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L’informe que a continuació es detalla configura la liquidació de comptes de l’exercici
pressupostari 2014 comprès de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014 de la
Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.
Aquest informe s’estructura de la següent manera:
♦ Introducció
♦ Liquidació pressupostària
♦ Estats de comptes financers
1. Introducció
La Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino va ser constituïda sota
escriptura pública de data 17 d’abril de 1990 amb número de protocol 1268 de la notaria de
Marc Vila i Riba i d’acord amb el decret del Comú d’Ordino de data 19 d’abril de 1990,
regint-se pels seus estatuts i la resta de disposicions vigents en la matèria.
L’article 2 dels estatuts defineix que la Mancomunitat té per objecte la captació de les
aigüesneix, dues, fonts, venes o vetes d’aigua que brollen en els rebaixants, terrenys i
muntanyes comunals, i termes dels Quarts mancomunats, conduir aquestes aigües a
dipòsits a construir en llocs elevats o s’emmagatzemi l’aigua per a subministrar-la al nucli
habitat més proper, derivant l’aigua sobrant a les instal·lacions generals, bombejant l’aigua si
convé; la distribució de l’aigua als usuaris utilitzant les xarxes existents i les de la nova
construcció, el funcionament, conservació, manutenció i millorament de les instal·lacions;
l’adquisició de maquinària i materials, sanejament, evacuació d’aigües residuals, construcció
de clavegueres, col·lectors, instal·lació i manteniment de l’enllumenat de les poblacions, la
recaptació de les quotes d’entroncament i abastament d’aigua, el pagament de les
despeses que s’originin i totes les altres finalitats relacionades directament amb els objectius
perseguits.
En la creació d’aquesta entitat, formen part el Comú d’Ordino i els Quarts d’Ordino,
Ansalonga i la Cortinada.
El domicili de la Mancomunitat radica a Casa Comuna d’Ordino.
En data 6 de setembre del 1993 i segons escriptura 2773 de la notaria Marc Vila, el Quart de
Llorts s’incorpora com a membre de la Mancomunitat.
En data 12 de setembre del 2003 el Quart de Sornàs va acceptar per carta les condicions
establertes des de la Comissió gestora de la Mancomunitat per entrar a formar part
d’aquesta en iguals termes que la resta de Quarts de la parròquia. El 24 de setembre
següent ja va assistir com a membre a la reunió de la Comissió.
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La Comissió gestora de la Mancomunitat va aprovar en data 17 de setembre del 2013 el
projecte de pressupost per a l’exercici 2014. Aquest pressupost s’aprova amb els següents
resultats previstos:
Superàvit d’operacions corrents
Dèficit d’operacions de capital

72.835,00
-36.800,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI ( Superàvit )

36.035,00

El superàvit previst, es preveia utilitzar-lo en inversions que encara no havien pogut definir-se
en el moment de l’elaboració del pressupost.
Resum del pressupost:
2014
OPERACIONS CORRENTS:
Despeses corrents
1 Despeses de personal
2 Consums de béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
Ingressos corrents
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
Resultat de les operacions corrents

335.780,00
89.370,00
245.010,00
1.400,00
0,00
408.615,00
407.915,00
0,00
700,00
72.835,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
Despeses de capital
6 Inversions reals
Ingressos de capital
7 Transferències de capital
Resultat de les operacions de capital

339.800,00
339.800,00
303.000,00
303.000,00
-36.800,00

Romanent de tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI

36.035,00
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Per ordre jeràrquic són els òrgans responsables de l’entitat: la Comissió gestora, formada
per membres del Comú i dels diferents Quarts associats, la Presidència, assumida pel
Cònsol major del Comú d’Ordino, la Vicepresidència assumida de forma rotativa per
representants dels Quarts i el Cap del Departament de Serveis del Comú que actua com a
Secretari de la Comissió gestora i responsable del funcionament de la Mancomunitat.
Donada la poca complexitat funcional de l’entitat s’utilitza únicament la classificació
econòmica pressupostària.
S’utilitza la figura de la Intervenció del Comú d’Ordino com a centre director de la
comptabilitat administrativa i titular dels controls de legalitat, oportunitat i financera. Les
operacions comptables són enregistrades pel Departament de Finances del Comú d’Ordino.
La gestió relacionada amb el personal es realitza des del Departament de gestió i
desenvolupament humà del Comú d’Ordino.
Per aquests serveis i per la imputació del cost de la gerència i substitucions per part del
personal de manteniment del Comú, la Mancomunitat ha liquidat al Comú d’Ordino per a
l’exercici 2014 la quantitat de 26.619,16 €, detallats en la partida pressupostària
4/6120/227401
D’acord amb la Llei del Tribunal de Comptes és funció d’aquest òrgan la fiscalització dels
comptes de les entitats públiques i en aquest sentit el present informe de comptes anuals,
així com l’informe d’auditoria externa, són sotmesos a l’opinió d’aquest organisme.
Els fets destacables, per excepcionals, són:
Impost general indirecte
En data 1 de gener del 2014 entra en vigor la Llei 11/2012 de l’impost general indirecte (IGI).
D’acord amb l’article 58 d’aquesta llei, estan subjectes al tipus reduït de l’1% les operacions
relacionades amb les aigües, fins i tot en estat sòlid, aptes per a l’alimentació humana o
animal o per al reg.
No obstant d’acord amb les converses hagudes amb els Comuns i el Ministeri de Finances,
a l’entrada en vigor de la llei, es va optar per considerar aquest servei no subjecte a IGI
sempre i quan el servei sigui prestat per l’administració pública i així ha estat aplicat a
l’execució comptable per a l’exercici per tots els Comuns o entitats públiques responsables
del subministrament d’aigua potable.
Aquest acord no ha estat formalitzat mitjançant la corresponent modificació de la llei per la
qual cosa existeix una situació irregular, que es manifesta en el moment que una societat
sol·licita la facturada amb l’IGI detallat, per poder deduir-lo dels seus comptes i la
mancomunitat no pot donar-hi resposta. Seria convenient, regularitzar aquesta situació

amb la modificació de llei que correspongui.
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XARXA DE COL·LECTORS
Per acord de la Comissió gestora de la Mancomunitat en data 16 de desembre del 2014 es
dona per conclòs el contracte amb l’empresa SIMCO, SA signat en data 4/7/2013 pels
treballs de reparació dels col·lectors residuals fase II que estava previst finançar amb els
pressupostos dels exercicis 2013, 2014 i 2015. S’acorda fer la recepció provisional dels
treballs realitzats, i tornar a confeccionar el projecte per treure a licitació el que serà la 3a
fase dels treballs de reparació de la xarxa de col·lectors residuals. La recepció provisional de
l’obra es formalitza en data 17 de desembre del 2014.
2. Liquidació pressupostària

I. Crèdits inicials i crèdits finals (modificacions de crèdit)
Les modificacions del pressupost inicial ascendeixen a 415.207,11 euros d’increment en la
dotació per a despesa, sense increment de la previsió d’ingressos, amb el següent detall:
DESPESES
Concepte
Crèdits extraordinaris
Suplements de crèdit
Ampliacions de crèdit
Crèdits generats per ingressos
Romanents incorporats
Transferències de crèdit
Positives
Negatives
Baixes per anul·lació de
dotació
TOTAL DESPESES

Desp. corrent
0,00
0,00
0,00
0,00
5.944,56
0,00
0,00

Desp. Capital
95.298,54
13.916,00
0,00
0,00
338.324,01
0,00
0,00

Total
95.298,54
13.916,00
0,00
0,00
344.268,57
0,00
0,00

0,00

-38.276,00

-38.276,00

5.944,56

409.262,55

415.207,11

Import
pressupostat
407.915,00
0,00
700,00
0,00
303.000,00
0,00
0,00

Modificacions
de crèdit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
pressupostat
407.915,00
0,00
700,00
0,00
303.000,00
0,00
0,00

711.615,00

0,00

711.615,00

INGRESSOS
Capítol
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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Aquest increment de despesa correspon a:
- La incorporació dels compromisos no liquidats al tancament de l’exercici 2013 per un
import total de 344.268,57 €.
Segons la Memòria de comptes anuals de l’exercici 2013, es disposava de romanent de
tresoreria positiu suficient al tancament de l’exercici (389.075,05 €) per finançar aquesta
reconducció de despesa.
- Com a crèdits extraordinaris per a l’exercici es detalla:
•
•
•
•

Per treure a concurs el subministrament i instal·lació d’equips de control de
cabdals i de desinfecció de la xarxa per un total de 21.710,- €
Per treure a concurs els treballs de captació de la Font de la Mata per un import
de 50.066,64 €
Pel cobriment de l’arqueta de la caseta del dipòsit de la Coma, per un import de
14.871,90 €
Per treballs de restauració a les captacions de l’Angonella, per un import de 8.650
€

- Com a suplements de crèdit per a l’exercici es detalla:
•
•

Per la compra de lectors de comptadors del consum d’aigua per un import de
6.000 €
Per la restauració del mur del dipòsit de la Coma per un import de 7.916,- €.

Aquestes modificacions representen les següents previsions d’execució del pressupost:
Despesa corrent
Despesa de capital

Previst
Modificat
335.780,00
341.724,56
339.800,00
410.738,54

Despesa reconduïda
Total despesa

0,00
675.580,00

338.324,01
1.090.787,11

Ingressos de l’exercici
Romanent de tresoreria

711.615,00

711.615,00
389.075,05

36.035,00

9.902,94

Resultat pressupostari total
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II. Execució pressupostària
Operacions corrents

Despeses corrents
La despesa corrent va ser prevista en el pressupost inicial en 335.780 € i, a aquesta xifra,
s’ha incorporat romanents de compromisos no liquidats de l’exercici anterior per un import
de 5.944,56 €.
S’ha compromès durant l’exercici despesa corrent per un import de 265.279,36 €, és a dir,
el 79% de la dotació inicial prevista.
Del total de compromisos ha estat liquidat durant l’exercici l’import de 266.324,21 €, i
suposa un 2% d’increment en relació al liquidat l’any anterior ( 5.226,75 € ).
La liquidació de despeses s’ha executat amb el següent detall:
-

En el capítol 1 “Despeses de personal“ la despesa liquidada ( 81.269,49 €) correspon al
91% del pressupostat, que representa un 1% d’increment en relació al liquidat l’exercici
anterior.

En la dotació pressupostària de l’article 163 es va incloure l’import de 2.000 € per la
realització de formacions pel personal. Aquesta dotació ha estat utilitzada en 275,46 €.
El capítol de personal suposa el 31% de la despesa corrent liquidada, el mateix percentatge
que l’any anterior.
-

En el capítol 2 “Consums de béns corrents i serveis” s’ha compromès durant l’exercici un
75% de la dotació pressupostària per un import de 183.158,69 €.

Del total compromès, s’ha liquidat un total de 184.203,54 €, el que significa un increment
del 3% en relació a l’exercici anterior.
D’aquest capítol destaquem com a més important:
•
•

La disminució, en relació a l’any anterior, en les intervencions per
manteniment del vehicle en un 43,90%.
L’increment, en relació a l’exercici anterior de les despeses en manteniment
d’aparells de telegestió i de desinfecció.
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El capítol de consums de béns corrents i serveis suposa el 68,5% de la despesa corrent
liquidada.
No s’ha realitzat contractacions superant la vinculació pressupostària per a cap concepte.

-

El capítol 3 “Despeses financeres” amb 851,18 € liquidats, ha significat un 61% de la
dotació per a l’exercici i un 3% d’increment en relació a l’exercici anterior ( 30,92 € ).

El capítol de despeses financeres suposa el 0,5% de la despesa corrent.

Ingressos corrents
-

En quant als ingressos corrents, ha estat liquidada la xifra de 385.729,76 €, 94,40% de la
previsió inicial. Tanmateix, representa un 35% menys en relació al liquidat en l’exercici
anterior.

D’aquests xifres es destaca:
•

•

La manca d’ingrés derivat de la Taxa d’embrancaments en comparació amb
l’exercici anterior que incloïa la 2a fracció del projecte de la Querola i on
només s’ha liquidat el 62% del que s’havia previst al pressupost inicial,
arribant a liquidar l’import de 39.571,62 € dels 63.815 € previstos.
Pel que fa al consum d’aigua potable, s’ha liquidat un 2% més del previst
que representa també un increment del 2% en relació a l’exercici anterior.

El resultat de les operacions corrents liquidades ha estat de superàvit per un import de
119.405,55, per la qual cosa, es compleix amb el principi de suficiència.
Cal destacar, la gran fluctuació dels ingressos que es recapten en concepte de la Taxa
d’autoritzacions d’embrancaments, que han representat el 10% dels ingressos corrents
liquidats i l’any anterior van representar el 42% ( Querola ), però que no afecten al
compliment del principi de suficiència.
Operacions de capital

Inversions
En quant a les operacions de capital, a les inversions previstes inicialment per 339.800 €,
s’ha incorporat la xifra de 338.324,01 € de compromisos no liquidats en l’exercici anterior i
s’ha incrementat en 70.938,54 amb les modificacions descrites en apartats anteriors. Això
fa un total de dotació per a inversió a executar durant l’exercici de 749.062,55 €.
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Durant l’exercici han estat compromeses inversions per un import de 331.721,33 € un 81%
del pressupostat.
S’ha liquidat, en total, inversions per un import de 595.707,03 €.

1. Dels compromisos d’inversió formalitzats durant l’any cal destacar com a més importants:
Captació de la Font de la Mata
Dipòsit de la Coma
Refecció col·lectors residuals fase II
Esterilitzadors ultraviolats

66.624,03
20.480,34
203.472,49
13.940,00

S’ha superat la vinculació pressupostària del concepte 607 pel que fa a l’inversió en la
captació de la Font de la Mata en 16.557,39 €

2. De les inversions compromeses en exercicis anteriors i reconduïdes a l’actual, es destaca:
-

S’ha liquidat un total de 299.403,55 €, que representa el 89% dels compromisos
reconduïts. La major part corresponent a la xarxa de col·lectors i xarxa fins el refugi de
Sorteny.

3. De les inversions previstes al pressupost i no compromeses al tancament es destaca:
-

Els honoraris per digitalitzacions cartogràfiques previstos en 10.000 €.
La intervenció en instal·lacions interiors prevista en 10.000 €.
La cancel·lació del contracte amb SIMCO pels treballs de reparació dels col·lectors que
representa un estalvi sobre el pressupost del 33%.

Resultat pressupostari
Del total de les despeses compromeses i no liquidades durant l’exercici han estat
reconduïdes a l’exercici 2015 un total de 56.352.86 €.
El conjunt d’aquestes operacions donen com a resultat un dèficit pressupostari final de
173.301,48 € en la fase de liquidació i deficitari de 229.654,34 € en la fase de compromís.
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RESUM LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014

Despeses corrents
Ingressos corrents
RTAT. OPERACIÓNS CORRENTS
Inversions
Aportació Comú d'Ordino

Pressupost
2014
335.780,00
408.615,00

Pressupost
modificat
2014
335.780,00
408.615,00

Compromès
2014
265.279,36
385.729,76

Liquidat
2014
262.308,42
385.729,76

%
Liquidat
Liq./Prp.
2013
Modif.
%s/ant
253.909,69 78,12%
3,31%
592.890,28 94,40% -34,94%

72.835,00
339.800,00
303.000,00

72.835,00
410.738,54
303.000,00

120.450,40
331.721,33
303.000,00

123.421,34
296.303,48
303.000,00

338.980,59
261.501,40 72,14%
303.000,00 100,00%

Aportació Govern xarxa Clota verda

18.129,33 #¡DIV/0!

13,31%
0,00%
100,00%

RTAT. OPERACIONS DE CAPITAL

-36.800,00

-107.738,54

-28.721,33

6.696,52

59.627,93

RESULTAT DE L'ANY

36.035,00

-34.903,54

91.729,07

130.117,86

398.608,52

-5.944,56

-4.015,79

-4.015,79

-7.187,79

67,55%

Despesa d’inversió reconduïda

-338.324,01

-317.367,62

-299.403,55

-312.760,93

88,50%

RESULTAT PRESSUPOSTARI TOTAL

-379.172,11

-229.654,34

-173.301,48

78.659,80

389.075,05

389.075,05

389.075,05

345.954,50

9.902,94

159.420,71

215.773,57

424.614,30

Total despeses

675.580,00 1.090.787,11

918.384,10

862.031,24

835.359,81

79,03%

Total ingressos

711.615,00

711.615,00

688.729,76

688.729,76

914.019,61

96,78% -24,65%

36.035,00

-379.172,11

-229.654,34

-173.301,48

78.659,80

Despesa corrent reconduïda

Romanent tresoreria 31/12
Deute o romanent estimat a 31/12

Resultat

3,19%
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Situació pressupostària

Concepte
OPERACIONS CORRENTS:

Prp. Inicial

Prp.
Modificat

RESUM EXERCICI 2014
%
Compromès Compr. Compromès
2014
/ Inicial
2013

% Var.

Liquidat
2013

123.421,34

338.980,59

% Var.

72.835,00

72.835,00

120.450,40

335.780,00

335.780,00

265.279,36

79,00%

259.854,25

2,09%

262.308,42

253.909,69

3,31%

1 DESPESES PERSONAL

89.370,00

89.370,00

81.269,49

90,94%

80.439,97

1,03%

81.269,49

80.439,97

1,03%

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES
REM. PERSONAL

75.083,00

75.083,00

69.540,55

92,62%

69.142,22

0,58%

69.540,55

69.142,22

0,58%

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL

10.887,00

10.887,00

10.083,39

92,62%

10.064,42

0,19%

10.083,39

10.064,42

0,19%

3.400,00

3.400,00

1.645,55

48,40%

1.233,33

33,42%

1.645,55

1.233,33

33,42%

245.010,00

245.010,00

183.158,69

74,76%

178.594,02

2,56%

180.187,75

172.649,46

4,37%

3.000,00

3.000,00

2.434,52

81,15%

4.339,37

-43,90%

2.434,52

4.339,37

-43,90%

200,00

200,00

168,31

84,16%

168,31

0,00%

168,31

168,31

0,00%

217 REP. I CONS. BÉNS DESTINATS A L’ÚS
PÚBLIC

98.500,00

98.500,00

81.031,75

82,27%

76.412,89

6,04%

78.218,63

75.357,71

3,80%

221 SUBMINISTRAMENTS

27.800,00

27.800,00

26.004,29

93,54%

25.684,62

1,24%

26.004,29

25.684,62

1,24%

1.700,00

1.700,00

1.309,34

77,02%

1.226,29

6,77%

1.309,34

1.226,29

6,77%

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00%

10.500,00

0,00%

10.500,00

10.500,00

0,00%

225 TRIBUTS

110,00

110,00

34,00

30,91%

34,00

0,00%

34,00

34,00

0,00%

226 ALTRES SERVEIS

500,00

500,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

101.700,00

101.700,00

61.676,48

60,65%

60.228,54

2,40%

61.518,66

55.339,16

11,17%

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Despeses corrents

163 DESPESES SOCIALS
2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS
214 REP I CONS. MATERIAL DE TRANSPORT
216 REP I CONS. EQUIPS INFORMÀTICS

222 COMUNICACIONS
224 PRIMES D’ASSEGURANCES

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES
231 LOCOMOCIÓ

333.036,03

Liquidat
2014
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Concepte
3 DESPESES FINANCERES

Prp. Inicial

Prp.
Modificat

%
Compromès Compr. Compromès
2014
/ Inicial
2013

% Var.

Liquidat
2014

Liquidat
2013

% Var.

1.400,00

1.400,00

851,18

60,80%

820,26

3,77%

851,18

820,26

3,77%

200,00

200,00

0,00

0,00%

4,04

-100,00%

0,00

4,04

-100,00%

1.200,00

1.200,00

851,18

70,93%

816,22

4,28%

851,18

816,22

4,28%

Ingressos corrents

408.615,00

408.615,00

385.729,76

94,40%

592.890,28

-34,94%

385.729,76

592.890,28

-34,94%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

407.915,00

407.915,00

385.042,28

94,39%

589.778,75

-34,71%

385.042,28

589.778,75

-34,71%

0,00

0,00

620,00

0,00%

0,00

0,00%

620,00

0,00

0,00%

63.815,00

63.815,00

39.571,62

62,01%

250.449,40

-84,20%

39.571,62

250.449,40

-84,20%

328.100,00

328.100,00

334.161,16

101,85%

332.635,04

0,46%

334.161,16

332.635,04

0,46%

16.000,00

16.000,00

8.336,32

52,10%

3.656,74

127,97%

8.336,32

3.656,74

127,97%

0,00

0,00

2.353,18

0,00%

3.037,57

-22,53%

2.353,18

3.037,57

-22,53%

700,00

700,00

687,48

98,21%

3.111,53

-77,91%

687,48

3.111,53

-77,91%

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.424,05

-100,00%

0,00

2.424,05

-100,00%

700,00

700,00

687,48

98,21%

687,48

0,00%

687,48

687,48

0,00%

-36.800,00 -107.738,54

-28.721,33

6.696,52

59.627,93

330 INTERESSOS
349 ALTRES DESPESES FINANCERES

300 VENDES
310 TAXES SERVEIS GENERALS
340 PREUS PÚBLICS SERVEIS GENERALS
360 PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES
392 RECÀRRECS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
514 A EMPRESES I ALTRES ENS LOCALS
540 PRODUCTE DEL LLOGUER DE FINQUES
URBANES

OPERACIONS DE CAPITAL:

-218.876,67

Inversions

339.800,00

410.738,54

331.721,33

97,62%

540.006,00

-38,57%

296.303,48

261.501,40

13,31%

6 INVERSIONS REALS

339.800,00

410.738,54

331.721,33

97,62%

540.006,00

-38,57%

296.303,48

261.501,40

13,31%

1.000,00

14.770,00

14.397,63

1439,76
%

453,90

3071,98
%

6.627,63

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

50.066,64

66.624,03

0,00%

32.428,55

105,45%

66.624,03

32.428,55

105,45%

603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT
606 EQUIPS PER PROCESSOS D’INFORMACIÓ
607 BÉNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL

44,90 14660,87%
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Concepte

Prp. Inicial

Prp.
Modificat

%
Compromès Compr. Compromès
2014
/ Inicial
2013

% Var.

Liquidat
2014

Liquidat
2013

% Var.

609 ESTUDIS I PROJECTES D’INVERSIÓ

5.000,00

5.000,00

588,34

11,77%

624,39

-5,77%

588,34

624,39

-5,77%

617 BÉNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL

323.800,00

330.901,90

250.111,33

77,24%

506.499,16

-50,62%

222.463,48

228.403,56

-2,60%

Ingressos

303.000,00

303.000,00

303.000,00

100,00%

321.129,33

-5,65%

303.000,00

321.129,33

-5,65%

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

303.000,00

303.000,00

303.000,00

100,00%

321.129,33

-5,65%

303.000,00

321.129,33

-5,65%

0,00

0,00

0,00

0,00%

18.129,33

-100,00%

0,00

18.129,33

-100,00%

303.000,00

303.000,00

303.000,00

100,00%

303.000,00

0,00%

303.000,00

303.000,00

0,00%

36.035,00

-34.903,54

91.729,07

130.117,86

398.608,52

720 GOVERN D'ANDORRA
767 D’ENTITATS LOCALS

RESULTAT DE L’EXERCICI

114.159,36
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Concepte

ROMANENTS

Prp. Inicial

Prp.
Modificat

0,00

344.268,57

Compromès
2014
% Var.

321.383,41

Liquidat
2014

303.419,34

Despeses corrents

0,00

5.944,56

4.015,79

67,55%

4.015,79

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

0,00

5.944,56

4.015,79

67,55%

4.015,79

217 REP. I CONS. BÉNS DESTINATS A L’ÚS
PÚBLIC

0,00

1.055,18

445,61

42,23%

445,61

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES

0,00

4.889,38

3.570,18

73,02%

3.570,18

Inversions

0,00

338.324,01

317.367,62

93,81%

299.403,55

6 INVERSIONS REALS

0,00

338.324,01

317.367,62

93,81%

299.403,55

603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT

0,00

409,00

409,00 100,00%

409,00

617 BÉNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL

0,00

337.915,01

RESULTAT PRESSUPOSTARI

316.958,62

36.035,00 -379.172,11 -229.654,34

93,80%

298.994,55

-173.301,48
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LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT D’INGRESSOS.

PRESSUPOST 2014

Classificació per conceptes
INGRESSOS

Codi

300
310
340
360
392
540
767

Descripció concepte
VENDES
TAXES SERVEIS GENERALS
PREUS PUBLICS SERVEIS GENERALS
PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES
RECARRECS
PRODUCTE DEL LLOGUER DE FINQUES URBANES
TRANSFERÈNCIES REBUDES DEL COMÚ D'ORDINO
TOTALS

Ingressos
pressupostats
+
modificacions

Drets
reconeguts

Ingressos
liquidats

0,00
63.815,00
328.100,00
16.000,00
0
700,00
303.000,00

620,00
39.571,62
334.161,16
8.336,32
2.353,18
687,48
303.000,00

0,00
36.492,54
246.111,87
3.041,15
2.353,18
630,19
303.000,00

711.615,00

688.729,76

591.628,93

III. Liquidació d’operacions de pressupostos tancats
Pressupost de despeses exercicis tancats
Liquidacions ( L) pendents a 31/12/2013
Rectificacions de saldos inicials ( LINI )
Total liquidacions d’exercicis tancats pendents
Ordres de pagament ( O ) pendents a 31/12/2013
Rectificacions de saldos inicials ( OINI )
Total ordres de pagament d’exercicis tancats pendents

214.705,76
0,00
214.705,76
5.702,47
0,00
5.702,47

TOTAL PAGAMENTS PENDENTS PRESSUPOSTOS TANCATS

220.408,23

Pagaments realitzats de pressupostos tancats

220.408,23

4010 - Creditors per liquidacions reconegudes de pressupostos tancats

0,00

4012 - Creditors per ordres de pagaments de pressupostos tancats

0,00
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Pressupost d’ingressos exercicis tancats
Drets reconeguts pendents ( DR ) a 31/12/2013
Rectificacions de saldos inicials ( DRINI )

284.435,23
537,89

Total drets reconeguts pendents

284.973,12

Ingressos realitzats de pressupostos tancats

221.989,18

Drets anul·lats d’exercicis anteriors
Deutors per drets reconeguts de pressupostos tancats pendents a
31/12/2014

3.

538,37
62.445,57

Estats financers de comptes

Els presents comptes anuals s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de
l’entitat a 31 de desembre del 2014 de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i dels resultats de l’entitat.
A efectes comparatius es presenta juntament al balanç de situació i al compte del resultat
economicopatrimonial corresponents a l’exercici anual, els de l’exercici anterior en el mateix
període.
Principis comptables
Per la formulació d’aquests comptes anuals s’han seguit els principis comptables i normes
de valoració generalment acceptats, en especial les normes estipulades pel decret de 27 de
gener de 1999 referent al Pla general de comptabilitat pública del Principat d’Andorra.
Comparació de la informació
A efectes comparatius, la Mancomunitat no ha realitzat correccions significatives durant el
transcurs de l’exercici 2014. No afecta l’entrada en vigor de l’IGI dons no s’ha aplicat, com
s’ha explicat a l’introducció del present informe. Per tant, els presents comptes anuals son
comparables als de l’exercici 2013.
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I . Balanç de situació a 31 de desembre del 2014
a) Actiu
1.- Immobilitzat
L’immobilitzat net valorat en 7.248.071,76 € es compon de les infraestructures destinades a
l’ús general amb el 98%, les immobilitzacions immaterials amb un 1%, i les immobilitzacions
materials amb un 1%.
El valor brut d’aquests actius, valorat al preu d’adquisició o construcció, és de
12.406.931,69 €, menysvalorat amb l’aplicació d’unes amortitzacions i provisions
acumulades de 5.158.859,93 € (42% del total).
Els moviments de l’any es detallen de la següent manera:
CAPITOL
I. Inversions destinades a l’ús públic
II. Immobilitzacions immaterials
III. Immobilitzacions materials
V. Inversions financeres permanents
TOTAL
Amortitzacions i previsions
TOTAL NET

31/12/2013
11.261.445,69
284.756,50
265.022,47
0,00
11.811.224,66
-4.732.220,02
7.079.004,64

ALTES
588.670,40

BAIXES

7.036,63
595.707,03
-426.639,91
169.067,12

0,00
0,00

31/12/2014
11.850.116,09
284.756,50
272.059,10
0,00
12.406.931,69
-5.158.859,93
7.248.071,76

Dins el capítol d’inversions destinades a l’ús públic, s’ha imputat en el compte comptable
209000 les obres en curs corresponents als treballs de la xarxa de serveis del refugi de
Sorteny, les quals són finançades parcialment per l’aportació de Govern contemplada en el
capítol 13 com a ingressos a distribuït en diversos exercicis. El final definitiu de l’obra es
contempla per a inicis del 2015, any en que s’activarà comptablement el cost de l’obra i
s’iniciarà el procés d’amortització del cost i de l’aportació de Govern.
La dotació a l’amortització aplicada per a l’exercici ha estat de 20.408,27 €.
La dotació a la provisió per reparacions i conservacions d’infraestructures destinades a l’ús
públic aplicada per a l’exercici ha estat de 406.231,64 €.
El total de dotacions de 426.639,91 € suposa un 3,44% de l’immobilitzat.
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Per norma general, són activables a l’immobilitzat aquelles despeses superiors a 300 euros,
podent-se considerar l’agrupament de petits elements d’imports inferiors i els criteris
d’amortització aplicats que en general són els següents:
CONCEPTE
Dipòsits
Captacions
Xarxes d’aigua, clavegueram
Instal·lacions tècniques
Maquinària i equipaments
Mobiliari
Equipaments informàtics
Elements de transport

ANYS
( 15 – 50 )
( 15 – 40 )
( 15 – 35 )
( 10 - 35 )
(3–5)
( 5 -10 )
3
4

Com excepcions, depenent de la naturalesa de l’immobilitzat i amb l’objectiu d’afavorir la
imatge fidel del balanç, es modifiquen puntualment els paràmetres amb el vist i plau de la
Intervenció Comunal.
En data 26 de juny del 2014 el Comú d’Ordino aprova el document intitulat “Manual
d’Immobilitzat”, on es fa un descriptiu dels diferents tipus d’immobilitzat, i els criteris
d’activació i amortització comptable. La Mancomunitat assumeix aquest document com a
criteri d’aplicació al seu immobilitzat.
Segons el Decret del Pla general de comptabilitat pública del 27 de gener del 1999 en la
norma de valoració 4a de la cinquena part, s’estableix que en les inversions destinades a l’ús
general que han de ser renovades, cal fer càlculs tècnics, de manera sistemàtica de les
reparacions i renovacions necessàries per mantenir la capacitat de servei, en el mateix grau
que tenien en el moment de la seva posada en servei inicial.
L’entitat, al no disposar d’aquests estudis tècnics que depenen d’una quantitat de variables
molt important i no concretades, ha triat el criteri que pot aproximar-se més a l’esperit
d’aquesta norma, i que no afecti a la imatge fidel del balanç, utilitzant doncs el criteri de vida
útil emprat pel càlcul de les amortitzacions.

2.- Actiu circulant
2.1) Existències
Les existències en el magatzem estan valorades a preu mig ponderat per un import de
32.458,86 €. Es composen en general per materials de recanvi en valvuleria, tubs,
comptadors i altres que s’utilitzen en intervencions de reparació i embrancaments.
Comparativament amb l’any anterior, el valor de l’estoc ha crescut un 10%.
Tot el material en estoc, tot i haver material molt antic, es considera utilitzable, per la qual
cosa, no es realitza cap provisió per depreciació d’existències.
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2.2) Deutors
El saldo net de deutors al tancament de l’exercici es xifra en 150.801,26 €.
Aquest saldo es detalla de la següent manera:
Deutors de l’exercici corrent
Deutors d’exercicis anteriors
Provisió per a insolvències

97.100,83
62.445,57
-8.745,13

TOTAL

150.801,27

El detall dels deutes pressupostaris per conceptes és:
Tramesa aigua des/2014

85.409,34

53,53%

Servei aigua retornat

8.306,00

5,21%

Llicència en fraccionament

1.526,40

0,96%

Llicència en curs

3.079,08

1,93%

27,53

0,02%

677,29

0,42%

5.295,17

3,32%

55.225,59
159.546,40

34,61%
100,00%

Costos d’embrancaments
Altres
Secnoa - Facturació serveis
Govern - Participació Sorteny

No existeixen deutes no pressupostaris.
S’ha considerat la necessitat de dotar la morositat dels saldos pendents per un import total
de 8.745,13 €, segons el següent detall:
Total
Deutes 2008
Deutes 2009
Deutes 2010
Deutes 2011
Deutes 2012
Deutes 2013
Deutes 2014
Total dotació
Total a Batllia

99,57
63,08
46,00
1.412,40
1.036,45
3.008,55
3.079,08
8.745,13

A Batllia
99,57
63,08
46,00
1.412,40
1.036,45
3.008,55
667,40
6.333,45
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2.3) Tresoreria.
La xifra de tresoreria, composta pels saldos en compte corrent bancari i la caixa forta
dipositada al Departament de Finances del Comú d’Ordino, s’ha situat en 246.674,99 € de
disponibilitat immediata.
Es disposa de tres comptes corrents, un en cada entitat bancària de Crèdit Andorrà,
Morabanc i Andbanc. Aquests comptes disposa d’autorització mancomunada de dues
signatures per a operar, les del President i Vicepresident respectivament.
b) Passiu
1.- Fons propis
La valoració del fons patrimonial derivat de les aportacions inicials a l’entitat i els resultats
acumulats és de 7.090.209,02 € i el moviment de l’any correspon a:
Fons propis 31/12/2013
Dèficit de l’exercici
Aportacions del Comú d’Ordino

7.090.209,02
-306.383,12
303.000,00

Fons propis 31/12/2014

7.086.825,90

2.- Ingressos a distribuir en diversos exercicis.
Sota aquest epígraf figuren, per un import total de 406.380,26 € el saldo pendent de
traspassar a resultat, de les transferències rebudes per al finançament d’inversions com a
resultes de diferents convenis de cofinançament i que, d’acord amb la Cinquena part,
apartat 16, del Decret del Pla general de Comptabilitat pública del 27/1/1999 – BOPA 10 –
10/12/1999, s’han d’imputar al resultat de l’exercici, en proporció a la depreciació
experimentada durant el període pels actius finançats.
a) En virtut del conveni administratiu amb núm.: 20/2012 de data 11 d’abril del 2012, el
Comú d’Ordino, mitjançant la Mancomunitat i Govern acorden el finançament conjunt de les
obres civils necessàries per dur tots els serveis al Refugi de Sorteny. Segons conveni, el
compromís reconegut d’aportació per part de Govern està valorat en 389.678,32 € reflectit
en el compte PGC 1300, dels quals s’ha fet l’ingrés material per un import de 343.324 €.
Al tancament de l’exercici els costos acumulats imputats a aquesta obra són de 561.770,22
€. Durant l’exercici 2015 es liquidarà definitivament el cost de l’obra, així com els ingressos
a aportar per part de Govern i s’iniciarà el procés d’amortització comptable del cost i de
l’aportació rebuda.
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b) En virtut del conveni administratiu amb núm.: 85/2013 de data 30 de setembre del 2013,
el Comú d’Ordino, mitjançant la Mancomunitat, Govern i els germans Duró Coma, acorden
el finançament conjunt de les obres civils necessàries per millorar les infraestructures de
serveis del Centre de tecnificació esportiva i Escola andorrana de secundària ubicats a la
zona de la Clota verda d’Ordino.
Segons conveni, el compromís reconegut d’aportació per part de Govern està valorat en
18.129,33 € reflectit en el compte PGC 1307.
Al tancament de l’exercici els costos acumulats imputats a aquesta obra són de 32.584,53€.
L’aportació de Govern correspon al 55,64% del cost total. Aplicat aquest percentatge a la
dotació de l’amortització de l’any d’aquesta obra, s’ha amortitzat amb abonament al compte
7720 l’import de 1.208,62 € de la transferència rebuda, i resta l’import de 16.701,94 €
pendent d’amortitzar en successius exercicis.
3.- Creditors
3.1 A llarg termini
No existeix deute a llarg termini amb entitats financeres per préstecs concedits.
3.2 A curt termini
No existeix deute a curt termini amb entitats financeres per descobert en pòlissa de crèdit.
La composició del saldo dels creditors no financers a curt termini és la següent:
Per obligacions reconegudes del pressupost corrent
Per obligacions reconegudes de pressupostos tancats
Per retencions de garantia pendents de pagament
Altres creditors no pressupostaris
Impostos i CASS pendent de pagament
Per fiances i dipòsits rebuts

119.428,44
0,00
61.581,80
0,00
560,47
3.230,00

TOTAL

184.800,71

21

MANCOMUNITAT DEL COMÚ I DELS QUARTS DE LA PARRÒQUIA D’ORDINO
EXERCICI 2014

Balanç de Situació
A) Immobilitzat

2014
7.248.071,76

2013
7.079.004,64

I. Inversions destinades a l’ús general

7.129.995,07

6.947.556,31

60.479,85

60.479,85

11.227.866,02
561.770,22
-4.720.121,02

10.676.861,23
524.104,61
-4.313.889,38

II. Immobilitzacions immaterials

67.364,63

75.993,76

1. Projectes d’inversió
3. Aplicacions informàtiques
6. Amortitzacions

101.741,41
183.015,09
-217.391,87

101.741,41
183.015,09
-208.762,74

ACTIU

1. Terrenys i béns naturals
2. Infraestructures i altres béns destinats a l’ús
general
4. Obres en curs
5. Provisions

III. Immobilitzacions materials
2. Instal·lacions tècniques i maquinària
3. Utillatge i mobiliari
4. Altre immobilitzat
5. Amortitzacions
C) Actiu circulant

I. Existències
32. Altres aprovisionaments

II. Deutors
1. Deutors pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris
6. Provisions

III. Inversions financeres temporals
3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini

50.712,06

55.454,57

212.392,62
113,68
59.552,80
-221.347,04
429.935,11

205.355,99
113,68
59.552,80
-209.567,90
707.374,44

32.458,86

29.618,22

32.458,86

29.618,22

150.801,26

280.997,41

159.546,39
0,00
-8.745,13

284.435,22
2.114,02
-5.551,83

0,00

100,00

0,00

100,00

246.674,99

396.658,81

7.678.006,87

7.786.379,08

A) Fons propis

2014
7.086.825,90

2013
7.090.209,02

I. Patrimoni

9.632.405,62

9.329.405,62

9.632.405,62

9.329.405,62

-2.239.196,60

-2.161.202,12

507.076,09
-2.746.272,69

507.076,09
-2.668.278,21

IV. Resultats de l’exercici
B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis

-306.383,12
406.380,26

-77.994,48
407.588,88

E) Creditors a curt termini

184.800,71

288.581,18

III. Creditors

184.800,71

288.581,18

119.428,44
61.581,80
560,47
3.230,00
7.678.006,87

220.408,23
65.118,34
554,61
2.500,00
7.786.379,08

IV. Tresoreria
TOTAL ACTIU

PASSIU

1. Patrimoni

III. Resultats d’exercicis anteriors
1. Resultats positius d’exercicis anteriors
2. Resultats negatius d’exercicis anteriors

1. Creditors pressupostaris
2. Creditors no pressupostaris
4. Administracions públiques
6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini
TOTAL PASSIU
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II. Compte del resultat econòmic-patrimonial.
a) La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat econòmic-patrimonial es
composa de la següent manera:
2014
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Inversions de l’exercici
Alienacions d’immobilitzat
Subv. de capital traspassades a rtat.
Variació d’estocs
Altres
Modificacions exerc.anteriors
Variació provisions de tràfic
Aportacions de capital
Amortitzacions de l’any
RESULTAT ECONOMICO
PATRIMONIAL

2013

-173.301,48
595.707,03

78.659,80
574.262,33

1.208,62
2.840,64
-0,48
-4,24
-3.193,30
-303.000,00
-426.639,91

218,77
-18.052,71
-2.242,87
7.600,93
-321.129,33
-397.311,40

-306.383,12

-77.994,48

Resultat econòmic-patrimonial

Denominació

2014

2013

%Desv

A) DESPESES
2 Aprovisionaments

693.859,39
8.334,25

672.664,53
38.859,63

3,15%
-78,55%

3.Despeses de gestió ordinària, de funcionament
dels serveis i de prestacions socials
5.Pèrdues i despeses extraordinàries

684.982,53
542,61

630.001,03
3.803,87

8,73%
-85,74%

B) INGRESSOS

387.476,27

594.670,05

-34,84%

1.Vendes i prestacions de serveis
3.Ingressos de gestió ordinària
4.Altres ingressos de gestió ordinària
6.Beneficis i ingressos extraordinaris

334.781,16
47.907,94
3.040,66
1.746,51

332.635,04
254.106,14
6.149,10
1.779,77

0,65%
-81,15%
-50,55%
-1,87%

-306.383,12

-77.994,48

292,83%

RESULTAT DE L’EXERCICI
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
DEURE
Comptes
610
602

Denominació
2. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
b) Consum d’altres materials
3. Despeses de gestió ordinària, de
funcionament dels serveis i de prestacions
socials

a) Despeses de personal

640
642

a1) Sous, salaris i similars
a2) Càrregues socials

c) Dotacions per amortitzacions
d’immobilitzat i variacions de fons de
provisió per a reparacions
68
692

c1) Dotacions per amortitzacions
c2) Variació de provisions per a
reparacions

d) Variació de provisions de tràfic
694

d2) Variació de provisions i pèrdues de
crèdits incobrables

e) Altres despeses de gestió
62
63
669
678
679

HAVER
Exercici
2014
8.334,25
-2.840,64
11.174,89

Exercici
2013
38.859,63
18.052,71
20.806,92

684.982,53

630.001,03

69.540,55
11.728,94

69.409,94
12.797,75

426.639,91

397.311,40

20.408,27

20.754,71

406.231,64

376.556,69

81.269,49

3.193,30

-7.600,93

3.193,30

-7.600,93

157.262,61

172.916,43
112,22

157.228,61
34,00

f) Despeses financeres i assimilables

851,18

820,26

f1) Per deutes
5. Pèrdues i despeses extraordinàries

851,18
542,61

820,26
3.803,87

693.859,39

672.664,53

c) Despeses extraordinàries
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis
TOTAL DEURE

4,24
538,37

700
741

Denominació
1. Vendes i prestacions de serveis

a) Vendes
b) Prestacions de serveis

3. Ingressos de gestió ordinària

82.207,69

173.028,65

e1) Serveis exteriors
e2) Tributs

Comptes

a) Ingressos tributaris

740
744

a9) Taxes per prestacions de serveis
o realització d’activitats
a11) Contribucions especials

4. Altres ingressos en gestió ordinària

c) Altres ingressos de gestió

775,777
762

c1) Ingressos accessoris i altres de
gestió corrent

Exercici
2014
334.781,16
620,00
334.161,16

Exercici
2013
332.635,04
0,00
332.635,04

47.907,94
47.907,94

254.106,14
254.106,14

39.571,62
8.336,32

250.449,40
3.656,74

3.040,66
3.040,66

6.149,10
3.725,05

3.040,66

3.725,05

e) Ingressos per valors negociables i
de crèdits de l’actiu immobilitzat
6. Beneficis i ingressos extraordinaris

2.424,05
1.746,51

1.779,77

1.208,62

218,77

537,89

1.561,00

TOTAL HAVER

387.476,27

594.670,05

Desestalvi

306.383,12

77.994,48

b) Subvencions de capital
traspassades al resultat de l’exercici
e) Ingressos i beneficis d’altres
exercicis

0,27
3.803,60
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III. Estat del romanent de tresoreria.
L’estat de romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2014 es configura de la següent
manera:

1 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(+) Del pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostaries
(-) De cobrament dubtós
(-) Drets cobrats pendents d’aplicació definitiva
2 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) Del pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(-) Devolucions d’ingressos pressupostaris
(+) D’operacions no pressupostaries
(-) Obligacions pagades pendents d’aplicació definitiva
3 (+) FONS LÍQUIDS
I. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT
II. ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT
III. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) = ( I + II )

2014
2013
150.801,27 280.997,42
97.100,83
62.445,57
-8.745,13
184.800,71 288.581,18
119.428,44

65.372,27
246.674,99 396.658,81
0,00
0,00
212.675,55 389.075,05
212.675,55 389.075,05

D’acord amb l’article 82 de la Llei de les Finances Comunals, si el romanent és negatiu ha
d’ésser absorbit amb un resultat positiu de tresoreria en la gestió de l’exercici següent,
mitjançant una reducció de les despeses previstes per una quantia igual. Si no és possible
aquesta reducció es pot concertar una operació de crèdit pel seu import consolidable a
l’endeutament comunal.
Pel que fa a l’exercici 2014, el romanent de tresoreria és positiu de 212.675,55 €.
Tenint en compte els següents conceptes a 31 de desembre de 2014:
Romanent de tresoreria
Endeutament a c/t amb entitats financeres
Despesa compromesa, no liquidada i reconduïda al
pressupost 2015

212.675,55
0,00
-56.352,86

TOTAL

156.322,69

Existeix romanent de tresoreria suficient per reconduir al 2015 la totalitat de la despesa
compromesa però no liquidada al tancament de l’exercici 2014.
Resta un romanent de tresoreria de 156.322,69 a disposar en futurs exercicis.
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IV. Quadre de finançament.
En el quadre de finançament s’hi descriuen els recursos financers obtinguts en l’exercici, la
seva aplicació o ús i també l’efecte que aquestes operacions han produït sobre el capital
circulant.
La conciliació entre el resultat comptable de l’exercici i els recursos generats segons el
quadre de finançament, d’acord amb l’article 1r, apartat 8.d) de la 4a part del PGCP, es
configura de la següent manera:

Augment del resultat positiu o disminució del resultat negatiu
1. Dotacions a les amortitzacions i provisions d’immobilitzat
2. Dotacions a les provisions per a riscos i despeses
3. Despeses derivades d’interessos diferits
4. Amortització de despeses de formalització de deutes
5. Diferències de canvi negatives a llarg termini
6. Pèrdues en l’alienació d’immobilitzat

2014
426.639,91

2013
397.311,40

TOTAL

426.639,91

397.311,40

Disminució del resultat positiu o augment del resultat negatiu
1. Excessos de provisions d’immobilitzat
2. Excessos de provisions per a riscos i despeses
3. Diferències de canvi positives a llarg termini
4. Beneficis en l'alienació d’immobilitzat
5. Subvencions de capital traspassades al resultat de l’exercici
TOTAL

2014

301.791,38
301.791,38
2014

2013

280.113,24
280.113,24
2013

Excés d’orígens sobre aplicacions
+ Inversions
- Augment del resultat positiu o disminució del resultat negatiu
- Disminució del resultat positiu o augment del resultat negatiu

-173.658,86
595.707,03
426.639,91
301.791,38

25.167,83
574.262,33
397.311,40
280.113,24

Resultat economico-patrimonial

-306.383,12

-77.994,48

Recursos procedents d’operacions de gestió
- Recursos aplicats en operacions de gestió
- Augment del resultat positiu o disminució del resultat negatiu
- Subvenció de capital traspassada al resultat
Resultat economico-patrimonial

2014
391.819,48
-272.771,31
-426.639,91
1.208,62
-306.383,12

2013
607.604,04
-288.505,89
-397.311,40
218,77
-77.994,48
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QUADRE DE FINANÇAMENT
Fons aplicats
Recursos aplicats en operacions de gestió
Reducció d’existències de productes acabats i en curs
Aprovisionaments
Serveis exteriors
Tributs
Despeses de personal
Prestacions socials especials
Transferències i subvencions
Despeses financeres
Altres pèrdues de gestió corrent
Dotació per a les provisions d’actius circulants

2014
272.771,31
-2.840,64
11.174,89
172.916,43
112,22
81.269,49
0,00
0,00
851,18
542,61
8.745,13

2013
288.505,89
18.052,71
20.806,92
157.228,61
34,00
82.207,69
0,00
0,00
820,26
3.803,87
5.551,83

Pagaments pendents d’aplicació

0,00

0,00

Despeses de formalització de deutes

0,00

0,00

595.707,03
588.670,40
0,00
7.036,63

574.262,33
568.890,54
624,39
4.747,40

Disminucions directes del patrimoni
En adscripció
En cessió

0,00

0,00

Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg
Emprèstits i altres passius
Per préstecs rebuts
Altres conceptes

0,00

Provisions per riscos i despeses

0,00

Adquisicions i altres altes d’immobilitzat
Destinats a l’ús general
Immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Inversions gestionades
Immobilitzacions financeres

TOTAL APLICACIONS
EXCÈS D’ORÍGENS SOBRE APLICACIONS
(AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT)

868.478,34

0,00

0,00

862.768,22
25.167,83

Fons obtinguts
1. Recursos procedents d’operacions de gestió
a) Vendes
b) Augment d’existències de productes acabats i
en curs de fabricació
c) Impostos locals

2014
391.819,48
620,00
0,00

2013
607.604,04
0,00
0,00

0,00

0,00

e) Taxes, preus públics i contribucions
f) Transferències i subvencions
g) Ingressos financers
h) Altres ingressos de gestió corrent i ing. excepc.
i) Provisions aplicades d’actius circulants

382.069,10
0,00
0,00
3.578,55
5.551,83

586.741,18
0,00
2.424,05
5.286,05
13.152,76

2. Aportacions a fons patrimonial
a) Ampliacions a l’aportació

303.000,00
303.000,00

303.000,00
303.000,00

3. Subvencions de capital

0,00

-22.667,99

4. Cobraments pendents d’aplicació

0,00

0,00

5. Increments directes de patrimoni
a) En adscripció
b) En cessió
c) Altres aportacions d’ens matrius

0,00

0,00

6. Deutes a llarg termini
a) Emprèstits i passius anàlegs
b) Préstecs rebuts
c) Altres conceptes

0,00

0,00

7. Alienacions i altres baixes d’immobilitzat
a) Destinats a l’ús general
b) Immobilitzacions immaterials
c) Immobilitzacions materials
d) Immobilitzacions financeres

0,00

0,00

8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini
d’immobilitzacions financeres
TOTAL ORIGENS
EXCÈS D’APLICACIONS SOBRE ORÍGENS
(DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)

0,00

0,00

694.819,48
173.658,86

887.936,05
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VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT
1. Existències

2014
2013
AUGMENTS
DISMINUCIONS
AUGMENTS
DISMINUCIONS
2.840,64
0,00
0,00
18.052,71

2. Deutors
a) Pressupostaris
b) No pressupostaris
c) Per administració de recursos d’altres ens

0,00

130.196,15
128.082,13
2.114,02

0,00

485.121,68
485.060,82
60,86

3. Creditors
a) Pressupostaris
b) No pressupostaris
c) Per administració de recursos d’altres ens

104.510,47
100.979,79
3.530,68

0,00

294.404,79
294.404,79

7.167,84

4. Inversions financeres temporals

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Emprèstits i altres deutes a curt termini
a) Emprèstits i altres emissions
b) Préstecs rebuts i altres conceptes

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Altres comptes no bancaris

0,00

830,00

100,00

0,00

7. Tresoreria

0,00

149.983,82

241.005,27

0,00

8. Ajustaments per periodificació

0,00

0,00

0,00

0,00

107.351,11

281.009,97

535.510,06

510.342,23

TOTAL
TOTAL VARIACIONS

-173.658,86

7.167,84

25.167,83
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ESTAT DE TRESORERIA
PAGAMENTS
4002 D

PRESSUPOST DE DESPESES CORRENT

4012 D

PRESSUPOSTOS DE DESPESES TANCATS

408 D
41,475,476

DEVOLUCIONS D’INGRESSOS PRESSUPOSTARIS
D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

561

FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUITS

44

ALTRES DEUTORS

TOTAL PAGAMENTS
Existències finals
TOTAL DEURE

COBRAMENTS
742.602,80
430 H
PRESSUPOST D’INGRESSOS CORRENT
220.408,23
431 H
PRESSUPOSTOS D’INGRESSOS TANCATS
4.542,80 41,475,476 D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
69.715,37
560
FIANCES I DIPÒSITS REBUTS
0,00
18.019,18
44
ALTRES DEUTORS
1.055.288,38
TOTAL COBRAMENTS
246.674,99
Existències inicials
1.301.963,37
TOTAL HAVER

596.171,73
221.989,18
67.010,45

20.133,20
905.304,56
396.658,81
1.301.963,37

Els comptes anuals de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la Parròquia d’Ordino que comprenen la liquidació pressupostària i els
estats de comptes financers a 31 de desembre del 2014, han estat formulats i aprovats per la Comissió Gestora de la Mancomunitat en data
24 de març del 2015

Bonaventura Espot Benazet
President

Joaquim Anglada Torm
Interventor del Comú d’Ordino
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ANNEX
I. Autoritzacions i contractacions:
La Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino, com a organisme
controlat pel Comú, es regeix per la normativa que és d’aplicació al Comú d’Ordino.
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 80 de la Llei 10/2003 del 27 de juny, de les Finances Comunals, s’estableix el
següent:
1. La Mesa de Contractació de la Mancomunitat estarà integrada com a mínim pel Secretari
de la Comissió gestora pel que fa a la presidència; un vocal, com a mínim, representant
de l’òrgan contractant que actua com a secretari, i un representant de la Intervenció
comunal.
2. La definició de delegacions per a l’autorització i compromís de les despeses es
desenvolupa a continuació:
2.1 Contractes d’obres:
Les formes d’adjudicació dels contractes d’obres són la subhasta, el concurs i la
contractació directa.
L’òrgan de contractació en els casos d’adjudicació definitiva mitjançant subhasta o concurs
és la Comissió gestora.
Es pot disposar la realització directa d’obres en els casos següents:
a) Despeses de reconeguda urgència:
- El President fins a 30.000 €.
- La Comissió gestora pels imports superiors a 30.000 €.
b) Obres de petita conservació i ordinàries:
- La Comissió gestora o el President fins a 16.000 €.
- El Secretari fins a 3.500 €.
c) El President per a les obres declarades d’emergència.
d) La Comissió gestora en les obres 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 de l’obra principal.
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D’acord amb l’article 22 de 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
2.2 Contractes de gestió de serveis públics
Les formes d’adjudicació dels contractes de gestió de serveis públics són el concurs i la
contractació directa, essent els òrgans de contractació competents els següents:
a) El President fins a 30.000 € i la Comissió gestora per despeses que superin
aquest import.
b) El President pot contractar la gestió de serveis públics de forma directa fins a
15.500 €, en els supòsits següents:
-

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.

2.3 Contractes de subministrament
Les formes d’adjudicació dels contractes de subministrament són el concurs i la contractació
directa, essent els òrgans de contractació competents els següents:
a) La Comissió gestora.
b) El President o el Secretari per a subministraments menors.
La contractació directa només pot utilitzar-se en els supòsits establerts per la Llei de
Contractació pública i a tal efecte tenen caràcter de subministraments menors aquells que
l’import no excedeixi els 6.000 €i d’acord amb l’article 46 apartat 3 de la Llei de Contractació
Pública, caldrà demanar pressupost o oferta per escrit almenys a 2 empreses si la despesa
es superior a 600 euros i inferior a 3.000 euros i a 3 empreses si la despesa es superior a
3.000 euros
No es poden desagregar els subministraments que sent de la mateixa naturalesa,
s’adquireixen en el mateix trimestre de l’exercici.
En aquells subministraments inferiors a 400 euros, la fiscalització comença en la fase de
liquidació.
Els contractes de subministrament no podran tenir una durada superior als quatre anys.
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2.4 Contractes de treballs tècnics i de serveis
Les formes d’adjudicació dels contractes de treballs tècnics i de serveis són el concurs i la
contractació directa, essent els òrgans de contractació competents els següents:
a) La Comissió gestora
b) El President pot adjudicar de forma directa els contractes de treballs
tècnics inferiors a 15.000 €.
c) El President pot adjudicar de forma directa els contractes de serveis
inferiors a 15.000€ i el Secretari si són inferiors a 6.000 euros.
En els supòsits de contractació directa caldrà demanar pressupost o oferta per escrit
almenys a 2 empreses si la despesa es superior a 600 euros i inferior a 3.000 euros i a 3
empreses si la despesa és superior a 3.000 euros.
3. Tota contractació s’haurà de formalitzar amb la signatura del corresponent contracte que
defineixi els drets i obligacions d’ambdues parts i com a mínim estableixi:
-

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 de les contractacions per una quantia inferior a 6.000 €. 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.
En les obres 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.
II. Publicació de les adjudicacions
En el cas d’adjudicacions definitives corresponents als contractes inclosos en la Llei de
contractació pública, quan l’import sigui superior a 6.000 € 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 del adjudicatari, la denominació i localització del
contracte, la partida pressupostària, el preu cert del contracte i el termini d’execució.
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MANCOMUNITAT DEL COMÚ I DELS QUARTS DE LA PARRÒQUIA D’ORDINO
EXERCICI 2014

En Bonaventura ESPOT BENAZET, en qualitat de president de la Mancomunitat del Comú i
dels Quarts de la parròquia d’Ordino, per la present,
CERTIFICO:
Que en l’acta corresponent a la reunió de la Comissió gestora de la Mancomunitat del Comú
i dels Quarts de la parròquia d’Ordino del dia 24 de març del 2015, consta que s’han
formulat els comptes corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat i un cop sotmesos a
votació, han estat aprovats per unanimitat dels assistents.
I per a què així consti, signo la present a Ordino, 25 de març del 2015

Bonaventura ESPOT BENAZET
President

Joaquim ANGLADA TORM
Interventor del Comú d’Ordino
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