L’import liquidat en el capítol de despeses de personal a 31 de desembre de 2021 és de 4.504.905 euros, 276.447 euros més que el mateix 
període de l’exercici anterior (+6,54%). El percentatge d’execució és del 92,57%.  
 
Els conceptes pressupostaris que presenten una major variació del seu liquidat respecte l’any anterior són:  
 

- “(120) Remuneracions bàsiques personal indefinit” amb un increment de en 221.650 euros (+8,08%). 
 
S’ha aplicat l’increment corresponent a l’IPC del 0,00% als salaris del personal del Comú d’Ordino. L’IPC ha estat del -0,20% 
 
Aquest capítol representa un 53,70% del total de despesa corrent liquidada (51,29% l’any anterior ) 

 
El detall percentual de la despesa de personal segons la classificació administrativa és el següent: 
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 2021 2020 

8000 Manteniment 14,67% 14,68% 
7110 Escola Bressol la Baldufa 12,00% 12,92% 

1000 Secretaria general i consell de comú 10,92% 9,71% 

4025 Centre esportiu d'Ordino 8,12% 7,33% 

8010 Circulació i transport públic 6,31% 6,11% 

3000 Finances i intervenció 5,83% 5,44% 
7000 Educació, cultura, joventut i benestar 4,84% 4,89% 
1401 Comunicació 3,68% 3,81% 
1400 Gestió i desenvolupament humà 3,60% 3,30% 
1300 Administració general i Comerç 3,54% 4,05% 
4000 Turisme 3,22% 3,27% 
8001 Higiene pública 3,16% 3,21% 
6001 Reserva natural de Sorteny 2,97% 3,23% 
6003 Forestal i medi ambient 2,55% 2,28% 
7105 Ludoescola 2,39% 2,33% 

8002 Aparcaments 1,69% 1,86% 
2001 Cadastre i gestió del territori 1,64% 1,70% 
1200 Obres públiques 1,59% 1,69% 
7003 Escola d'art 1,55% 1,66% 
7004 Escola de música 1,34% 1,46% 
2000 Urbanisme 1,28% 1,32% 
4012 Secció esportiva 1,03% 0,98% 
7102 Casa Pairal 0,89% 1,17% 
7001 Biblioteca comunal 0,66% 0,64% 
4010 Secció d'esports 0,28% 0,27% 
6000 Agricultura 0,24% 0,71% 

 100,00% 100,00% 
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Consum de béns corrents i serveis 
 
El detall de la liquidació de consum de béns corrents i serveis, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.994.602,00 4.476.641,87 3.199.212,03 1.277.429,84 2.528.656,71 670.555,32 26,52% 2.347.433,04 
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS 135.340,15 135.340,15 122.368,57 12.971,58 117.380,07 4.988,50 4,25% 118.386,91 
202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 3.000,00 3.000,00 1.568,50 1.431,50 1.568,50 0,00 0,00% 1.568,50 
203 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 96.665,50 95.850,06 45.450,56 50.399,50 28.186,58 17.263,98 61,25% 41.786,94 
204 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT 3.244,00 5.244,00 5.784,08 -540,08 0,00 5.784,08 - 2.370,06 
209 LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 11.060,00 11.060,00 8.372,15 2.687,85 12.600,73 -4.228,58 -33,56% 6.016,38 
212 REP I CONS. D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 81.590,00 79.913,35 31.885,94 48.027,41 30.122,73 1.763,21 5,85% 23.569,45 

213 REP I CON.MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I 
EQUIPAMENTS 415.966,61 403.173,05 320.304,02 82.869,03 319.284,94 1.019,08 0,32% 246.225,80 

214 REP I CONS. MATERIAL DE TRANSPORT 65.000,00 76.010,77 62.820,79 13.189,98 51.665,19 11.155,60 21,59% 41.923,78 
216 REP I CONS. EQUIPS INFORMÀTICS 75.110,00 75.110,00 74.556,12 553,88 67.058,06 7.498,06 11,18% 72.346,18 
217 REP. I CONS. BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 145.600,00 144.168,77 93.104,19 51.064,58 80.410,70 12.693,49 15,79% 61.188,35 
220 MATERIAL ADMINISTRATIU 3.347,00 3.547,00 2.903,04 643,96 2.445,71 457,33 18,70% 2.126,07 
221 SUBMINISTRAMENTS 570.056,00 565.882,32 476.109,96 89.772,36 428.082,67 48.027,29 11,22% 363.668,17 
222 COMUNICACIONS 83.935,00 89.665,64 85.098,31 4.567,33 70.565,65 14.532,66 20,59% 76.758,46 
224 PRIMES D'ASSEGURANCES 49.293,00 76.364,00 80.273,47 -3.909,47 58.268,11 22.005,36 37,77% 79.973,47 
225 TRIBUTS 3.570,00 3.570,00 2.450,00 1.120,00 2.510,50 -60,50 -2,41% 2.450,00 
226 ALTRES SERVEIS 620.978,00 766.039,04 561.258,76 204.780,28 384.607,43 176.651,33 45,93% 364.732,23 
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.201.836,74 1.514.893,72 1.180.248,89 334.644,83 863.885,56 316.363,33 36,62% 838.309,45 
229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 425.000,00 423.800,00 42.254,17 381.545,83 5.319,30 36.934,87 694,36% 1.632,33 
231 LOCOMOCIÓ 4.010,00 4.010,00 2.400,51 1.609,49 4.694,28 -2.293,77 -48,86% 2.400,51 

L’import liquidat en el capítol de béns corrents i serveis a 31 de desembre de 2021 és de 3.199.212 euros, 671 mil euros més que el mateix 
període de l’exercici anterior (+26,52%). El grau d’execució ha estat del 71,46% sobre el pressupost final.  
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Els conceptes pressupostaris que presenten una major variació del seu liquidat, respecte l’any anterior, són:  

- “(221) Subministraments” amb un increment de 48.027 euros (+11,22%). 
 

- “(226) Altres serveis” amb un increment de 176.651 euros (+45,93%) 

- “(227) Treball realitzats per altres empreses” amb un increment de 316.363 euros (+36,62%). En aquest capítol es destaca els 
increments en les partides destinades a la subcontractació de treballs per la treta de neu, la recollida de residus i el servei de bus 
parroquial. 

Despeses financeres 
 
El detall de la liquidació de despeses financeres, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 
 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

3 DESPESES FINANCERES 90.100,00 84.300,00 79.290,40 5.009,60 82.256,83 -2.966,43 -3,61% 79.290,40 
330 INTERESSOS 81.000,00 72.000,00 67.894,79 4.105,21 74.191,88 -6.297,09 -8,49% 67.894,79 
349 ALTRES DESPESES FINANCERES 9.100,00 12.300,00 11.395,61 904,39 8.064,95 3.330,66 41,30% 11.395,61 

L’import liquidat en el capítol de despeses financeres a 31 de desembre de 2021 és de 79.290 euros, 2.966 euros menys que el mateix 
període de l’exercici anterior (-3,61%). El grau d’execució ha estat del 94,06% sobre el pressupost final.  

Aquest capítol inclou el pagament dels interessos derivats dels préstecs sindicats vigents amb l’ABA, així com les comissions bancàries 
derivades del sistema de cobrament per targeta. 
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Transferències corrents 
 
El detall de la liquidació de transferències corrents, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 
 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 666.115,00 670.224,06 605.413,17 64.810,89 1.405.106,60 -799.693,43 -56,91% 570.218,83 

414 A SOCIETATS PÚBLIQUES I ENTITATS DE DRET 
PÚBLIC 170.006,00 173.975,06 165.332,92 8.642,14 1.027.031,82 -861.698,90 -83,90% 131.668,58 

472 A EMPRESES PRIVADES 111.000,00 111.000,00 100.249,80 10.750,20 68.884,15 31.365,65 45,53% 100.249,80 
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE 385.109,00 385.249,00 339.830,45 45.418,55 309.190,63 30.639,82 9,91% 338.300,45 

 
L’import liquidat en el capítol de transferències corrents a 31 de desembre de 2021 és de 605.413 euros, 799.693 euros menys que el 
mateix període de l’exercici anterior (-56,91%). El grau d’execució ha estat del 90,33% sobre el pressupost final.  

Els conceptes pressupostaris que presenten una major variació del seu liquidat, respecte l’any anterior, són:  

- “(414) A societats públiques i entitats de dret públic” amb una disminució de 862 mil euros, degut a que el 2020 el Comú va fer una 
aportació excepcional al fons Covid-19 de 800 mil euros. 

Les subvencions atorgades durant l’exercici a destacar son: 

Secnoa, SA -  Borrufa i FWT 100.000,00 
Andorra Turisme 25.000,00 
Ironman 80.000,00 
ECOA 134.365,00 
Associació Esbart Valls del Nord 25.000,00 
Associació Festivals d’Ordino 50.000,00 
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Inversions reals 
 
El detall de la liquidació de despeses financeres, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 
 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

6 INVERSIONS REALS 1.923.938,00 4.423.745,36 2.583.080,71 1.840.664,65 3.493.079,42 -909.998,71 -26,05% 2.062.150,00 
600 TERRENYS I BÉNS NATURALS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
602 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 153.000,00 153.000,00 556,50 152.443,50 270.932,55 -270.376,05 -99,79% 556,50 
603 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT 401.621,00 410.829,38 215.901,55 194.927,83 129.244,21 86.657,34 67,05% 146.428,46 
604 MATERIALS DE TRANSPORT 0,00 66.585,25 66.585,25 0,00 207.136,76 -140.551,51 -67,85% 66.585,25 
605 MOBILIARI I ESTRIS 9.370,00 13.988,19 4.807,69 9.180,50 8.841,45 -4.033,76 -45,62% 4.515,09 
606 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 95.600,00 53.235,20 32.009,24 21.225,96 24.810,01 7.199,23 29,02% 28.301,08 
607 607  BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 178.347,00 497.655,78 379.713,84 117.941,94 237.492,64 142.221,20 59,88% 355.505,74 
608 608  ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.500,00 2.708,88 2.216,36 492,52 8.440,03 -6.223,67 -73,74% 1.491,06 
609 609  ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
612 612  EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 240.000,00 1.942.024,59 1.615.978,67 326.045,92 2.169.527,30 -553.548,63 100% 1.410.522,52 
617 617  BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 793.500,00 1.267.718,09 265.311,61 1.002.406,48 436.654,47 -171.342,86 -39,24% 48.244,30 

 
L’import liquidat en el capítol d’inversions reals a 31 de desembre de 2021 és de 2.583.081 euros, 910 mil euros menys que el mateix 
període de l’exercici anterior (-26,05%). El grau d’execució ha estat del 58,39% sobre el pressupost final. L’import compromès ha estat de 
3.644.167,35, que correspon al 82,38% del pressupost final. 
 
Les principals inversions liquidades de l’exercici 2021 han estat: 
 

Reformes edifici CEO 1.595.094,15€ 
Aparcaments horitzontals 250.114,78€ 
Plaça aparcament vertical d'Ordino 159.369,73€ 
Vehicles 56.450,81€ 
Maquinària i equipaments ACTIVITATS 55.030,05€ 
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Senyalització - Reserva de la biosfera 50.000,00€ 
Camí del riu a Sornàs 32.100,73€ 
Maquinària i equipaments ACTIVITATS 28.520,00€ 
Senyalització "Riberamunt" 25.367,81€ 
Parc infantil la Covanella 25.175,70€ 
Equipaments CEO 24.179,41€ 
Recuperació patrimoni pedra seca 22.827,74€ 

 
De les inversions previstes al pressupost i no executades durant l’exercici, es destaca: 
 

Concepte Dotació 
Magatzem de serveis 150.000 
Remodelacions Casa Nova i Casa Vella del Comú 110.000 

 
 
 

Transferències de capital  
 
El detall de la liquidació de transferències de capital, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 13.494,00 993.239,00 155.360,92 837.878,08 7.882,80 147.478,12 1870,88% - 
761 761  A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL 13.494,00 13.494,00 55.360,92 -41.866,92 7.882,80 47.478,12 602,30% - 
762 762  A CORPORACIONS LOCALS - 979.745,00 100.000,00 879.745,00 - 100.000,00 0,00% - 

 
L’import liquidat en el capítol de transferències de capital a 31 de desembre de 2021 és de 155.361 euros, 147 mil euros més que el mateix 
període de l’exercici anterior (+1.870,88%). El grau d’execució ha estat del 15,64% sobre el pressupost final.  
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Per aquest exercici s’ha inclòs en aquest capítol 7 de transferències, les aportacions realitzades pel Comú a la Mancomunitat de serveis 
d’Ordino pel finançament de les inversions en les xarxes d’aigua potable i de clavegueram que per aquest any ha estat de 100.000 €.  En 
anteriors exercicis es contemplàvem aquestes aportacions en el capítol 8 del pressupost com a inversions financeres. L’aportació de l’exercici 
anterior va ser de 250.000 euros.  
 
Per aquest any hi havia previst aportar 979.745 euros, però no ha estat necessari atesos els bons resultats corrents i els romanents de 
tresoreria de l’entitat que li han permès fer front directament a la major part de les seves inversions de l’exercici 
 

Tanmateix, en aquest capítol 7 s’ha aplicat l’increment en l’aportació al Fons de compensació de Govern d’acord amb la disposició final 
sisena del pressupost general per a l’exercici 2021 i la disposició final quarta del pressupost general per a l’exercici 2022. El percentatge 
d’aportació ha passat del 0,10% al 0,50% del total de les despeses. Les aportacions realitzades pel Comú d’Ordino fins a l’exercici 2021 
han estat les següents: 
 

Any Total despesa 0,10% total despesa Aportat Romanent 
2016 9.719.710,43 9.719,71 8.655,00 1.064,71 
2017   0,00 1.064,71 0,00 
2017 10.808.922,20 10.808,92 10.992,00 -183,08 
2018 10.549.569,14 10.549,57 13.258,92 -2.892,43 
2019 11.313.798,52 11.313,80 13.491,00 -5.069,63 
2020 12.952.428,21 12.952,43 7.882,80 0,00 

          

  
Total despesa liquidada menys 

amortització deute 0,50%     
2021 11.072.184,41 55.360,92 55.360,92 0,00 
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Actius financers 
 
El detall de la liquidació d’actius financers, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 

 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

8 PASSIUS FINANCERS 979.745,00 - - - 250.000,00 -250.000,00 -100,00% - 
850 DE SOCIETATS PÚBLIQUES 979.745,00 - - - 250.000,00 -250.000,00 -100,00% - 

 
L’import liquidat en el capítol d’actius financers a 31 de desembre de 2021 és de 0 euros, 250 mil euros menys que el mateix període de 
l’exercici anterior (-100,00%). Atès l’argumentat en el capítol anterior de transferències de capital. 
 

Passius financers 
 
El detall de la liquidació de passius financers, a 31 de desembre del 2021 i 2020, és el següent: 
 

Concepte Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 
pressupost 

final i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 

exercicis  

% Variació 
liquidat 

exercicis 
Pagat 

9 PASSIUS FINANCERS 960.000,00 969.000,00 970.155,52 -1.155,52 964.312,24 5.843,28 0,61% 970.155,52 
910 DEVOLUCIÓ DE PRESTECS BANCARIS 960.000,00 969.000,00 970.155,52 -1.155,52 964.312,24 5.843,28 0,61% 970.155,52 

 
L’import liquidat a 31 de desembre del 2021 és de 970.156 euros, 5.843 euros més que el mateix període de l’exercici anterior (+0,61%) i 
correspon a l’amortització dels préstecs contractats amb els bancs. El grau d’execució ha estat del 100,12% sobre el pressupost final.  
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Classificació funcional 
 

Capítol  Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació liquidat 
exercicis  

% Variació 
liquidat exercicis Pagat 

1 Serveis públics bàsics 3.716.438,08 4.511.110,30 2.787.116,84 1.723.993,46 2.586.708,29 200.408,55 7,75% 2.261.177,81 

2 Actuacions de protecció i promoció social 177.546,73 180.912,15 128.135,73 52.776,42 115.066,19 13.069,54 11,36% 114.357,23 

3 Producció de béns públics de caràcter preferent 3.107.067,37 4.982.229,51 4.387.964,72 594.264,79 4.552.369,62 -164.404,90 -3,61% 3.926.030,10 

4 Actuacions de caràcter econòmic 1.970.065,56 2.200.720,02 1.239.763,53 960.956,49 1.209.677,37 30.086,16 2,49% 859.665,93 

9 Actuacions de caràcter general 3.489.790,45 3.567.687,50 2.516.387,08 1.051.300,42 3.457.427,31 -941.040,23 -27,22% 2.328.996,79 

0 Deute públic 1.041.000,00 1.041.000,00 1.038.050,31 2.949,69 1.038.504,12 -453,81 -0,04% 1.038.050,31 

Total Pressupost de despeses 13.501.908,19 16.483.659,48 12.097.418,21 4.386.241,27 12.959.752,90 -862.334,69 -6,65% 10.528.278,17 

 
 

Classificació administrativa 
 

Capítol  Pressupost 
inicial  Final Liquidat 

exercici 
Diferència 

pressupost final 
i realitzat  

Liquidat 
exercici 
anterior 

Variació liquidat 
exercicis  

% Variació 
liquidat exercicis Pagat 

1 Secretaria General i administració 3.600.122,21 4.186.495,96 2.282.032,82 1.904.463,14 3.438.141,44 -1.156.108,62 -33,63% 1.839.604,38 

2 Urbanisme 155.266,00 233.113,07 210.905,80 22.207,27 190.838,04 20.067,76 10,52% 140.116,45 

3 Finances i Intervenció 1.793.053,16 1.833.579,73 1.483.580,56 349.999,17 1.383.197,20 100.383,36 7,26% 1.427.275,43 

4 Turisme i esports 2.053.050,63 3.756.553,03 3.332.396,67 424.156,36 3.613.871,54 -281.474,87 -7,79% 2.894.606,72 

6 Agricultura i medi ambient 624.724,11 907.906,12 504.803,47 403.102,65 411.340,99 93.462,48 22,72% 457.076,14 

7 Educació, cultura i joventut 1.755.155,05 1.895.726,23 1.537.180,20 358.546,03 1.334.939,79 202.240,41 15,15% 1.430.285,62 

8 Manteniment, higiene i circulació 3.520.537,03 3.670.285,34 2.746.518,69 923.766,65 2.587.423,90 159.094,79 6,15% 2.339.313,43 

Total Pressupost de despeses 13.501.908,19 16.483.659,48 12.097.418,21 4.386.241,27 12.959.752,90 -862.334,69 20,38% 10.528.278,17 
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Resultat Pressupostari 

 
(*) Les despeses de funcionament inclouen Capítol 1, 2 i 4 (Despeses de personal, Consum de béns i serveis i Transferències corrents) 
 
El resultat pressupostari de l’exercici 2021 és positiu de 435.858 euros. La variació entre la liquidació pressupostària de l’exercici 2021 i 
2020 ha estat de 1.058.781 euros (+169,97%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol  Pressupost inicial  Final Liquidat exercici % Liquidat / 
Pressupost final 

Liquidat exercici 
anterior 

Variació liquidat 
exercicis  

% Variació 
liquidat exercicis 

  Ingressos corrents 9.624.731,19 9.625.731,19 8.389.103,70 87,15% 8.244.478,44 144.625,26 1,75% 

  Despeses de funcionament * 9.534.631,19 10.013.375,12 8.309.530,66 82,99% 8.162.221,61 147.309,05 1,80% 

  Ingressos de capital 542.357,45 542.357,45 4.144.172,25 764,10% 4.092.350,83 51.821,42 1,27% 

  Despeses de capital 1.937.432,00 5.416.984,36 2.738.441,63 50,55% 3.500.962,22 -762.520,59 -21,78% 

  Superàvit o dèficit de gestió -1.304.974,55 -5.262.270,84 1.485.303,66 -28,23% 673.645,44 811.658,22 120,49% 

  Despeses financeres 90.100,00 84.300,00 79.290,40 94,06% 82.256,83 -2.966,43 -3,61% 

  Superàvit o dèficit de caixa -1.395.074,55 -5.346.570,84 1.406.013,26 -26,30% 591.388,61 814.624,65 137,75% 

  Actius financers (Ingressos) 1.754.312,00 4.735.063,29 - 0,00% - - 0,00% 

  Passius financers (Ingressos) 1.580.507,55 1.580.507,55 - 0,00% - - 0,00% 

  Actius financers (Despeses) 979.745,00 - - 0,00% 250.000,00 -250.000,00 0,00% 

  Passius financeres (Despeses) 960.000,00 969.000,00 970.155,52 100,12% 964.312,24 5.843,28 0,61% 

  Variació d'actiu i passius financers 1.395.074,55 5.346.570,84 -970.155,52 -18,15% -1.214.312,24 244.156,72 -20,11% 

  Resultat pressupostari - - 435.857,74 100,00% -622.923,63 1.058.781,37 169,97% 
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RESULTATS CORRENTS PER SERVEIS: 
 
Es detalla a continuació un comparatiu amb l’exercici anterior dels resultats pressupostaris corrents obtinguts dels principals serveis del 
Comú: 
 
 

Servei Despesa corrent 
2021 

Despesa 
corrent 2020 

Ingrés 2021 Ingrés 2020 

Resultat 2021 Resultat 2020 
% subv./ 

2021 
% subv./ 

2020 

Centre esportiu d'Ordino 844.240,56 662.497,17 584.509,36 431.798,92 -259.731,20 -230.698,25 30,77% 34,82% 

Escola d'art 81.604,44 79.174,01 51.891,93 17.817,91 -29.712,51 -61.356,10 36,41% 77,50% 

Escola de música 60.511,53 61.800,55 16.986,84 27.006,22 -43.524,69 -34.794,33 71,93% 56,30% 

Casa Pairal 68.592,96 64.308,28 6.364,90 1.367,00 -62.228,06 -62.941,28 90,72% 97,87% 

Ludoescola 132.581,45 119.179,84 99.782,46 64.886,59 -32.798,99 -54.293,25 24,74% 45,56% 

Aparcaments verticals 113.800,72 109.813,21 150.955,11 141.136,00 37.154,39 31.322,79 - - 

Aparcaments horitzontals 147.687,95 129.339,96 128.737,87 80.107,11 -18.950,08 -49.232,85 12,83% 38,06% 

Escola bressol la Baldufa 631.895,54 616.370,90 250.164,37 219.422,88 -381.731,17 -396.948,02 60,41% 64,40% 

 
 
 
ROMANENTS: 
 
S’incorpora al pressupost següent 2022 els compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici per un import total 
d’1.176.771,60 €. 



E 
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7 
Modificacions pressupostaries de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021 
 

 

 Import Incorporació Ampliacions 
Baixes per 
anul·lacions Generació Crèdits Suplements de Transferències de crèdit Total  Pressupost  

Capítol pressupostat romanents     de crèdits extraordinaris crèdit Augments Disminucions modificacions total 

Despeses de personal 4.873.914,19 1.565,00 139.745,58 -148.309,58 0,00 0,00 0,00 1.365,00 -1.771,00 -7.405,00 4.866.509,19 

Consums de béns i serveis 3.994.602,00 301.528,93 0,00 -1.000,00 1.000,00 115.000,00 72.414,00 252.426,47 -259.329,53 482.039,87 4.476.641,87 

Despeses financeres 90.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 -9.000,00 -5.800,00 84.300,00 

Transferències corrents 666.115,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 14.109,06 -10.000,00 4.109,06 670.224,06 

Inversions reals 1.923.938,00 2.459.641,61 0,00 -180.350,00 0,00 0,00 220.515,75 0,00 0,00 2.499.807,36 4.423.745,36 

Transferències de capital 13.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.745,00 0,00 979.745,00 993.239,00 

Actius financers 979.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -979.745,00 -979.745,00 0,00 

Passius financers 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 969.000,00 

Total despeses 13.501.908,19 2.762.735,54 139.745,58 -331.659,58 1.000,00 117.000,00 292.929,75 1.259.845,53 -1.259.845,53 2.981.751,29 16.483.659,48 

         
 

   INGRESSOS 
  Import Modificacions Total 
Capítol pressupostat de crèdit pressupostat 

Impostos directes 790.536,00 0,00 790.536,00 

Impostos indirectes 550.000,00 0,00 550.000,00 

Taxes i altres ingressos 2.295.526,38 1.000,00 2.296.526,38 

Transferències corrents 5.883.041,59 0,00 5.883.041,59 

Ingressos patrimonials 105.627,22 0,00 105.627,22 

Alienació d'inversions 0,00 0,00 0,00 

Transferències de capital 542.357,45 0,00 542.357,45 

Actius financers 1.754.312,00 2.980.751,29 4.735.063,29 

Passius financers 1.580.507,55 0,00 1.580.507,55 

Total ingressos 13.501.908,19 2.981.751,29 16.483.659,48 
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Del total de 2.981.751,29 € de modificacions, l’import de 2.762.735,54, és a dir, el 93% del total, 
correspon a la incorporació dels romanents per compromisos no liquidats al tancament de l’exercici 
2020. 
 
En l’apartat III “ Romanent de tresoreria” del capítol “Estats de comptes financers” de la memòria de 
comptes anuals del Comú d’Ordino per a l’exercici 2020 es va constatar que al tancament de 
comptes existia un romanent de tresoreria positiu de 4.971.742,61 €, el qual ha permès finançar la 
totalitat de la despesa reconduïda. 
 
Totes les modificacions han estat finançades principalment per baixes de dotacions d’altres partides 
que s’han considerat reduïbles o per la recaptació d’ingressos superiors als previstos, o per 
l’aplicació de romanents de tresoreria disponibles.  

 
A continuació es detallen les modificacions més destacables: 
 
Crèdits extraordinaris  
 
• Amb 65.000 € per la contractació de l’Oficina tècnica per la implantació de l’Administració 
electrònica. 
• Amb 40.000 € per atorgar la dotació del pressupost participatiu per a l’organització del Festival 
contradans i amb 10.000 € per l’instal.lació d’una màquina de reciclatge d’envasos. 
 
Suplements de crèdit 
 
• Amb 58.748 € per la contractació del servei de gestió dels aparcaments en la via pública. 
• Amb 218.015,75 € per l’adjudicació dels treballs de condicionament de la plaça davant del 
centre esportiu d’Ordino. 

 

Liquidació llei de transferències 
 
En data 24/12/2015 entra en vigor la Llei 15/2015 de modificació de la Llei qualificada de 
transferències als comuns que estableix que les transferències rebudes “estan destinades al 
finançament de les despeses generades per a l’exercici de les seves competències i també a la 
reducció de l’endeutament”. 
 
Tanmateix la Disposició addicional d’aquesta llei, estableix que “a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
tots els romanents d’inversió pendents d’aplicar d’acord amb la normativa anterior, quedaran 
liquidats a tots els efectes”. 
 
En data 15/11/2017 es va publicar al BOPA número 73 la nova Llei de transferències als comuns 
que va entrar en vigor a partir de l’1 de gener del 2018. 
 
El detall de les transferències rebudes i de la seva aplicació durant l’exercici es descriu a continuació: 
 
 2.021 2.020 Var. 

Quantitat rebuda: 6.290.305,65 7.003.349,25 -10,18% 
Aplicat a Transferències corrents cap. 4 2.149.803,00 3.002.350,42 -28,40% 
Aplicat a Transferències de capital cap. 7 4.140.502,65 4.000.998,83 3,49% 
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La quantitat aplicada al capítol 4, correspon a l’import necessari per a cobrir el dèficit corrent i 
complir amb el principi de suficiència. 
 
La quantitat rebuda s’ha destinat als següents conceptes: 
 
Dèficit corrent   2.149.803,00 
Inversions reals  ( Cap. 6 menys aplicat a cessions obligatòries ) 2.038.322,42 
Aportacions a la mancomunitat ( Cap.8 )  100.000,00 
Amortització de deutes ( Cap. 9 )  970.155,52 

Total aplicat   5.258.280,94 

Excedent en romanent per aplicar en exercicis posteriors 1.032.024,71 
 
 
La part de les transferències rebudes que no han estat aplicades resten al romanent de tresoreria 
per aplicar en exercicis futurs. 
 
En data 14 de novembre del 2018 es va publicar mitjançant Bopa núm. 67, la Llei 22/2018 
qualificada de modificació de la Llei 18/2017 qualificada de transferències als Comuns, amb motiu 
de la sentència del Tribunal Constitucional del 14 de març del 2018 que va declarar la 
inconstitucionalitat de diversos preceptes de la Llei 18/2017. Aquesta modificació estableix 
definitivament els criteris de repartiment dels 55 milions d’euros de transferències que va establir-se 
per a l’exercici 2018 mitjançant la Llei 18/2017 i la seva actualització per a exercicis posteriors en 
bases a la variació del PIB. 
 

En el mes de desembre de 2018 es va liquidar l’ingrés rebut de Govern per un import de 642.171,80 
€ en concepte de regularització de les transferències rebudes de l’exercici 2017. En data 19 de 
març del 2019 des de l’Associació de comuns s’envia un escrit conjunt de tots els comuns a Govern 
per manifestar la disconformitat amb el mètode emprat pel càlcul de la regularització de les 
transferències corresponents a l’exercici 2017, sol·licitant que aquest sigui refet en base als 
ingressos liquidats i no als efectivament cobrats. 
 
A la data de redacció d’aquests comptes anuals, no s’ha realitzat cap més regularització i la 
reclamació ha estat traslladada a la Batllia. 
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Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2021 i 2020  

 
Conceptes 31/12/2021 31/12/2020 

1 (+) Drets pendents de cobrament 1.743.049,08 1.032.808,82 

  (+) del pressupost corrent 898.263,13 1.004.988,47 

  (+) de pressupostos tancats 295.885,84 317.143,80 

  (+) d'operacions no pressupostàries 927.944,66 112.910,01 

  (-) de cobrament dubtós (376.542,24) (402.233,46) 

  (-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva (2.502,31) 0,00 

      

2 (-) Obligacions pendents de pagament 1.963.850,26 2.874.124,78 

  (+) del pressupost corrent 1.569.146,04 2.538.921,88 

  (+) de pressupostos tancats 1.122,00 1.868,00 

  (+) d'operacions no pressupostàries 393.582,22 333.334,90 

  (-) obligacions pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 

      

3 (+) Fons líquids 5.826.069,93 6.960.141,49 

I Romanent de tresoreria afectat 1.176.771,60 0,00 

II Romanent de tresoreria no afectat 4.428.497,15 5.118.825,53 

III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II) 5.605.268,75 5.118.825,53 

 
 
 
Compromisos pendents de liquidar a 31/12/2021 1.176.771,60 

Romanent disponible 4.428.497,15 
  
    

Finançament afectat   

Cessions urbanístiques dineràries 2021 544.758,29 

Total cessions 544.758,29 

Inversions aplicades 2021 544.758,29 

Nou romanent 4.428.497,15 

Inversions 2021 finançades amb cessions    

1200/45900009/617029 Plaça aparcament vertical d'Ordino 544.758,29 

Total 544.758,29 
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Compte de tresoreria a 31 de desembre de 2021 i 2020 
 
Concepte   31/12/2021 31/12/2020 

        

1. Cobraments executats durant l'exercici 2021 13.161.434,31  15.694.511,67  

  (+) Operacions pressupostàries 11.810.998,51  14.940.255,87  

  Pressupost corrent 10.817.000,03  14.423.171,87  

  Pressupost tancat 993.998,48  517.084,00  

  (+) Operacions extrapressupostàries 1.350.435,80  754.255,80  

        

2. Pagaments executats durant l'exercici 2021 (14.295.505,87) (16.255.213,32) 

  (-) Operacions pressupostàries (13.067.255,05) (12.513.940,55) 

  Pressupost corrent (10.528.278,17) (10.413.871,73) 

  Pressupost tancat (2.538.976,88) (2.100.068,82) 

  (-) Operacions extrapressupostàries (1.228.250,82) (3.741.272,77) 

        

  Flux de tresoreria (1+2) (1.134.071,56) (560.701,65) 

  Saldo inicial de tresoreria  6.960.141,49  7.520.843,14  

3. Saldo final de tresoreria 5.826.069,93  6.960.141,49  

 
 
Compte endeutament a 31 de desembre 2021 i 2020 
 

  31/12/2021 31/12/2020 

Endeutament comunal consolidat Imports disposats Imports disposats 

      

Mitjana base de càlcul  11.612.207,82 11.327.718,05 

Endeutament bancari a ll/t del Comú 10.706.965,22 11.677.122,45 

Endeutament bancari de SECNOA, S.A. a ll/t a 31/05/202X (24%) 2.214.487,55 1.371.419,28 

Proveïdors d'immobilitzat de SECNOA, S.A a 31/05/202X (24%) 19.954,43 - 

Endeutament bancari de SECNOA, S.A. a c/t a 31/05/202X (24%) 213.643,70 - 

Endeutament total consolidat 13.155.050,90 13.048.541,73 

% sobre base de càlcul (Màxim 200%) 113,29% 115,19% 

Càrrega financera del Comú 1.038.050,31 1.038.504,12 

Càrrega financera de SECNOA, S.A. a 31/05/202X (24%) 30.345,80 33.986,88 

Càrrega financera total consolidada 1.068.396,11 1.072.491,00 

% sobre base de càlcul (Màxim 20%) 9,20% 9,47% 

Endeutament bancari a c/t del Comú - - 

Endeutament bancari de SECNOA, S.A. a c/t a 31/05/202X (24%) 213.643,70 - 

Endeutament a curt termini consolidat 213.643,70 - 

% sobre base de càlcul (Màxim 40%) 1,84% 0,00% 
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La Llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals en el títol I. Normes generals, Article 3. Recursos 
econòmics de les finances comunals; classifica “l’Endeutament” com a un “Recurs de dret públic de 
naturalesa no tributària”. 
 
En el títol III, capítol III, Article 43 de la mateixa llei es defineix els sostres d’endeutament i les seves 
modalitats de la següent manera: 
 

• L’endeutament comunal ha de computar: 
 

a) L’endeutament de l’administració comunal. 
 

b) L’endeutament de les societats públiques participades pel Comú. Es considera en aquest apartat 
les societats participades pel Comú quan la participació del Comú en el capital social és 
majoritària o suficient per tenir-ne el control. 

c) L’endeutament d’altres societats participades pel Comú amb més del 5% de participació, o bé, 
amb un membre dins del Consell d’administració en representació del Comú. 
 

- Pel que fa a l’apartat b) anterior, l’endeutament de les societats públiques es computa proporcionalment 
al percentatge de participació. 

 
- Pel que fa a l’apartat c) anterior, per les altres societats, l’endeutament es computa aquell que superi 

l’import dels fons propis de l’entitat participada proporcionalment al percentatge de participació en el seu 
capital social. 

 
• L’endeutament comunal comprèn: 

 
a) Préstecs i línies de crèdit. 
b) Operacions de tresoreria. 
c) Lletres, pagarés o documents de canvi. 
d) Avals i garanties. 

 
L’article 47 de la Llei 10/2003 defineix la quantitat màxima de l’endeutament. La Llei 32/2012 del 
22/11/2012 modifica aquest article 47. 
 
En el mateix sentit, es defineix el sostre d’endeutament en l’apartat 6 de l’article 12 de la Llei 32/2014 de 
sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal.  
 

• L’import total no pot excedir el 200% de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos de 
l’Administració comunal corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització 
de les operacions, excloent-ne el mateix endeutament i els ingressos procedents de l’alienació del 
patrimoni. 
 

• La càrrega financera anual no pot excedir el 20% de la mitjana dels ingressos totals liquidats en el 
pressupost de l’Administració comunal dels tres anys naturals immediatament anteriors al de 
formalització de les operacions, excloent-ne el mateix endeutament i els ingressos procedents de 
l’alienació del patrimoni.  

 
• La càrrega financera consisteix en la suma de les quantitats destinades, en  

cada exercici, al pagament de les anualitats, dels interessos i de les comissions financeres 
corresponents a les operacions de crèdit, inclosos els imports relatius a la possible efectivitat dels avals. 

 
• La càrrega financera inclou la corresponent a les societats públiques participades per l’Administració 

Comunal segons els comptes auditats de l’any natural immediatament anterior, proporcionalment al 
percentatge de participació. El càlcul d’aquesta càrrega financera es determina d’acord amb el paràgraf 
anterior. 
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• Per a les altres societats participades per a l’Administració comunal referides a l’apartat 1 c) de l’article 

43, la càrrega financera es calcula proporcionalment al percentatge de participació en el seu capital social, 
ponderant-la per la part de l’endeutament de la societat esmentada que computa a efectes del càlcul de 
l’endeutament comunal, respecte al seu endeutament total. El càlcul d’aquesta càrrega financera es 
determina d’acord amb el segon paràgraf d’aquest apartat. 

 
• L’import total de les operacions d’endeutament a curt termini no port excedir el 40% de la mitjana dels 

ingressos totals liquidats en el pressupost de l’Administració comunal dels tres anys naturals 
immediatament anteriors al de formalització de les operacions, excloent-ne el mateix endeutament i els 
ingressos procedents de l’alienació de patrimoni. 

 
La base de referència per l’estimació dels diferents sostres d’endeutament s’ha calculat de la següent 
manera: 
 

2020 12.245.477,27 
2019 10.961.840,78 
2018 11.629.305,40 

Total 34.836.623,45 
Mitjana 11.612.207,82 
Sostre 200% 23.224.415,63 
 
El marc pressupostari pel mandat 2020/2023 revisat per a l’exercici 2021 preveia un sostre d’endeutament 
de 23.042.763,45 € 
 
Les dades del Comú d’Ordino corresponen al 31 de desembre del 2021: 

• El Comú d’Ordino no disposa de pòlisses de crèdit contractades. 

• El deute a llarg termini del Comú d’Ordino a 31/12/2021 amb entitats financeres correspon a l’import 
pendent de retornar del préstec contractat en data 28/3/2008. 

Seguint el criteri emprat en els exercicis precedents s’ha considerat en el càlcul de l’endeutament la 
consolidació de Secnoa, SA, d’acord amb l’informe i auditoria de comptes anuals de la darrera temporada 
2020/2021 acabada el 31 de maig del 2021, aportat pels administradors de la societat i aprovats per part 
de la Junta d’accionistes. 
 
Fins el 31 de maig del 2018 el Comú ostentava la totalitat del capital social d’aquesta societat, per la qual 
cosa, era considerada “societat pública” a efectes del càlcul d’endeutament, al 100% del mateix. 
 
Atesa la nova concessió administrativa per l’explotació del Camp de neu Ordino-Arcalís, i les diferents 
ampliacions de capital realitzades amb motiu de l’entrada en l’accionariat de la societat SAETDE, SA, a partir 
de l’1 de juny del 2018, el Comú d’Ordino és només titular del 24% del capital social de la societat SECNOA, 
S.A. Per aquest motiu, s’aplica el criteri de càlcul de l’endeutament comunal definit a l’apartat 3 de l’article 
43 de la Llei 10/2003 de les Finances comunals, és a dir, aquell que superi l’import dels fons propis de 
l’entitat participada proporcionalment al percentatge de participació en el seu capital social. 
 
Segons balanç a 31 de desembre del 2021, aportat pels administradors de la Mancomunitat de serveis 
d’Ordino, no existeix deute a considerar. Aquesta entitat no disposa de pòlisses de crèdit ni préstecs 
contractats. 
 
El fet d’estar per sota del 180% del sostre total d’endeutament fa que no sigui d’aplicació per a l’exercici 
2021 la Regla de la despesa corrent definida per la nova Llei  30/2014 de sostenibilitat financera i estabilitat 
pressupostària i fiscal. 
 
El marc pressupostari pel mandat 2020/2023 revisat per a l’exercici 2021 preveia un endeutament al 
31/12/2021 de 13.696.941,97 €, que corresponia al 119% del sostre del 200%.  
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Estat de situació financera a 31 de desembre de 2021 i 2020 

 
ACTIUS Notes 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2020 

Actius corrents   7.594.601,02 8.018.213,25 8.020.885,75 

Efectius i equivalents a l'efectiu 4 5.826.069,93 6.960.141,49 6.960.141,49 

Actius financers 5 250,00 100,00 2.772,50 

Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació 6 1.639.213,22 920.700,33 920.818,11 

Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació  6 106.338,17 112.108,49 111.990,71 

Inventaris 7 20.278,92 22.712,16 22.712,16 

Pagaments anticipats   2.450,78 2.450,78 2.450,78 

Actius en estat de venda   0,00 0,00 0,00 

          

Actius no corrents   73.285.006,87 73.515.715,30 37.303.776,96 

Actius financers 5 5.325.181,90 5.923.761,90 5.923.761,90 

Propietats d'inversió 8 14.238.082,29 14.773.739,05 3.831.440,95 

Propietat, planta i equipament 9 52.562.093,51 51.600.391,14 27.525.082,50 

Actius intangibles 10 1.159.649,17 1.217.823,21 23.491,61 

          

Actius totals   80.879.607,89 81.533.928,55 45.324.662,71 

          
PASSIUS Notes 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2020 

Passius corrents   3.111.839,80 3.982.483,94 3.983.042,06 

Comptes a pagar 11 1.968.803,35 2.876.575,56 2.876.475,56 

Passius financers 12 1.143.036,45 1.105.908,38 1.106.566,50 

Provisions a curt termini 13 0,00 0,00 0,00 

Cobraments anticipats 14 0,00 0,00 0,00 

          
Passius no corrents   10.107.462,66 11.092.619,89 11.091.961,77 

Passius financers 12 9.732.623,34 10.717.780,57 10.717.122,45 

Provisions a llarg termini 13 374.839,32 374.839,32 374.839,32 

          
Passius totals   13.219.302,46 15.075.103,83 15.075.003,83 

          
ACTIUS NETS/PATRIMONI Notes 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2020 

Patrimoni   78.632.643,81 78.634.893,41 39.640.773,97 

Reserves   0,00 0,00 0,00 

Resultats d'exercicis anteriors   -12.177.051,18 -14.065.617,50 -14.015.609,69 

Resultat de l'exercici   1.204.712,80 1.889.548,81 1.839.541,40 

Interessos minoritaris   0,00 0,00 0,00 

Subvencions i ajustos per canvi de valor   0,00 0,00 2.784.953,20 

Total actius nets/patrimoni   67.660.305,43 66.458.824,72 30.249.658,88 

          
Total passiu i patrimoni   80.879.607,89 81.533.928,55 45.324.662,71 
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Estat de rendiment financer de l’exercici acabat a 31 de desembre de 2021 i 2020 

 
Ingressos Notes 2021 2020 

Impostos 16 2.954.268,97  3.009.613,29  

Quotes, multes, penalitzacions i llicències 16 137.876,81  32.002,97  

Transferències, subvencions i donacions 16 6.463.661,42  7.243.564,60  

Taxes i ingressos per transaccions amb contraprestació  17 2.976.790,10  2.079.053,02  

Ingressos financers 17 3.788,61  6.409,96  

Altres ingressos 17 409.748,45  445.185,16  

Ingressos totals   12.946.134,36 12.815.829,00 

        

Despeses       

Sous, salaris i beneficis als treballadors 18 (4.504.250,46) (4.231.710,45) 

Subvencions i altres pagaments per transferències 19 (760.774,09) (1.412.989,40) 

Subministraments i material pel consum 20 (13.438,33) (32.904,28) 

Altres despeses de gestió ordinària 21 (3.127.267,19) (2.505.298,85) 

Despeses de depreciació i amortització 8,9 i 10 (2.206.492,02) (1.443.027,73) 

Deteriorament del valor de propietats, planta i equipament 5,6,7,8,9 i 10 (975.122,24) (1.212.773,17) 

Despeses financeres   (105.354,02) (82.256,83) 

Altres despeses   (48.723,21) (5.319,48) 

Despeses totals   (11.741.421,56) (10.926.280,19) 

        

Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades   0,00  0,00  

        

Resultat (estalvi o desestalvi) del període   1.204.712,80  1.889.548,81  
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Conciliació entre el resultat pressupostari i resultat comptable de l'exercici tancat a 31 de 
desembre de 2021 
 

Capítol  Liquidació 
pressupost Comptabilitat Diferència 

          

INGRESSOS (drets liquidats) 12.533.275,95  12.946.134,36  (412.858,41) 

          

  Impostos directes 1.928.891,21 1.928.891,21  0,00  

  Impostos indirectes 1.025.377,76 1.025.377,76  0,00  

  Taxes i altres ingressos 2.979.623,08 2.986.402,64  (6.779,56) 

  Transferències corrents 2.323.158,77 2.323.158,77  0,00  

  Transferències de capital 4.140.502,65 4.140.502,65  0,00  

  Ingressos patrimonials  132.052,88 132.052,88  0,00  

  Venda d'inversions reals 3.669,60 2.869,60  800,00  

  Actius financers 0,00 0,00  0,00  

  Passius financers 0,00 0,00  0,00  

  Reversió/ excés de 
deterioraments/provisions 

0,00 402.233,46  (402.233,46) 

  Ingressos excepcionals 0,00 4.645,39  (4.645,39) 

          

DESPESES (oblig. Liquidades) 12.097.700,85  11.741.421,56  356.279,29  

          

  Despeses de personal 4.504.905,46 4.504.250,46  655,00  

  Consum de béns corrents i serveis 3.199.212,03 3.180.526,45  18.685,58  

  Despeses financeres 79.290,40 79.290,40  0,00  

  Transferències corrents 605.413,17 605.413,17  0,00  

  Inversions reals 2.583.080,71 0,00  2.583.080,71  

  Transferències de capital 155.360,92 155.360,92  0,00  

  Actius financers 0,00 0,00  0,00  

  Passius financers 970.155,52 0,00  970.155,52  

  Dotacions per amortitzacions 0,00 2.206.492,02  (2.206.492,02) 

  Pèrdues per deteriorament 0,00 975.122,24  (975.122,24) 

  Pèrdues procedents de propietat, planta 
i equipament 

0,00 5.667,52  (5.667,52) 

  Altres pèrdues de gestió ordinària 0,00 801,52  (801,52) 

  Variació d'existències 0,00 2.433,24  (2.433,24) 

  Pèrdues de crèdits incobrables 0,00 26.063,62  (26.063,62) 

          

RESULTAT 435.857,74  1.204.712,80  (768.855,06) 
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AJUSTOS AL RESULTAT COMPTABLE   

RESULTAT COMPTABLE 1.204.712,80  

      

  Altes/Baixes d'immobilitzat (2.583.080,71) 

  Altes/Baixes de passius financers (970.155,52) 

  Reversió/ excés de deterioraments/provisions (402.233,46) 

  Ingressos excepcionals (7.134,65) 

  Beneficis procedents de propietat, planta i equipament 800,00  

  Amortitzacions 2.206.492,02  

  
Pèrdues per deteriorament de participacions i valors representatius de 
deute 598.580,00  

  Pèrdues per deteriorament de crèdits 376.542,24  

  Pèrdues procedents de propietat, planta i equipament 5.667,52  

  Altres pèrdues de gestió ordinària 801,52  

  Variació d'existències 2.433,24  

  Pèrdues de crèdits incobrables 21.773,26  

  Altres operacions no pressupostàries (655,00) 

  Operacions pendents d'aplicar al pressupost (18.685,52) 

      

      
RESULTAT AJUSTAT 435.857,74  
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  Estat de canvis en els actius nets/patrimoni per a l’exercici acabat a 31 de desembre de 2021 

 
  Atribuïble a propietaris de l'entitat controladora Interessos 

minoritaris 
Total actius 

nets/ patrimoni 

  
Patrimoni 

Subvencions i 
ajustos per 

canvi de valor 

Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l'exercici  Total   

Saldo a 31 de desembre de 2020  (39.640.773,97) (2.784.953,20) 14.015.609,69 (1.839.541,40) (30.249.658,88) 0,00 (30.249.658,88) 

Canvis en polítiques comptables adopció NICSP (38.994.119,44) 2.784.953,20 50.007,81 (50.007,41) (36.209.165,84) 0,00 (36.209.165,84) 

Saldo a 1 de gener 2021 reexpresat (78.634.893,41) 0,00 14.065.617,50 (1.889.548,81) (66.458.824,72) 0,00 (66.458.824,72) 

Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2021 0,00 0,00 (1.889.548,81) 1.889.548,81 0,00 0,00 0,00 
Guanys / Pèrdues per revaluació de propietats, planta i 
equips 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Guanys / Pèrdues per revaluació d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres 0,00 0,00 (1.889.548,81) 1.889.548,81 0,00 0,00 0,00 

-Aplicació resultat exercicis anterior 0,00 0,00 (1.889.548,81) 1.889.548,81 0,00 0,00 0,00 
Ingressos / Despeses nets reconeguts directament en els 
actius nets/patrimoni 2.249,60 0,00 982,49 0,00 3.232,09 0,00 3.232,09 

Resultat positiu (estalvi del període) 0,00 0,00 0,00 (1.204.712,80) (1.204.712,80) 0,00 (1.204.712,80) 
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el 
període 2.249,60 0,00 982,49 (1.204.712,80) (1.201.480,71) 0,00 (1.201.480,71) 

Saldo a 31 de desembre de 2021 (78.632.643,81) 0,00 12.177.051,18 (1.204.712,80) (67.660.305,43) 0,00 (67.660.305,43) 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

   
  

35 
 

 
Estat de fluxos d’efectiu a 31 de desembre de 2021  

 
 
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ 

 
2021 

Cobraments   
Impostos 2.408.371,61 

Venda de béns i serveis 22.439,20 

Subvencions 6.463.661,42 

Interessos rebuts 3.790,81 

Altres cobraments 4.259.501,67 
    
Pagaments   

Costos dels treballadors (4.501.363,62) 

Proveïdors (2.834.850,02) 

Interessos pagats (79.290,40) 

Altres pagaments (2.886.394,69) 

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació 2.855.865,98 

    

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ   

Compra de planta i equipament (3.023.451,62) 

Cobraments per venda de planta i equipament 3.669,60 

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió (3.019.782,02) 

    

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT   

Efectiu rebut per préstecs 0,00 

Reemborsament de préstecs (970.155,52) 

Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament (970.155,52) 
    
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu (1.134.071,56) 
    
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període 6.960.141,49 

Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període 5.826.069,93 
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NOTES EXPLICATIVES 
 
1. Informació general 
 
El Comú d’Ordino, 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 d’Ordino 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 d’Ordino, el territori (85 Km2), la població (5.274 habitants segons cens 
actualitzat a 31 de desembre de 2021) i l’organització. 
 
Els nuclis urbans que conformen la parròquia són els següents: 

• Ordino 
• Segudet  
• Sornàs 
• La Cortinada 
• Arans 
• Ansalonga 
• Llorts 
• El Serrat 
 

1.1. Consell de Comú 
 
El Consell de Comú està format per 10 consellers, incloent-hi els cònsol major i cònsol menor, 
elegits en data 8 de gener del 2020.  
 
El Consell de Comú està constituït per: 
 
• Hble. Sr. Josep Àngel Mortés Pons - Cònsol major  
• Hble. Sra. Eva Choy Guiu - Cònsol menor  
• Hble. Sr. Samuel Duró Backes - Conseller major  
• Hble. Sr. Eduard Betriu Lizarte - Conseller menor 
• Hble. Sr. Xavier Herver Merino - Conseller de Comú  
• Hble. Sr. Jordi Sarracanta Marcet - Conseller de Comú  
• Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla - Consellera de Comú  
• Hble. Sra. Maria Cristina Montolio Guasch - Consellera de Comú  
• Hble. Sr. Enric Dolsa Font – Conseller de Comú  
• Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya – Consellera de Comú  
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Els grups  polítics que integren la corporació són els següents: 

 
- Partit: En comú per Ordino ( ACO-DA-Lliberals-SDP): 8 Consellers 
- Partit: Per Ordino : 1 Conseller 
- Partit: MovemOrdino: 1 Consellera 

 
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 Àngel Mortés Pons - Cònsol major  
• Hble. Sra. Eva Choy Guiu - Cònsol menor  
• Hble. Sr. Samuel Duró Backes - Conseller major  
• Hble. Sr. Eduard Betriu Lizarte - Conseller menor 
• Hble. Sr. Xavier Herver Merino - Conseller de Comú  
• Hble. Sr. Jordi Sarracanta Marcet - Conseller de Comú  
• Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla - Consellera de Comú  
• Hble. Sra. Maria Cristina Montolio Guasch - Consellera de Comú  

 

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:  

 
Facultats delegades a la Junta de Govern: 

 
1. Acordar edictes i avisos. Acordar decrets, a excepció dels relatius al pla d’urbanisme i a les 
ordinacions tributàries. 
2. Analitzar, controlar, aprovar o denegar, segons escaigui, mitjançant la corresponent resolució 
les sol·licituds relatives a: 

• Llicències i autoritzacions en matèria d’urbanisme, activitats comercials, empresarials 
i professionals o altres exigides per la legislació vigent. 
• Cens de població i cens electoral. 
• Cadastre. 
• Servei de circulació comunal. 

3. Incoar i resoldre expedients sancionadors. 
 
 



 
 
 

   
  

38 
 

4. Les resolucions en matèria de personal propi del Comú, inclosa la convocatòria de concursos 
públics i la incoació i la resolució de procediments sancionadors i dels expedients disciplinaris, 
en base a la normativa vigent. 
5. Elaborar, fer el seguiment, l’execució i el control del pressupost comunal, d’acord amb la 
normativa vigent. 
6. Convocar i adjudicar concursos i subhastes d’acord amb els imports previstos en l’Ordinació 
del Pressupost anual. 
7. Atorgar subvencions. 

 
Així mateix, es delega als Cònsols major i menor, indistintament, els assumptes següents: 
 
1. Representar al Comú davant de qualsevol organisme, ens o persona, públic o privat, nacional 
o estranger, i ostentar la representació comunal en qualsevol acte o negoci jurídic, tant 
extrajudicial com judicial. 
2. Convocar i presidir les sessions de Consell de Comú, de la Junta de Govern i decidir en cas 
d’empat. 
3. Publicar, executar i fer complir els acords comunals. 
4. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació. 
5. La contractació de personal de relació especial. 
6. La contractació d‘assessoraments tècnics i jurídics que es precisin. 
7. Exercir accions judicials i administratives i la defensa del comú en les matèries de la seva 
competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan. 
8. L’organització i seguiment dels actes protocol·laris i relacions institucionals. 
9. L’adquisició de material i contractació de serveis d’acord amb la normativa vigent, i tot allò 
que afecti el funcionament administratiu del Comú, organització, atenció al públic i horaris 
d’obertura i tancament. 
10. Les autoritzacions d’ocupació de via pública puntuals (termini inferior a 1 dia). 
11. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortuni públic 
o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte al ple del 
consell en el proper Consell de Comú que se celebri. 
12. La iniciativa per proposar al ple del consell la declaració de lesivitat dels actes administratius 
en matèries que són de la competència del cònsol. Així mateix, el cònsol pot declarar la lesivitat 
respecte a competències del ple, per raons d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en 
la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte. 
13. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna 
al Comú i no atribueix a altres òrgans comunals. 
14. Les competències que siguin contemplades en la legislació vigent. 
 
Altres competències: 

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

e) La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme i tributs. 
f) 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. 

g) La regulació i les resolucions relatives a la gestió dels cens de població comunal i dels 
cens electoral. 

h) La regulació i les resolucions relatives al cadastre i als registres immobiliaris. 
i) 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 d’acord amb l’Ordinació del Pressupost de 
l’exercici en curs. 

j) Impulsar i controlar la gestió de les societats participades pel Comú d’Ordino. 
k) 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. 

l) 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. 

m) Aprovar actuacions relacionades amb el pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia. 
 

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

Comissió d’obres i urbanisme 
 
- Hble. Sr. Josep Àngel Mortés Pons (President) 
- Hble. Sra. Eva Choy Guiu (Vicepresidenta) 
- Hble. Sra Maria del mar Coma Padilla 
- Hble. Sr. Eduard Betriu Lizarte 
- Hble. Sr. Samuel Duró Backes 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
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Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sr. Manel Montes per Obres públiques 
- Sra. Mercè Tubau per Urbanisme 
- Sr. Esteve Balcon per Cadastre 

 
Comissió de manteniment, Serveis i Circulació 
 
- Hble. Sr. Samuel Duró Backes (President) 
- Hble. Sra. Eva Choy Guiu (Vicepresidenta) 
- Hble. Sr. Jordi Sarracanta Marcet 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
 
Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sr. Jaume Linol per Manteniment i serveis 
- Sr. Jordi de la Cruz per Circulació 

 
Comissió d’educació, cultura, joventut i benestar social 
 
- Hble. Sra. Eva Choy Guiu (Presidenta) 
- Hble Sra. Maria del Mar Coma Padilla ( Vicepresidenta) 
- Hble. Sr. Xavier Herver Merino 
- Hble. Sr. Jordi Serracanta Marcet 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
 
Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sra. Anna Call per Educació, cultura, joventut i benestar social 
- Sra. Cotè Montolio per escola bressol 
 
Comissió d’administració i comerç 
 
- Hble. Sra. Maria Cristina Montolio Guasch (Presidenta) 
- Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla (Vicepresidenta) 
- Hble. Sra. Eva Choy Guiu 
- Hble. Sr. Xavier Herver Merino 
- Hble. Sr. Jordi Serracanta Marcet 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
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Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sra. Olga Serrano per administració en general 

 
Comissió de comunicació, sistemes d’informació i gestió i desenvolupament humà 
 
- Hble. Sr. Xavier Herver Merino (President) 
- Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla (Vicepresidenta) 
- Hble. Sra. Eva Choy Guiu 
 
- Hble. Sra. Maria Cristina Montolio Guasch 
- Hble. Sr. Jordi Serracanta Marcet 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 

 
Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sra. Patricia Fàbrega per Gestió i desenvolupament humà 

- Sr. Agustí Guimerà per Comunicació i sistemes d’informació 

 

Comissió d’agricultura, medi ambient i sostenibilitat 
 
- Hble. Sr. Eduard Betriu Lizarte (President) 
- Hble. Sr. Samuel Duró Backes (Vicepresident) 
- Hble. Sra. Eva Choy Guiu 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
 

Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sr. Sergi Riba 

 
Comissió de turisme, dinamització i esports 
 
- Hble. Sr. Jordi Serracanta Marcet (President) 
- Hble. Sr. Eduard Betriu Lizarte (Vicepresident) 
- Hble. Sr. Josep Àngel Mortés Pons 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
 
Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sra. Cristina Ariño per turisme 

- Sra. Judit Villaró per esports 
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Comissió de finances i pressupost 
 
- Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla (Presidenta) 
- Hble. Sr. Xavier Herver Merino (Vicepresident) 
- Hble. Sr. Josep Àngel Mortés Pons 
- Hble. Sr. Enric Dolsa Font 
- Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya 
 
Li correspon la direcció dels Departaments: 
 
- Sra. Meritxell Fàbrega 

 
 
Totes les àrees de l’organització administrativa comunal queden estructurades sota la direcció d’un 
responsable per cada àrea de gestió del Comú.  
 
Les principals àrees de gestió organitzativa del Comú durant l’exercici 2021 han estat les següents:    
 

- Secretaria i Gabinet de Cònsols 
- Intervenció comunal 
- Departament d’obres públiques 
- Departament d’urbanisme 
- Departament d’administració en general 
- Departament de gestió i desenvolupament humà 
- Departament de comunicació i sistemes d’informació 
- Departament de cadastre i gestió del territori 
- Departament de finances i pressupost 
- Departament de turisme 
- Departament d’esports i secció esportiva 
- Centre esportiu d’Ordino 
- Departament d’agricultura, patrimoni natural, forestal i medi ambient 
- Departament d’educació i cultura 
- Biblioteca comunal 
- Escola d’art 
- Escola de música 
- Escola bressol 
- Benestar social 
- Casa pairal 
- Ludoescola 
- Departament de manteniment, serveis i higiene pública 
- Aparcaments  
- Circulació 
- Transport públic 
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1.4. Competències del Comú 
 
Segons el que estableix l’article 4 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de 
modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, són 
competències del Comú, en el terme de la respectiva parròquia: 
 
1) L’elaboració, el control i l’actualització del cens general de població de la parròquia, d'acord 

amb les normes generals de coordinació nacional. 
 
2) L’elaboració, actualització i publicació del cens electoral, llistes electorals, i totes aquelles altres 

funcions que, en matèria electoral, els atribueix la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum. Així mateix, correspon al Comú la convocatòria de reunions de poble i consultes 
populars d'abast parroquial. 

 
3) L’elaboració del cadastre de la parròquia d’acord amb la legislació nacional. 
 
4) L’ordenació del seu territori en allò que es refereix a la revisió de creus de terme i d'emprius 

comunals i la delimitació de terres comunals amb quarts i amb particulars. 
 
5) La regulació, l’autorització i el registre d’obertura i establiment d'activitats comercials, 

industrials, professionals i de serveis, dins el marc de la legislació nacional. 
 
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: 
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- 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. 

 
- 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. 
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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 
- Urbanisme 
- Prestació de serveis administratius  
- Organització i promoció d’activitats turístiques, culturals, socials i esportives 
- Serveis d’escoles bressol i espais lleure 
- Serveis per a 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 
- Treta de neu 
- Tractament de residus 
- Recollida d’escombraries i recollida selectiva 
- Manteniment zones enjardinades i embelliment 
- Cadastre Comunal 

 
El Comú de la parròquia porta la gestió directa de tots els serveis enumerats anteriorment i, en 
casos concrets, la gestió es realitza mitjançant concessió administrativa. 

 
Algunes actuacions dutes a terme en el decurs de l’exercici 2021, en l’àmbit d’activitats 
turístiques, socials, culturals, esportives, serveis públics, obra pública i altres, han estat les 
següents:  
 
Obra pública: 

  
Aportacions a la Mancomunitat de serveis per inversions:  100.000,00€ 
Enderroc de dos xalets a les Salines: 40.621,84€ 
Senyalització entrada a la reserva de la Biosfera:  50.000,00€ 
Plaça aparcament vertical d’Ordino:   159.369,73€ 
Nous aparcaments:  250.114,78€ 
Reformes Centre esportiu d’Ordino:  1.595.094,15€ 
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Serveis públics: 
 
Servei de transport parroquial: 241.043,19€ 
Treta de neu:  208.945,66€ 
Enllumenat públic: 184.848,36€ 
Recollida de residus i deixalleria:  419.261,04€ 

    
Activitats: 
 

Fires i mercats: 30.897,47€ 
Freeride World Tour:  50.000,00€ 
Borrufa: 50.000,00€ 
Ironman:   80.000,00€ 
Mostra gastronòmica:  18.854,24€ 
Comissions de festes:  29.995,00€ 
Associació festivals d’Ordino:  50.000,00€  
Pressupost participatiu:  
     -Festival Contradans:  40.000,00€ 
     -Màquina de reciclatge: 10.000,00€ 

 
 

1.5. Organització comptable 
 

L’organització comptable del Comú recau en el Departament d’Intervenció Comunal (Sr. 
Joaquim Anglada, interventor comunal), centre director de la comptabilitat administrativa que 
assumeix les funcions que determina el capítol IV de la Llei de les finances comunals.  
 
El Departament de Finances (Sra. Meritxell Fabrega, cap de finances) assumeix les funcions en 
matèria de la comptabilitat pública i la tresoreria comunal que determinen els capítols V i VI de 
la Llei de les finances comunals i garanteix l’elaboració dels comptes del Comú controlant els 
ingressos i les despeses sota les directrius d’actuació de la Intervenció Comunal. 
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1.6. Entitats participades 
 

Les Societats participades del Comú s’enumeren en la següent taula: 
 

Societat participada Sector Percentatge participació 
Caldea – Semtee, SA Turístic  9 accions de 48.924 (0,018%) 
Secnoa, SA Esqui 947.368 accions de 3.947.368 

(24%) 
Mancomunitat de Serveis Serveis d’aigües  No existeix repartiment 

participatiu, la composa el Comú 
i els Quarts a nivell organitzatiu. 
Només el Comú fa aportacions 
econòmiques. 

Camprabassa – Naturland Turístic  57 accions de 817.205 (0,007%) 
 

1.7. Legislació aplicable 
 

La legislació aplicable al Comú durant l’exercici 2021 és la següent:  
 

- Les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic (NICSP). 

- Decret del 22-12-2016 d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les Normes 
internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector 
públic estatal del Principat d’Andorra. 

- Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993 i les seves 
modificacions.  

- 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.  
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- 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 de la funció pública del Comú d’Ordino.  

- Ordinació, del pressupost comunal per a l’exercici 2021 del 20 d’octubre del 2020.  

- Ordinació del Comú d’Ordino, tributària de la parròquia per l’any 2021.  

- Ordinació del Comú d’Ordino, de preus públics de la parròquia per l’any 2021. 

- Edicte del 26-11-2020, de revisió per l’exercici 2021, del marc pressupostari del Comú 
d’Ordino per al mandat 2020-2023. 

 
2. Bases de presentació (NICSP 1,3,6 i 33) 

 
2.1. Imatge fidel  

 
Els presents estats financers 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, 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 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, amb l’objecte 
de mostrar, en tots els aspectes la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats, de l’execució del pressupost i fluxos d’efectiu, per l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2021.  

 
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. La liquidació del pressupost comparatiu es realitza sota la base de meritament 
modificat NICSP24. 
 
En el terminis legals establerts, es presentaran els estats pressupostaris i financers per a 
l’aprovació del Consell de Comú.  
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2.2. Adopció per primer cop de les NICSP (NICSP 33) 
 

a) Data d’adopció 
 
El Comú d’Ordino ha adoptat les NICSP l’exercici iniciat l’1 de gener de 2021 segons el previst 
en la Disposició addicional quarta de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de 
transferències als Comuns, relativa a l’aplicació de les NICSP per part dels Comuns, a partir de 
l’exercici 2021. 

 
b) Informació i explicacions de l’afectació per l’adopció  

 
Els principals canvis en les polítiques comptables respecte al Pla General de Comptabilitat del 
Sector Públic del 27 de gener del 1999, que ha suposat l’adopció de les NICSP s’enumeren a 
continuació: 

 
- Estats financers 
 
D’acord amb la NICSP 1 els estats financers es composen d’un estat de situació financera, un 
estat de rendiment financer, un estat de canvis en els actius nets/patrimoni, un estat de fluxos 
d’efectiu, una comparació del pressupost liquidat i del pressupost final i les notes explicatives.  
 

• Estat de situació financera: 
o L’Actiu ha estat reordenat de més a menys liquiditat i el Passiu de més a menys 

exigible. 
o Canvis en la nomenclatura.  

 
• Estat de rendiment financer: 

o Es presenta en format analític, donant pas en primer lloc a les diferents tipologies 
d’ingressos i seguit les despeses.  

o Els epígrafs d’ingressos s’han segregat segons si s’ha originat una 
contraprestació econòmica o no.  

o Canvis en la nomenclatura. 
 

- Propietat, planta i equipament  
 
D’acord amb el paràgraf 14 de la NICSP 17, es considera que es podrà activar el cost d’un 
element de propietat, planta i equipament quan sigui probable que l’entitat rebi beneficis 
econòmics o potencial de servei futur associats a l’element i quan el cost pugui ser mesurat de 
forma fiable.  
 
El Comú ha comprovat que els elements que sota el PGCP estaven registrats com  a “Inversions 
destinades a l’ús general” i “Immobilitzacions materials”, es corresponen amb la definició 
anterior, i ha registrat els elements que no es trobaven activats.  
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D’acord amb el paràgraf 43 de la NICSP 17, el Comú ha optat pel model del cost, com a model 
de mesurament posterior al reconeixement, de forma que els elements de propietat, planta i 
equipament s’han registrat al cost menys l’amortització acumulada. S’ha realitzat un càlcul de 
forma retroactiva de l’amortització acumulada i la dotació a l’amortització de l’exercici. 

 
Els elements que sota el PGCP estaven registrats com a “Inversions destinades a l’ús general”, 
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. Els 
elements que compleixen amb la definició anterior, s’han classificat dins de les diferents 
categories de propietat, planta i equipament i s’ha realitzat un càlcul de forma retroactiva de 
l’amortització acumulada i la dotació a l’amortització de l’exercici. 

 
- Béns de patrimoni històric, artístic o cultural  
 
D’acord amb el paràgraf 10 de la NICSP 17, el Comú ha optat per reconèixer els béns del 
patrimoni històric, artístic o cultural 

 
- Béns cedits en cessió o adscripció  
 
A les NICSP no existeix un tractament específic per als béns cedits en cessió o adscripció, per 
aquest motiu s’han ajustat contra “Patrimoni” en els actius nets/patrimoni.  
 
- Costos d’investigació i desenvolupament  
 
Els costos d’investigació es reconeixen com a despesa quan s’incorren, mentre que els costos 
de la fase de desenvolupament es podran registrar com a actiu intangible si compleixen els 
requeriments dels paràgrafs 55-62 de la NICSP 31.   
 
El Comú ha efectuat un anàlisi dels elements registrats sota PGCP com a “Despeses de recerca 
i desenvolupament” i comprovat el compliment dels requeriments del paràgraf anterior. 
 
- Propietats d’inversió 

 
El Comú ha efectuat un anàlisi de si les propietats que posseeix es corresponen a la definició 
de propietats d’inversió dels paràgrafs 9-19 de la NICSP 16, i si escau les ha reclassificat i 
comptabilitzat com a tal.  
 
- Ingressos i despeses a distribuir en varis exercicis  
 
A les NICSP no existeix un tractament específic per als ingressos i despeses a distribuir en varis 
exercicis, per aquest motiu s’han ajustat contra “Patrimoni” en els actius nets/patrimoni.  

 
 
 
 



 
 
 

   
  

51 
 

- Resultats d’exercicis anteriors  
 
Sota PGCP les correccions d’errors es registraven al resultat de l’exercici, amb base comptable 
NICSP les correccions d’errors es comptabilitzen directament en els actius nets/patrimoni.  

 
2.3. Informació comparativa  
 
Les xifres de l’exercici 2021 es presenten de forma comparativa juntament amb les de l’exercici 
anterior reexpresades a data 1 de gener de 2021 a fi d’adaptar-les a les NICSP i amb dades 
homogènies per al correcte enteniment de la informació necessària.   

 
2.4. Canvis en criteris comptables i correccions d’errors  

 
Els saldos a 31 de desembre de 2020, han estat sotmesos a correccions i ajustos comptables 
d’acord amb l’esmentat en l’apartat 2.2, i es presenten reexpresats a data 1 de gener de 2021; 
essent els saldos a 31 de desembre de 2021, comptabilitzats ja sota els principis de valoració 
i registre de les NICSP.  
 
A continuació detallem els principals ajustos realitzats: 
 

 Deure Haver Explicació 
Ajust 1  (16.159.107,85) Correspon a “Patrimoni lliurat en cessió” ajustat contra “Patrimoni”. 

 

Ajust 2 2.784.953,20  Correspon a “Ingressos a distribuir en varis exercicis” ajustats contra 
“Patrimoni”. 

Ajust 3  (175.534,74) Correspon a “Despeses a distribuir en varis exercicis” ajustades contra 
“Resultats d’exercicis anteriors”. 

Ajust 4 36.211.938,34  

Correspon al reconeixement i valoració d’elements de ·”Propietat planta i 
equipament, “Actius intangibles” i “Propietats d’inversió”, per un cost total 
de 20.516.324,02 euros i una depreciació acumulada de 15.695.614,32 
euros, contra “Patrimoni”.   

Ajust 5  (2.772,50) Correspon a la regularització d’uns dipòsits contra “Patrimoni”  
Ajust 6  

 (50.007,41) 
Correspon a l’ajust del resultat de l’exercici 2020, per la imputació directa 
de les pèrdues i ingressos d’exercicis anteriors, contra “Resultats 
d’exercicis anteriors”.  

Total 38.996.891,54 (16.211.887,76)  
Saldo 22.785.003,78   

 
 
 
3. Normes de valoració (NICSP 3) 
 
Des de l’exercici 2020 l’inventari de béns patrimonial es regeix pel Manual de normes i procediments 
elaborat per l’empresa IIB ADVISORY en el marc de la revisió de l’inventari patrimonial que es va 
realitzar, i d’acord amb les normes NICSP següents: 
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a) 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 béns 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 7 a 50 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. 
 
b) 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 béns i serveis, 

per llogar-los a tercers o finalitats administratives. 
- S’espera que seran utilitzats durant més d’un període comptable. 
 
Un element de Propietat, planta i equipament es reconeixerà com actiu quan el Comú pugui 
obtenir un benefici econòmic en el futur o un servei potencial i el cost de l’actiu sigui mesurable 
amb suficient fiabilitat. 
 
Tots els elements de propietat, planta i equipament es registren al cost minorats per l’amortització 
i les pèrdues per deteriorament. El cost inclou el preu de compra, inclòs aranzels i impostos 
indirectes, així com les despeses que són directament atribuïbles per la posada en funcionament de 
l’actiu per l’ús a que està destinat.  
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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 potser 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. 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: 
 

 
 
 

Anys de vida útil 
 Construccions  Entre 12 i 50 

Infraestructures Entre 12 i 20 

Béns del patrimoni històric i artístics  Indefinida 

Maquinària i utillatge Entre 5 i 12 

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 
 

Entre 5 i 20 

Mobiliari  Entre 4 i 12 

Equips per a processos d’informació Entre 4 i 12 

Elements de transport Entre 8 i 12 

Altre propietat, planta i equipament Entre 1 i 10 

 
Els valors residuals i les vides útils dels actius han de ser revisats periòdicament i en el cas que les 
expectatives actuals variïn respecte l’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 estimat. 
 
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 obtenir beneficis econòmics o potencials 
de serveis addicionals per la seva dissipació. La diferència entre el valor net que s’estima obtenir i el 
valor net comptable de l’actiu es reconeix com un ingrés o una pèrdua en el període en que es dona 
de baixa. 
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c) Arrendaments (NICSP 13) 

 
Un arrendament és un acord pel qual l’arrendador cedeix a l’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 el 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. 
 
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. 
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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. 
 

d) Actius intangibles (NICSP 31) 
 
Un actiu intangible és un actiu identificable de caràcter no monetari sense aparença física. Un actiu 
intangible es reconeixerà si es probable que el seu benefici econòmic o potencial de serveis futurs 
que s’han atribuït influeixin al Comú i el valor raonable o el cost de l’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. 
 
Els actius intangibles amb una vida útil finita s’amortitzen al llarg de la seva vida útil: 
 

 
 
 

Anys de vida útil 
 Propietat industrial i intel·lectual 10 

Aplicacions informàtiques Entre 5 i 20 

  
 
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 dona de baixa. 
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- 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 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. 
 
e) 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. 
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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, incloent deterioraments dels 
inventaris, es reconeixen a l’estat de rendiment financer en les categories que són consistents amb 
la natura de l’actiu deteriorat. 
 
De forma anual s’avalua el deteriorament dels fons de comerç. Per la resta d’actius, 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. 
 
- 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. 
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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. 
 
f) Instruments financers (NICSP 29) 
 
g.1 Actius financers 
 
Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: 
- Efectiu. 
- Un instrument de patrimoni d’una altra entitat. 
 
- Un dret contractual: 

a) A rebre efectiu o un altre actiu financer d’una altra entitat. 
b) 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, comptes a cobrar i altres 
deutors. 
 
- Mesurament posterior 
 
El mesurament posterior dels actius financers depèn de la seva classificació. 
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- 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 derivats, incloent derivats implícits també es classifiquen com a mantinguts per a la 
negociació excepte que siguin designats com a instruments de cobertura. 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. 

 
- 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 costos 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 mantenir-los 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 
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- 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: 

 
- 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.  
 

- 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’avaluen individualment i que es detecta 
un deteriorament i es registra, o ja es trobava registrat, aquest  deteriorament, no s’inclou 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 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. 
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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 contracte 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. 

 
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. 

 
- 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. 
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- 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. 
 
- Compensació d’instruments financers 
 

Els actius i passius financers es compensen a l’import net presentat a l’estat de posició financera 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. 
 
g) 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, 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. 
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h) Inventaris (NICSP 12) 
 
Els inventaris són actius: 
 

- En forma de materials o subministraments, per a ser consumits o distribuïts en la prestació 
de serveis. 

- Materials o subministraments conservats per la seva venta, o distribució en el curs ordinari 
de les operacions. 
 
 

L’inventari es mesura al cost al moment del reconeixement inicial. En el cas de que l’inventari es 
rebés en transaccions sense contraprestació (de forma gratuïta o a un preu inferior), el cost de 
l’inventari és el seu valor raonable a la data d’adquisició, és a dir, és l’import pel qual potser 
intercanviat un actiu entre dues parts coneixedores i interessades, que actuïn amb independència 
mútua 
 
El cost del inventari ha de comprendre tot els costos derivats de l’adquisició (aranzels, impostos no 
recuperables, transports, emmagatzematge, i altres costos atribuïbles) i es deduiran del cost 
d’adquisició els descomptes comercials, les rebaixes i altres partides similars. 
 
Els costos incorreguts per portar cada producte al seu lloc i condició presents es registren com 
segueix: 
 

- Matèries primes i altres aprovisionaments: els costos de compra utilitzant el mètode del preu 
mig ponderat. 
 

- Productes acabats i semi acabats: el Comú no disposa d’existències de productes acabats 
ni de productes semi acabats. 

 

Posteriorment al reconeixement inicial, l’inventari es mesura al mínim entre cost i el valor net 
realitzable. Tot i així, en la mesura de que alguna classe d’inventari es distribueixi sense cap despesa 
o a una despesa nominal, aquesta classe d’inventari es mesura com el mínim entre el cost i el cost 
de reposició actual (cost en que el Comú incorreria al adquirir el actiu en la data dels estats financers). 
 
El valor net realitzable és el preu de venda estimat en el curs ordinari de les operacions, menys els 
costos d’execució estimats i els costos estimats per realitzar la venda, intercanvi o distribució. 
Els inventaris es reconeixen com una despesa quan s’utilitzen o es consumeixen en el curs ordinari 
de les operacions del Comú. 
 
i) 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. 
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Si el Comú espera que alguna o totes les provisions seran reemborsades, per exemple, sota un 
contracte d’assegurança, el reemborsament es reconeix com un actiu separat només quan el 
reemborsament és possiblement cert. 
 
La despesa relacionada amb qualsevol provisió es presenta a l’estat de rendiment financer net de 
qualsevol reemborsament. 
 
- 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. 

 
j) 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 i sancions 
 
El Comú reconeix els ingressos d’impostos i sancions quan succeeix l’acte i es compleix el criteri de 
reconeixement de l’actiu. En la mesura que existeixi una condició relacionada que podria suposar 
un passiu per retornar l’import, es reconeix un ingrés diferit en comptes d’un ingrés. Els altres 
ingressos sense contraprestació es reconeixen quan és probable que flueixin al Comú els beneficis 
econòmics futurs o el potencial de servei associat a l’actiu i que puguin ser mesurats de forma fiable. 
 
- Transferència d’altres entitats governamentals 
 
Els ingressos de transaccions sense contraprestació amb altres entitats governamentals es 
mesuren a valor raonable i es reconeixen quan s’obté el control sobre l’actiu (caixa, béns, serveis 
i propietat) si la transferència està lliure de condicions i si és probable que els beneficis econòmics o 
el potencial de servei associat a l’actiu flueixin al Comú i es puguin mesurar de forma fiable. 
 
 



 
 
 

   
  

65 
 

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, béns, 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. 

 
- Venda de béns 

 
Els ingressos de la venda de béns es reconeixen 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 béns 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. 
 

- Taxes, preus públics i contribucions especials 
 

El Comú reconeix els ingressos de taxes, preus públics i contribucions especials 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.  
 

- 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. 
 
 

- Ingressos d’arrendaments  
 
Els ingressos d’arrendaments que sorgeixen d’arrendaments operatius en propietats d’inversió es 
registren com un ingrés de forma lineal al llarg de la durada de l’arrendament. 
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k) 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. 
 
l) Costos d’endeutament (NICSP 5) 
 
Els costos d’endeutament són els interessos i altres despeses sorgides 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. 
Aquests costos d’endeutament es capitalitzen al llarg del període en el qual l’actiu s’adquireix o es 
construeix i en que s’incorre en els deutes. La capitalització cessa quan es completa la construcció 
de l’actiu. Els costos d’endeutament posteriors es registren a l’estat de rendiment financer. 
 

m) 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, el personal de relació especial i els alts 
càrrecs de l’Administració comunal.  
 
n) 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. 
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o) 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 que 
requereixen una conciliació entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat financera. 
 

L’execució del pressupost de l’exercici 2021 inclou el pressupost aprovat pel Ple del Comú, els 
crèdits de compromisos contrets durant l’exercici anterior corresponents a despeses que es van 
posposar per a l’exercici següent i les modificacions pressupostàries que preveuen els articles 71 a 
77 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i les modificacions previstes a 
l’ordinació del pressupost del Comú per l’exercici 2021. 
 
p) 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 – 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. 
 
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.  
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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. 
 
 
Préstecs, comptes a cobrar i inversions al cost amortitzat 
 
El Comú avalua els préstecs i comptes a cobrar (incloent comptes a cobrar de clients) i les 
inversions registrades al cost amortitzat al tancament de l’exercici. A l’hora de determinar si s’hauria 
de reconèixer una pèrdua per deteriorament al superàvit o dèficit de l’exercici, el Comú avalua els 
indicadors presents en el mercat per determinar si aquests indicadors suggereixen un deteriorament 
en els préstecs, comptes a cobrar i inversions registrades al cost amortitzat. 
 
Si no s’identifiquen deterioraments específics, es realitza un anàlisi del deteriorament dels 
préstecs, comptes a cobrar i inversions registrades al cost amortitzat en base a una cartera d’actius 
financers, basant-se en ràtios històriques ajustades per les condicions i altres indicadors 
econòmics, tant nacionals com dels sectors específics, presents a la data de tancament que 
estan relacionades amb les desviacions de la cartera d’actius. 
 
4. Efectiu i equivalents d’efectiu  
 
L’efectiu i equivalents d’efectiu a 31 de desembre de l’exercici 2021 es detalla en la següent taula: 
 

Efectiu i 
equivalents  

31/12/2021 01/01/2021 

Corrent  5.826.069,93  6.960.141,49  

Caixa 7.562,06  9.296,55  

Banc 5.818.507,87  6.950.844,94  
 

  
 

Total 
5.826.069,93 6.960.141,49 

 
L’epígraf de “Caixa” per import de 7.562,06 euros està format per l’import que presentaven les 
caixes de l’Administració Comunal a 31 de desembre de 2021. 
 
L’epígraf de “Banc” per import de 5.818.507,87 euros correspon als saldos en comptes corrents 
que el Comú manté amb diverses entitats bancàries a 31 de desembre de 2021. 
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5. Actius financers (NICSP 29) 
 

5.1. Actius financers corrents 
 

Els actius financers corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es 
detallen a continuació: 

Préstecs i comptes a cobrar 
        

01-01-2021 Altes Baixes Traspassos 31-12-2021 

            
Crèdits a curt termini al personal 100,00 26.685,03 (26.535,03) 0,00 250,00 

 
5.2. Actius financers no corrents: 

 
Els actius financers no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es 
detallen en les següents taules: 

Instruments financers  
        

01-01-2021 Altes Baixes  Traspassos 31-12-2021 

            
Inversions financeres a llarg termini en instruments de 
patrimoni. 
  

1.318.668,06 0,00 0,00 0,00 1.318.668,06 

Deteriorament de valor de participacions en els actius 
nets/patrimoni a llarg termini (551.250,00) (598.580,00) 0,00 0,00 (1.149.830,00) 

 
Corresponent a les participacions en les societats Secnoa, SA i Camprabassa, SA. 

 

Altres instruments financers 
01-01-2021 Altes Baixes  Traspassos 31-12-2021 

            
Participacions a llarg termini en entitats del grup, 
multigrup i associades. 

5.156.343,84  0,00  0,00  0,00  5.156.343,84  

 
 

La valoració de les “Participacions a ll/t en entitats del grup, multigrup i associades” a 31 de 
desembre de 2021 es detalla en la següent taula: 

 
 

Entitat  % participació 
Data 

adquisició/ 
creació 

Valor de la 
participació 

Patrimoni net 
a 31/12/2021 Plusvàlua 

Minusvàlua 
(provisió) 

             
Societats públiques            
MANCOMUNITAT DEL COMÚ I DELS 
QUARTS D'ORDINO 100,00% 17/04/1990 5.156.343,84 5.599.890,05 443.547,01 0,00 

             

TOTAL     5.156.343,84 5.599.890,05 443.547,01 0,00 
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6. Comptes a cobrar  
 

6.1. Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació (NICSP 23) 
 
La classificació dels comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació a 31 de desembre 
de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es detalla en la següent taula: 

Comptes a cobrar 
  

31/12/2021 01/01/2021 
      
Deteriorament de valor de crèdits (376.542,24) (402.233,46) 

Operacions de gestió (376.542,24) (402.233,46) 
Deutors per drets reconeguts. Pressupost 
d'ingressos corrent. 2.255.042,69  1.162.601,69  

Operacions de gestió 2.239.355,69  1.162.601,69  
Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i 

associades 15.687,00  0,00  

Deutors per drets reconeguts. Pressupostos 
d'ingressos tancats. 328.135,87  363.327,22  

Drets anul·lats de pressupost corrent (3.527.427,70) (232.680,63) 
Drets anul·lats de pressupost tancats  (10.476,71) (46.183,42) 
Devolució d'ingressos 2.174.938,44  75.067,41  
Drets cancel·lats en espècie del pressupost corrent (4.290,30) 0,00  
Drets cancel·lats en espècie de pressupostos tancats  (21.773,32) 0,00  
Deutors a curt termini per ajornament i fraccionament 821.606,49  0,00  
Altres deutors no pressupostaris 0,00  801,52  
      

Total  1.639.213,22  920.700,33  
 

6.2. Comptes per cobrar de transaccions sense contraprestació (NICSP 9) 
 
La classificació dels comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació a 31 de desembre 
de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es detalla en la següent taula: 

 

Comptes a cobrar 
  

31/12/2021 01/01/2021 
      
Deutors per IGI repercutit 163,78  117,78  
Tresor públic Deutor 106.174,39  111.990,71  

Tresor públic deutor per IGI 106.174,39  111.990,71  
      

Total  106.338,17  112.108,49  
 

A la data del tancament de l’exercici 2021, la Batllia no ha complert amb l’obligació de retorn 
als comuns de tots els expedients pendents, derivada de l’entrada en vigor de la Llei 
d’embargament. Des de l’associació de comuns s’han tingut converses amb la Batllia per trobar 
una solució i poder anul·lar definitivament aquests deutes dels balanços comunals. 
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7. Inventaris (NICSP 12) 
 
La composició de l’inventari del Comú a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 
es detalla en la següent taula: 
 

Inventaris     
  31/12/2021 01/01/2021 

      
Existències comercials  20.278,92  22.712,16  
Total inventari a cost 20.278,92  22.712,16  
Deteriorament d'existències 0,00  0,00  
      

Total net inventari 20.278,92  22.712,16  
 
Els inventaris es troben enregistrats a valor de cost i s’ha comprovat que no existeix deteriorament 
del mateix a partir del seu valor de mercat. 
 
El detall és el següent: 
 

Existències Saldo al Saldo al Variació Variació 
  31/12/2021 31/12/2020 absoluta relativa 

        
Existències comercials       
     - Existències Botiga CEO 5.169,32 5.687,37 -518 -9% 
     - Existències Botiga Sorteny 2.527,45 3.733,56 -1.206 -32% 
     - Existències Turisme 12.582,15 13.291,23 -709 -5% 
        
   Total 20.278,92 22.712,16 -2.433,24 -10,71% 
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8. Propietats d’inversió (NICSP 16)  
 
Les inversions en propietats a 31 de desembre 2021 i 1 de gener de 2021 es detallen en la següent taula: 
 

    31/12/2020 
Ajustaments i 

reclassificacions 01/01/2021 Adicions Baixes Traspassos 31/12/2021 

Cost 

Inversió en terrenys 3.831.440,95  1.510.091,05  5.341.532,00  0,00  0,00  0,00  5.341.532,00  

Inversions en construccions 0,00  11.557.145,62  11.557.145,62  0,00  0,00  0,00  11.557.145,62  

Total Cost 3.831.440,95  13.067.236,67  16.898.677,62  0,00  0,00  0,00  16.898.677,62  

                  

Depreciació 
Acumulada 

 
     

  
 

Amortització acumulada d’inversions en 
construccions 

0,00  (2.124.938,57) (2.124.938,57) (535.656,76) 0,00  0,00  (2.660.595,33) 

Total Depreciació Acumulada 0,00  (2.124.938,57) (2.124.938,57) (535.656,76) 0,00  0,00  (2.660.595,33) 

                  
Deteriorament Total Deteriorament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                  
  Valor Net Comptable 3.831.440,95  10.942.298,10  14.773.739,05  (535.656,76) 0,00  0,00  14.238.082,29  

 
Aquest epígraf inclou propietats immobiliàries que consten en el registre d’inventari de béns del Comú, principalment els béns immobles adscrits  
a la concessió de l’explotació del Camp de neu Ordino-Arcalís, edificis, remuntadors, pistes,... 
 
Les despeses de reparació i manteniment d’aquests béns son assumides directament per l’empresa concessionària Secnoa, SA. 
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9. Propietat, planta i equipament (NICSP 17)  
 
La composició de la propietat, planta i equipament a 31 de desembre 2021 i 1 de gener de 2021 es detalla en la següent taula: 
 
    31/12/2020 Ajustaments i 

reclassificacions 01/01/2021 Adicions Baixes Traspassos 31/12/2021 

Cost 

Terrenys i béns naturals 366.882,82  18.778.173,68  19.145.056,50  0,00  0,00  0,00  19.145.056,50  

Construccions 41.045.246,42  (2.970.297,97) 38.074.948,45  47.116,12  0,00  0,00  38.122.064,57  

Infraestructures 24.423.134,40  (11.850.880,05) 12.572.254,35  70.518,19  0,00  0,00  12.642.772,54  

Béns del patrimoni històric 381.483,73  (314.603,25) 66.880,48  22.827,74  0,00  0,00  89.708,22  

Maquinària i utillatge 1.902.525,54  (686.035,55) 1.216.489,99  133.657,42  (7.410,44) 0,00  1.342.736,97  

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 2.239.923,84  1.166.996,18  3.406.920,02  54.773,20  0,00  0,00  3.461.693,22  

Mobiliari 1.004.534,55  1.289.777,85  2.294.312,40  59.706,26  (11.494,75) 0,00  2.342.523,91  

Equips per a processos d’informació 547.013,17  (278.980,75) 268.032,42  19.523,92  (3.358,27) 0,00  284.198,07  

Elements de transport 1.164.199,82  77.803,81  1.242.003,63  79.961,25  (33.599,13) 0,00  1.288.365,75  

Altre propietat, planta i equipament 37.180,65  719.034,51  756.215,16  16.877,75  0,00  0,00  773.092,91  

Construccions en curs. Propietat, planta i 
equipament 

0,00  2.126.153,52  2.126.153,52  1.997.340,79  0,00  0,00  4.123.494,31  

Infraestructures en curs 0,00  0,00  0,00  38.320,04  0,00  0,00  38.320,04  

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en 
muntatge 

0,00  0,00  0,00  20.128,15  0,00  0,00  20.128,15  

Total Cost 73.112.124,94  8.057.141,98  81.169.266,92  2.560.750,83  (55.862,59) 0,00  83.674.155,16  
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Depreciació 
Acumulada 

Amortització acumulada de construccions (25.687.213,99) 12.197.621,42  (13.489.592,57) (923.927,69) 0,00  0,00  (14.413.520,26) 

Amortització acumulada d’infraestructures (19.899.828,45) 10.463.595,47  (9.436.232,98) (358.414,26) 0,00  0,00  (9.794.647,24) 

Amortització acumulada de maquinària i utillatge 0,00  (673.935,66) (673.935,66) (27.744,92) 7.240,83  0,00  (694.439,75) 

Amortització acumulada d’instal·lacions 
tècniques i altres instal·lacions 

0,00  (2.510.175,67) (2.510.175,67) (113.871,84) 0,00  0,00  (2.624.047,51) 

Amortització acumulada de mobiliari 0,00  (1.870.290,20) (1.870.290,20) (65.204,95) 5.517,17  0,00  (1.929.977,98) 

Amortització acumulada d’equips per a 
processos d’informació 

0,00  (218.176,23) (218.176,23) (11.502,02) 3.037,94  0,00  (226.640,31) 

Amortització acumulada d’elements de transport 0,00  (659.589,87) (659.589,87) (82.566,78) 33.599,13  0,00  (708.557,52) 

Amortització acumulada d’altre propietat, planta 
i equipament 

0,00  (710.882,60) (710.882,60) (9.348,48) 0,00  0,00  (720.231,08) 

Total Depreciació Acumulada (45.587.042,44) 16.018.166,66  (29.568.875,78) (1.592.580,94) 49.395,07  0,00  (31.112.061,65) 

                  
Deteriorament Total Deteriorament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                  
  Valor Net Comptable 27.525.082,50  24.075.308,64  51.600.391,14  968.169,89  (6.467,52) 0,00  52.562.093,51  
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Les principals altes de l’exercici 2021 en propietat, planta i equipament corresponen a:   
 

- Aparcament zona les Fargues a Sornàs 
- Compra de vehicles i equipaments varis 

 
S’ha activat en situació d’obres en curs: 
 

- Remodelació plaça aparcament vertical d’Ordino 
- Reforma i ampliació del centre esportiu d’Ordino 

 
Per aquest exercici no s’ha realitzat cap traspàs dels elements de construcció en curs cap 
a elements de construcció acabada. 
 
La propietat, planta i equipament inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre 
de 2021 per un import total de 11.758.563,19 euros.  
 
Durant l’exercici 2021 el Comú ha dut a terme baixes d’elements tangibles per un valor net 
comptable de 6.467,52 euros. 
 
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. 
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10. Actius intangibles (NICSP 31)  
 
Els actius intangibles del Comú a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es classifiquen en la següent taula. 
 

    31/12/2020 
Ajustaments i 

reclassificacions 01/01/2021 Adicions Baixes Traspassos 31/12/2021 

         

Cost 

Propietat industrial i intel·lectual 2.093.320,92  (459.721,13) 1.633.599,79  229,90  0,00  0,00  1.633.829,69  

Aplicacions informàtiques 517.032,04  (148.333,50) 368.698,54  22.099,98  0,00  0,00  390.798,52  

Total Cost 2.610.352,96  (608.054,63) 2.002.298,33  22.329,88  0,00  0,00  2.024.628,21  

                  

Depreciació 
Acumulada 

Amortització acumulada de propietat industrial i 
intel·lectual 

(2.586.861,35) 2.122.552,88  (464.308,47) (65.414,34) 0,00  0,00  (529.722,81) 

Amortització acumulada d’aplicacions 
informàtiques 

0,00  (320.166,65) (320.166,65) (15.089,58) 0,00  0,00  (335.256,23) 

  Total Depreciació Acumulada (2.586.861,35) 1.802.386,23  (784.475,12) (80.503,92) 0,00  0,00  (864.979,04) 

                  
Deteriorament Total Deteriorament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                  
  Valor Net Comptable 23.491,61  1.194.331,60  1.217.823,21  (58.174,04) 0,00  0,00  1.159.649,17  

 
Les principals altes de l’exercici 2021 en actius intangibles corresponen a l’adquisició de diferents aplicacions informàtiques de gestió. 

 
L’epígraf d’actius intangibles inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre de 2021 per un import total de 359.599,71 euros. 
 
No s’ha produït baixes de l’inventari d’actius per aquest exercici.
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11. Comptes a pagar 
 

11.1. Comptes a pagar de transaccions amb contraprestació 
 
La classificació dels comptes a pagar de transaccions amb contraprestació a 31 de desembre de 
l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es detallen en la següent taula: 
 

Comptes a pagar de transaccions amb contraprestació 
  

31/12/2021 01/01/2021 

      

Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent (1.569.146,04) (2.538.921,88) 

Operacions de gestió (1.569.146,04) (2.538.921,88) 

Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades (1.122,00) (1.868,00) 

Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost (6.497,37) (31.122,82) 

Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 0,00 (161,86) 

Altres creditors no pressupostaris (322.434,64) (242.536,82) 

Cobraments pendents d’aplicació (2.502,31) 0,00 

    

Total (1.901.702,36) (2.814.611,38) 

 
 
Entre les obligacions pendents de pressupost corrent es destaca les següents: 
 
Aportació al fons de compensació de Govern 55.360,92 
T.,P. Unitas per l’enderroc de dos xalets a les 
Salines 

38.379,80 

Viatges Espanya pel servei de  Bus 39.388,25 
Forné Advocats per treballs jurídics de la CTU 63.883,46 
Pidasa pels treballs d’ampliació del CEO 199.585,71 
Stage per formacions al CEO 56.124,01 
Roca Ribes per equipament pel CEO 36.172,25 
Construccions modernes per treballs de treta 
de neu 

59.370,13 

SACE per treballs a l’enllumenat públic 41.250,00 
Comú de la Massana pel servei de deixalleria  50.381,68 
Pirinenca de serveis per recollida de residus 52.017,44 
Aportació mancomunitat 100.000,00 

 
Com altres creditors no pressupostaris es destaca els deutes per a retencions de garantia a 
proveïdors per un import de 231.792,60 € i la cotització de la cass del mes de desembre pendent 
de pagament per l’import de 88.777,64 € 
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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 2021 i 1 de gener de 2021 es detalla en la següent taula: 
 

Comptes a pagar de transaccions sense contraprestació 
  

31/12/2021 01/01/2021 

      

Creditors per IGI suportat (26.772,59) (25.552,35) 

Tresor públic, creditor per diversos conceptes. (4.421,69) (2.162,27) 

Tresor públic, creditor per retencions practicades (4.421,69) (2.162,27) 

Organismes de previsió social, creditors (35.906,71) (34.249,56) 

      

Total  (67.100,99) (61.964,18) 

 
 
12. Passius financers (NICSP 30) 
 

12.1. Passius Financers Corrents (NICSP 30) 
 
A continuació es detallen els deutes i altres passius financers corrents a 31 de desembre de l’exercici 
2021 i 1 de gener de 2021: 

Deutes i altres passius financers corrents 
   

31/12/2021 01/01/2021 

      

Deutes a curt termini per préstecs rebuts i altres conceptes  (975.000,00) (960.000,00) 

  Deutes a curt termini amb entitats de crèdit (975.000,00) (960.000,00) 

Dipòsits i fiances rebuts a curt termini (168.036,45) (145.908,38) 
   

Total deutes corrents (1.143.036,45) (1.105.908,38) 

 
12.2. Passius Financers No Corrents (NICSP 30) 

 
La classificació dels passius financers no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener 
de 2021 es detallen en la següent taula: 

Passius financers a llarg termini 
  Euros 

31/12/2021 01/01/2021 

      

Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes  (9.731.965,22) (10.717.122,45) 

  Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit (9.731.965,22) (10.717.122,45) 

Dipòsits i fiances rebuts a llarg termini (658,12) (658,12) 
   

Total deutes no corrents (9.732.623,34) (10.717.780,57) 
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El detall dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2021 és el següent: 
 
Préstec ABA, 28 de març de 2008 
 
 Saldo a 31/12/2021 

  
    

Venciment  Total Llarg termini Curt termini 
Quota 
capital 
2021 

Tipus d'interès 
Interessos 
meritats 

2021 

Interessos 
pendents de 
pagament a 
31/12/2021 

                
28/03/2033 10.706.965,22 9.731.965,22 975.000,00 970.155,52 EURIBOR+0,60% 67.922,86 0,00 

 
El 28 de març de de 2008, el Comú va formalitzar un préstec sindicat amb l’ABA d’un import de 
24.000.000,00 euros. La durada del préstec és de 25 anys i el tipus d’interès aplicat és l’EURIBOR 
a 1 any, incrementat en 0,60 punts basics.  
 
El repartiment bancari d’aquest deute és el següent: 
 

 31/12/2021 31/12/2020 
Crèdit Andorrà 4.722.474,90 5.161.085,18 
Andbank 2.741.794,26 2.976.677,10 
Banc de Sabadell d'Andorra 858.479,72 932.023,74 
Morabanc 2.384.216,34 2.607.336,43 
 
TOTAL 10.706.965,22 11.677.122,45 

 
13. Provisions (NICSP 19)  
 

13.1. Provisions corrents 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  
 

13.2. Provisions no corrents  
 

Les provisions no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es 
detallen en la següent taula: 

 

Provisions Provisió per a 
responsabilitats Total 

      
Situació a principis del període (374.839,32) (374.839,32) 

Augment de provisions 0,00 0,00 

Increment a causa de la reversió del valor del diner en el temps 0,00 0,00 

Provisions utilitzades 0,00 0,00 

Increment degut a l'augment del cost dels inputs 0,00 0,00 

(-) Provisió actual 0,00 0,00 
    

Total a 31 de Desembre de 2021 (374.839,32) (374.839,32) 

 
 

En l’exercici 2019 es va procedir a la comptabilització d’una provisió de 374.839,32 euros 
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per a fer front a una possible sentència derivada d’una demanda de l’empresa 
asseguradora que reclama les despeses que superen el capital assegurat, d’una 
indemnització a un menor que va ser víctima d’un accident en les pistes d’esquí d’Ordino-
Arcalís l’any 2010 i que l’empresa Secnoa, S.A. va ser condemnada, quan el Comú n’era 
titular al 100%. Aquesta quantitat s’ha dotat en el pressupost per a l’exercici 2021 per 
poder materialitzar el pagament si escau i no ha estat liquidada. S’ha tornat a dotar en el 
pressupost per a l’exercici 2022. 
 

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

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  
 
14. Cobraments anticipats 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  
 
15. Gestió del risc financer (NICSP 30) 

 
L’exposició als riscos de tipus de canvi, matèries primeres, 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. 
 
Risc de crèdit 

 
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. 
 
Comptes a cobrar 

 
Les comptes a cobrar són aquells deutes que ostenten els contribuents, i es presenten nets 
de pèrdues per deterioraments. El Comú té una política de risc creditici vigent i l’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. 
 
El Comú estableix una provisió de deteriorament que representa la seva predicció de les 
pèrdues anticipades de les comptes a cobrar i que per aquest any ha estat dotada amb 
376.542,24 euros.  
 
Aquesta dotació ha estat calculada de la següent manera: 
 

Dotació a morosos  
Drets pendents a 31/12/2021 d'exercicis anteriors 299.479,54 
menys rebuts d'exercicis anteriors ajornats o fraccionats (4342) -3.593,70 
Total anys anteriors 295.885,84 
Rebuts de l'exercici 2021 (+430 -433-438) 1.716.275,92 
menys rebuts de l'exercici ajornats o fraccionats (4332) -818.012,79 
menys factura Secnoa cànon Peyreguils -15.687,00 
menys cànon bus desembre/2021 -822,00 
menys tramesa rendiments arrendataris 2021 -175.668,94 
menys ITP 4t trimestre  -266.033,60 
menys cànon concessió refugi Sorteny -5.110,92 
menys cànon concessió minicentral elèctrica -15.190,35 
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menys deutes Comú la Massana Escoles de música i d'art -12.177,03 
menys recaptació parquímetres en curs -4.291,29 
Total exercici corrent (20 %) 80.656,40 
Total dotació morositat 376.542,24 

 
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. 
 
El Comú té capacitat suficient de pagament dels passius financers en base a la previsió 
de fluxos de caixa. 

 
Risc del tipus de canvi 

 
El Comú no s’exposa al risc de moneda estrangera a través de la importació de béns o 
serveis. 
 
Risc de mercat 

 
El risc de mercat és el risc de canvis en els preus dels mercats, tals com tipus de canvi 
estrangers o tipus d’interès, que afecten els ingressos el Comú o el valor de les seves 
participacions en instruments financers. 

 
El Comú no realitza operacions que estiguin sotmeses a risc de mercat. 
 
 

16. Ingressos sense contraprestació (NICSP 23)  
 
La distribució dels ingressos sense contraprestació corresponents a l’exercici 2021 i 2020, es 
detalla en la següent taula:                                            
 

Ingressos sense contraprestació  2021 2020 

      

Impostos 2.954.268,97  3.009.613,29  

Quotes, multes, penalitzacions i llicències 137.876,81  32.002,97  

Transferències, subvencions i donacions 6.463.661,42  7.243.564,60  
      

Total Ingressos sense contraprestació  9.555.807,20  10.285.180,86  
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16.1. Impostos  

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

Impostos directes  2021 2020 

      

Impost tradicional del foc i lloc 88.248,00  85.436,50  

Impost sobre la propietat immobiliària 322.263,21  319.360,35  

Impost sobre els rendiments arrendataris 172.524,94  163.679,68  

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals 141.132,27  101.126,73  

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 1.204.722,79  1.560.844,22  

      

Total Impostos directes 1.928.891,21  2.230.447,48  

 
Els creixements de les recaptacions per impostos directes venen donades especialment per 
l’increment de les unitats censals que serveixen de base de tributació, població, superfície de 
propietat, rendiments arrendataris,... 
 
Es destaca durant l’exercici, com ja va passar l’exercici anterior, una alta recaptació derivada de 
l’activitat de construcció. 
 
La distribució dels ingressos d’impostos indirectes corresponents a l’exercici 2021 i 2020, es 
detalla en la següent taula:  

 
Impostos indirectes  2021 2020 

      
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 1.025.377,76  779.165,81  

      

Total impostos indirectes 1.025.377,76  779.165,81  

 
Aquest epígraf recull exclusivament els ingressos corresponents a l’impost sobre les 
transmissions patrimonials (ITP), que grava les vendes immobiliàries. La variació a l’alça de 246 
milers d’euros posa de manifest l’augment de les transaccions immobiliàries a la parròquia durant 
l’exercici 2021.  
 

16.2.  Quotes, multes, penalitzacions i llicències 
 
Els ingressos provinents de les multes, penalitzacions i llicències per l’exercici 2021 i 2020 es 
detallen en la següent taula: 

   
Quotes, multes, penalitzacions i llicències 2021 2020 

      

Sancions 137.876,81  32.002,97  
      

Total 137.876,81  32.002,97  
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Es produeix un increment important en la recaptació per sancions de circulació, per l’adaptació a 
la nova normativa de circulació. 
 

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

                                                                                                                                      
Transferències, subvencions i donacions (ingressos) 2021 2020 

      

Transferències    6.462.567,62  7.106.237,69  

Subvencions per a despeses no financeres de l’exercici 1.093,80  12.183,37  
Subvencions per al finançament de l’immobilitzat no financer i d’actius en 
estat de venda, imputades al resultat de l’exercici 0,00  125.143,54  

      

Total 6.463.661,42 7.243.564,60 

 
Durant l’exercici 2021 el Comú ha rebut unes transferències de capital de 4.140.502,65 euros i 
unes transferències corrents de 2.322.064,97 euros. 
 
El total de transferències rebudes de Govern per la Llei de transferències ha estat de 6.290.306 
euros dels quals s’ha destinat l’import de 2.149.803 euros, és a dir el 34,18% a cobrir el dèficit 
corrent de l’exercici 2021. L’any anterior es va rebre transferències per un import de 7.003.349 
euros, un 11,34% més, i el percentatge aplicat a dèficit corrent va ser del 42,87%, és a dir, 
3.002.350 euros. 
 
A continuació, detallem les transferències, subvencions i donacions rebudes per procedència: 
 

Transferències, subvencions i donacions (ingressos) 2021 2020 

      

Govern d’Andorra – Llei de transferències 6.290.305,65  7.003.349,25  

Govern d’Andorra – Taxa de tinença de vehicles 172.261,97 102.888,44 

De persones i institucions sense ànim de lucre 500,00  0,00  

Empreses Públiques i altres ens públics 593,80  0,00  

Altres 0,00  137.326,91  

      

Total 6.463.661,42 7.243.564,60 
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17. Ingressos per transaccions amb contraprestació (NICSP 9)  
 
Els ingressos per transaccions amb contraprestació pe l’exercici 2021 i 2020, es detallen a la 
següent taula: 
 

Taxes i ingressos per transaccions amb contraprestació 2021 2020 

      

Vendes i ingressos per actius constituïts o adquirits per altres entitats 22.531,14  13.962,07  

Taxes, preus públics i contribucions especials 2.113.250,01  1.705.082,22  

Altres ingressos amb contraprestació 841.008,95  360.008,73  

      

Total 2.976.790,10  2.079.053,02  

 
 
 

17.1. Vendes i ingressos per actius constituïts o adquirits per altres entitats 
 
Els ingressos provinents de les vendes i ingressos per actius constituïts o adquirits per altres 
entitats per l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent taula: 
 

Vendes i ingressos per actius constituïts o adquirits per a altres 
entitats 

2021 2020 

      

Venda de productes en general  22.531,14  13.962,07  

      

Total 22.531,14  13.962,07  

 
17.2. Taxes, preus públics i contribucions especials 

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

Taxes, preus públics i contribucions especials 2021 2020 

      

Taxes per prestació de serveis o realització d’activitats 677.008,79  615.989,85  

Preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats 309.308,47  216.583,32  

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 1.126.932,75  872.509,05  

      

Total 2.113.250,01 1.705.082,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
  

86 
 

 
17.3. Altres ingressos amb contraprestació 

 
Els altres ingressos amb contraprestació per l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent taula: 
 

Altres ingressos amb contraprestació 2021 2020 

      

Ingressos per arrendaments 65.990,15  55.427,60  

Cànons per concessions administratives 66.062,73  44.911,01  

Altres ingressos 708.956,07  259.670,12  

      

Total 841.008,95 360.008,73 

 
Els ingressos per arrendaments durant l’exercici 2021 i 2020, és detallen en la següent taula: 
 

Ingressos per arrendaments 2021 2020 

      

Lloguer dependències 23.330,19 24.758,27 

Lloguer xalet Pedrís ECOA          12.000,00  12.000,00 

Concessió Pitch & Putt 4.135,57 0,00 

Lloguer i cessió sales 26.524,39 18.669,33 

      

Total 65.990,15 55.427,60 

 
Els cànons per concessions administratives durant l’exercici 2021 i 2020, és detallen en la 
següent taula: 

Cànons per concessions administratives 2021 2020 

      

Concessió Minicentrals 15.190,35 20.914,05 

Cessió locals Edifici la Font          11.308,00  9.368,97 

Concessió Quiosc Prat de Call 2.514,36 1.152,42 

Concessió Refugi Sorteny 19.321,02 8.500,00 

Concessió Recollida de cartró 2.042,00 0,00 

Cànon Mirador Peyreguils 15.687,00 0,00 

Altres 0,00 4.975,57 

      

Total 66.062,73 44.911,01 

 
Els altres ingressos durant l’exercici 2021 i 2020, és detallen en la següent taula: 
 

Altres ingressos 2021 2020 

      

Cessions econòmiques POUP 544.758,29 89.261,81 

Prestació de personal 80.319,94 92.848,29 

Altres 83.877,84 77.560,02 

    

Total 708.956,07 259.670,12 
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17.4. Ingressos financers 

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

Ingressos financers Euros 
2021 2020 

      

Altres ingressos financers 3.788,61  6.409,96  
      

Total 3.788,61 6.409,96 

 
 

17.5. Altres ingressos (NICSP 9) 
 
La composició de l’epígraf d’altres ingressos per l’exercici 2021 i 2020 es detalla en la següent 
taula: 
 

Altres ingressos 2021 2020 

      

Beneficis procedents de propietat, planta i equipament 2.869,60  91.352,00  

Ingressos excepcionals 4.645,39  681,96  

Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament  402.233,46  353.151,20  
      

Total 409.748,45  445.185,16  
 
18. Despeses de personal 
 
El saldo dels comptes “Despeses de personal” de l’exercici 2021 i 2020 presenten la següent 
composició: 
 

Despeses de personal 2021 2020 

      

Sous i salaris (3.832.899,87) (3.586.702,22) 

Seguretat Social (587.792,38) (572.738,88) 

Altres despeses de personal (83.558,21) (72.269,35) 
      

Total (4.504.250,46) (4.231.710,45) 

 
Les despeses de personal a 31 de desembre de 2021 són de 4.504.250 euros, 272.540 euros 
més que l’exercici anterior (+6,44%). 
 
Les “Altres despeses de personal” corresponent a formacions. 
 
A 31 de desembre del 2021 la plantilla total era de 131 treballadors del Comú i 10 membres del 
Consell de Comú i a 31 de desembre del 2020 de 130 treballadors del Comú i 10 membres del 
Consell de Comú. 
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19. Subvencions i altres pagaments per transferències 
 
Les subvencions i transferències de l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent taula: 
 

Subvencions i altres pagaments per 
transferències 

2021 2020 

      

Transferències (154.762,09) (1.344.105,25) 

Subvencions  (606.012,00) (68.884,15) 
      

Total (760.774,09) (1.412.989,40) 

 
Les despeses en subvencions i transferències a 31 de desembre de 2021 són de 760.774 euros, 
652.215 euros menys que l’exercici anterior (-46,16%), degut principalment a que l’any anterior 
el Comú va fer una aportació excepcional al fons Covid-19 de 800 mil d’euros.  
 
20. Subministrament i material pel consum 
 
El detall dels subministraments i material pel consum efectuades pel Comú per l’exercici 2021 i 
2020, és el següent: 
 

Subministrament i material pel consum 2021 2020 

      

Compres de mercaderies (11.005,09) (9.208,48) 

Treballs realitzats per altres entitats 0,00  (13.783,03) 

Variació d'existències  (2.433,24) (9.912,77) 
      

Total (13.438,33) (32.904,28) 
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21. Altres despeses de gestió ordinària 

 
El saldo dels comptes “Altres despeses de gestió ordinària” de l’exercici 2021 i 2020 presenten 
la següent composició: 
 

Altres despeses de gestió ordinària Euros 
2021 2020 

      

Arrendaments i cànons. (4.229.240,30) (3.348.455,00) 

Reparacions i conservació. (1.390.186,48) (1.090.514,97) 

Serveis de professionals independents (226.401,77) (279.815,77) 

Transports (645.699,17) (653.429,80) 

Primes d’assegurances (369.292,02) (353.216,89) 

Serveis bancaris i similars. (46.682,42) (38.034,18) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques (2.301.601,92) (1.124.653,10) 

Subministraments (1.323.419,00) (1.079.982,74) 

  Energia elèctrica (666.897,59) (512.159,68) 

  Combustibles (266.728,00) (212.344,77) 

  Altres subministraments (389.793,41) (355.478,29) 

Comunicacions i altres serveis (2.851.150,07) (2.510.191,19) 

  Material d’oficina ordinari no inventariable (14.470,83) (14.914,35) 

  Premsa, revistes, llibres i altres publicacions (6.798,08) (7.099,76) 

  Neteja i lavabo (932.031,64) (834.880,78) 

  Seguretat. (144.273,52) (156.145,78) 

  Dietes (931,81) (990,49) 

  Locomoció (2.686,21) (2.205,36) 

  Comunicacions telefòniques (160.532,74) (144.851,60) 

  Altres comunicacions (388,30) (261,35) 

  Altres serveis. (1.589.036,94) (1.348.841,72) 

Tributs i impostos (6.453,89) (6.578,77) 

  Tributs i impostos de caràcter estatal (6.453,89) (6.578,77) 
      

Total (13.390.127,04) (10.484.872,41) 
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22. Parts vinculades (NICSP 20) 
 

Els estats financers inclouen operacions amb les següents entitats vinculades: 
 

Parts vinculades País  % en capital 
2021 

% en capital 
2020 

        

MANCOMUNITAT DEL COMÚ I DELS QUARTS DE LA PARRÒQUIA D'ORDINO ANDORRA 100,00  100,00  

SECNOA, S.A. ANDORRA 24,00  24,00  

 
A continuació es detallen les operacions que s’han realitzat amb les entitats vinculades 
durant l’exercici 2021 i 2020:  

 
MANCOMUNITAT DEL COMÚ I DELS QUARTS 
DE LA PARRÒQUIA D'ORDINO 2021 2020 

      
Prestació de serveis administratius 13.005,00 12.813,00  

Prestació de personal 47.462,00 46.760,00  
     

Total ingressos 60.467,00  59.573,00  

      
Transferències sense contraprestació 100.000,00  250.000,00  

Sinistre assegurança 1.632,30  0,00  

Altres 0,00  7,41  

Total despeses 101.632,30 250.007,41 

      
Comptes a cobrar 0,00  42.053,32  
      
Total deutors 0,00 42.053,32 

      
Comptes a pagar 0,00  250.000,00  
      
Total creditors 0,00 250.000,00 

 
SECNOA, S.A. 2021 2020 
      
Cànon Mirador Peyguerils 15.687,00 0,00  

Prestació personal FWT 0,00 233,06  
      
Total ingressos 15.687,00  233,06  
      
Transferències sense contraprestació 100.000,00  151.000,00  

Compra material botiga per la venda 0,00  686,92  
      
Total despeses 100.000,00 151.686,92 

      
Comptes a cobrar 15.687,00  0,00  
      
Total deutors 15.687,00 0,00 

      
Comptes a pagar 0,00  0,00  
      
Total creditors 0,00 0,00 
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Personal clau de la gerència 

 
 
El personal clau, tal com el defineix la NICSP 20 Informació a revelar sobre parts 
relacionades, inclou a tots els directius o membres de l’òrgan de govern de l’entitat que 
informa, quan aquest òrgan té l’autoritat i responsabilitat de la planificació, la gerència i el 
control de les activitats de l’entitat. 

 
A continuació es detalla el personal clau de l’entitat així com la seva retribució durant els 
exercicis 2021 i 2020: 
 

2021 Nombre Salari anual Brut 
      

Membres del Consell de Comú 10  250.143,40  

Personal de relació especial  2  113.894,82  

Total 12  364.038,22 

      
2020 Nombre Salari anual Brut 

      

Membres del Consell de Comú 10  227.053,16  

Personal de relació especial  2  113.894,82  

Total 12  340.947,98 

 
Descripció de les principals categories:  
 
- Membres del Comú: Són el Cònsol major, el Cònsol menor i els consellers de la majoria i 
de l’oposició, l’estatus i les funcions dels quals es regulen en l’Ordinació del 9-11-2011 de 
modificació del reglament d’organització i funcionament dels comuns. 

 
- Personal de relació especial: D’acord amb l’article 8 de l’Ordinació de la funció pública del 
Comú d’Ordino, el personal de relació especial presta, en virtut de lliure nomenament dels 
cònsols, i amb caràcter temporal, serveis d’assessoria o d’assistència personal de confiança, 
no reservats a un funcionari o treballador públic. 

 
23. Concessió de serveis (NICSP 32) 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  
 
24. Fets posteriors al tancament (NICSP 18)  
 
Senyalar que en data 1 de gener de 2022 va entrar en vigor la Llei 36/2021, del 16 de desembre, 
de les finances comunals, quedant derogada la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances 
comunals.  
 
A part del comentat, des del 31 de desembre de 2021 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). 



 
 
 

     

92 
 

INDICADORS ECONÒMICS  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Liquidés a curt termini Fons líquids / Obligacions pendents de pagament a 

curt termini 
2,96 1,75 2,23 2,55 2,49 2,50 1,41 0,61 1,37 1,10 

Solvència a curt termini (Fons líquids + drets pendents de cobrament nets) / 
Obligacions pendents de pagament a curt termini  
No hauria de ser inferior a 1 

3,85 2,01 2,41 3,02 2,71 2,65 1,54 1,73 1,75 1,28 

Habitants Número d'habitants a Ordino a 31/12 5.274 5.183 5.110 4.937 4.828 4.810 4.687 4.675 4.546 4.417 

Evolució de la població Variació percentual interanual 1,76% 1,43% 3,50% 2,26% 0,37% 2,62% 0,26% 2,84% 2,92% 2,20% 

Endeutament per habitant Import total d’endeutament / Número d’habitants 2.494,32 2.517,57 2.611,14 3.735,81 3.685,69 3.937,77 4.325,60 4.549,15 4.527,73 4.992,82 

Despeses per habitant Obligacions reconegudes / Número d’habitants 2.293,78 2.500,43 2.214,05 2.136,84 2.238,80 2.020,73 2.232,69 2.377,36 2.569,95 1.970,68 

Inversió per habitant Obligacions reconegudes capítols 6, 7 i 8 / Número 
d’habitants 

519,23 723,70 572,02 530,40 657,32 485,72 656,52 809,45 650,32 217,44 

Ingressos per habitant (Drets reconeguts nets - passius financers ) / 
Número d’habitants. 

2.376,43 2.380,25 2.147,52 2.369,83 2.388,08 2.362,65 2.539,06 2.424,93 3.129,67 2.302,50 

Execució del pressupost de 
despesa 

Obligacions reconegudes / Crèdits inicials de 
despesa. 

0,90 0,83 0,77 0,78 0,90 0,87 0,94 0,91 1,01 0,81 

Esforç d’inversió Obligacions reconegudes capítols 6, 7 i 8 / 
Obligacions reconegudes total 

0,23 0,29 0,26 1,11 1,07 1,17 0,29 0,34 0,25 0,12 

Subvencions i transferències 
corrents 

Obligacions reconegudes del capítol 4  / Obligacions 
reconegudes total 

0,05 0,11 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,04 0,06 

Execució del pressupost 
d’ingressos 

(Drets reconeguts nets - actius i passius financers) / 
Previsions inicials 

1,23 0,84 0,96 0,98 1,04 1,02 1,07 0,93 1,23 1,01 

Realització de cobraments Drets cobrats / Drets reconeguts nets ( sense 
passius financers ) 

0,86 0,92 0,95 0,90 0,88 0,06 0,86 0,83 0,86 0,91 

Modificacions 
pressupostàries 

Import de les modificacions de despeses (sense 
reconduccions) / Crèdits inicials 

0,02 0,05 0,02 0,04 0,03 0,05 0,12 0,00 0,08 0,19 

Càrrega financera Obligacions reconegudes capítols 3 i 9 / ( Drets 
reconeguts nets - passius financers ) 

0,08 0,09 0,10 0,07 0,09 0,09 0,09 0,10 0,16 0,11 
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En Josep Àngel MORTÉS PONS, en qualitat de Cònsol major de la parròquia d’Ordino, 

 

CERTIFICO: 

 

Que en l’acta corresponent a la sessió del Consell de Comú del dia 26 de maig del 2022, 
consta que s’han formulat els comptes corresponents a l’exercici 2021 del Comú d’Ordino 
i un cop sotmesos a votació, han estat aprovats per majoria. 

 

I per a què així consti, signo la present a Ordino, el dia 27 de maig del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel MORTÉS PONS                                              Joaquim ANGLADA TORM 
Cònsol major       Intervenció 
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Informe d’Intervenció  
 
D’acord amb l’article 82 de la Llei 10/2003 de les Finances comunals, l’aprovació de la liquidació 
del pressupost correspon al Ple del Comú amb l’informe previ de la Intervenció comunal. 
 
Atès l’establert per l’apartat 2.b de l’article 22 de la Llei 32/2014 de sostenibilitat pressupostària i 
estabilitat financera i fiscal, la Intervenció comunal emet informe relatiu al compliment de les 
obligacions establertes en els articles 12 i 15 en matèria de deute, despesa permesa i de dèficit 
públic dels comuns i sobre la seva conformitat al marc pressupostari aplicable. 
 
Vist que per acord del Consell de Comú de data 26 de novembre del 2020 es va aprovar la revisió  
del marc pressupostari per el mandat 2020 / 2023 per a l’exercici 2021, d’acord amb l’establert a 
l’article 11 de la Llei 32/2014, amb l’informe previ del Tribunal de Comptes d’Andorra. 
 
Vist que per edicte del 30 de setembre del 2020 publicat al BOPA núm. 115/2020, el Tribunal de 
Comptes d’Andorra va fer públics, en aplicació de la Llei 32/2014, els objectius de sostenibilitat 
financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal per a l’exercici 2021, perquè el Comú els considerés 
en l’elaboració i seguiment del marc pressupostari.  
 
Atès que aquests objectius van ser fixats i han estat liquidats de la següent manera: 
 
 Marc pressupostari 

Comunal pel 2020 
Edicte del 
Tribunal de 
Comptes 

Liquidat  
2020 

 
Objectiu d’endeutament 

 
118,88% 

 
150,00% 

 
113,29% 

Objectiu de despesa 
permesa 

 
18.618.587 € 

 
18.618.587 € 

 
12.097.418 € 

Objectiu de despesa 
corrent o de funcionament 
( taxa de creixement capítol 
1, 2 i 4) 

 
12,18% 

 
23% 

 

 
1,80% 

 
 
Vista la present liquidació dels Comptes anuals del Comú d’Ordino per a l’exercici 2021. 
 
 
Aquesta Intervenció dictamina: 
 
- Aquests comptes anuals han estat redactats pel Departament de Finances del Comú, d’acord 

amb els registres comptables i documentació sota la seva custòdia. 
- Per primer cop, en aplicació de la disposició addicional quarta de la llei 18/2017 qualificada de 

transferències als comuns, aquests comptes s’han preparat d’acord amb les Normes 
internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) elaborades per la Federació 
Internacional de Comptables (IFAC) mitjançant la Junta de Normes comptables Internacionals 
per al sector públic (IPSASB) 

- S’ha adoptat el Pla de comptabilitat pública fixat per decret pel Govern d’Andorra del 2017. 
 

- Aquesta liquidació compleix l’establert a l’article 12 de la Llei 32/2014, en concret l’apartat 6è 
al no superar el límit d’endeutament del 200%, i tanmateix, no preveu ni es troba en necessitat 
de realitzar noves contractacions d’endeutament.  
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- Aquesta liquidació presenta un superàvit pressupostari de 453.857,74 €. A l’estar per sota del 

sostre d’endeutament del 200% pot incórrer en dèficit i no li és d’aplicació la Regla de la 
despesa màxima permesa que estipula l’article15 de la Llei 32/2014. 

 
- Aquests Comptes anuals presenten un endeutament, a efectes del sostre del 200%, liquidat al 

113,29%, que resta per sota dels objectius establerts.  
 
- No es constaten desviacions destacables, ni existència de causes contemplades en la Llei 

32/2014 que requereixin la presentació d’un pla d’equilibri. Els efectes de la situació de 
pandèmia sanitària que van afectar a l’exercici anteriors, es var recuperant paulatinament sense 
haver necessitat d’adoptar mesures extraordinàries.  

 
- Aquesta liquidació presenta una variació global dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en relació 

a l’exercici anterior amb el següent detall: 
 

Estat de despeses 
Liquidació Liquidació Variació 

2021 2020 2021/2020 

Total Capítol 1 4.504.905 4.228.458 6,54% 

Total Capítol 2 3.199.212 2.528.657 26,52% 

Total Capítol 4 605.413 1.405.107 -56,91% 

TOTAL 8.309.531 8.162.222 1,80% 

 
 
Cal remarcar que el liquidat del capítol 4 de subvencions de l’exercici anterior, inclou l’aportació 
excepcional que es var realitzar a Govern de 800.000 € per col·laborar en la lluita contra la pandèmia 
sanitària i que no estava prevista en el marc pressupostari. Per aquest motiu el creixement d’aquest 
exercici està molt per sota de qualsevol previsió realitzada. 
 
Aquesta variació de l’1,80% està per sota dels objectius de creixement de la despesa corrent o de 
funcionament previstos pel marc pressupostari i publicats pel Tribunal de comptes. 
 
Cal considerar que el Comú està sotmès al compliment d’aquesta “Regla de despesa corrent o de 
funcionament”, sempre i quan la limitació d’endeutament sigui superior al 180%, fet que no s’ha 
produït. 
 
- Els bons resultats en la recaptació d’ingressos propis de l’exercici venent donats pel concepte 

d’impostos sobre la construcció principalment, la qual cosa ha permès una menor dependència 
del Comú per aquest exercici dels imports rebuts per la Llei de transferències per finançar el 
dèficit corrent i acomplir amb el principi de suficiència. 
 

- Aquests Comptes anuals son tramesos al Tribunal de Comptes d’Andorra a efectes de 
fiscalització. 

 
 
I perquè així consti, signo el present informe a Ordino, en data 26 de maig del 2022. 
 
 
 
Joaquim Anglada Torm. 

Interventor 
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