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Andorra la Vella, 12 d’octubre del 2018 

 
Ref.:NMX / 20101 TREBALLS D’AVALUACIÓ IMPACTE NORMES 

INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT 
 
 

DEMANDA DE PRESSUPOST PER DUR A TERME ELS 
TREBALLS D’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE 
L’ADOPCIÓ DE LES NORMES INTERNACIONALS DE 
COMPTABILITAT DEL SECTOR PÚBLIC AL COMÚ 
D’ANDORRA LA VELLA 

 
 

 
En el marc de la disposició addicional quarta de la llei 18/2017, del 20 
d’octubre, qualificada de transferències als comuns, que estableix l’aplicació de 
les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) per part 
dels comuns a partir de l’exercici 2021, el Comú d’Andorra la Vella vol preveure 
per fases els treballs previs a realitzar   
 
Atès que l’adaptació d’aquesta normativa tindrà un impacte molt important en 
l’aplicació de l’operativa diària del Departament de Comptabilitat i Finances del 
Comú d’Andorra la Vella, així com en la presentació dels seus estats financers, 
es proposa planificar els treballs a realitzar determinant 3 fases: 
 
 
Fases Exercici  

1 Determinació de l’impacte de l’aplicació de les NICSP pel Comú  i Jovial 2018 

2 Presentació d’uns estats financers “Proforma” sota NICSP 2019 

3 Presentació dels primers estats financers oficials sota normativa NICSP 2020 

 
 

1. ABAST DEL TREBALL  
 

L’empresa adjudicatària haurà de determinar quines NICSP seran d’obligat 
compliment per al Comú d’Andorra la Vella i l’empresa Joves i Vivendes  
Alternativa SLU (JOVIAL) i determinar-ne el seu impacte a la vegada que 
determinar els principals punts a tenir en compte per una correcta adaptació de 
la comptabilitat a dites normes identificant quins manuals de procediments 
caldrà implementar en una següent fase. 
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L’objecte de la present demanda de preus és definir les condicions 
administratives i tècniques que regiran la realització dels treballs esmentats , en 
compliment de l’obligació del Comú d’Andorra la Vella i l’empresa JOVIAL SLU 
a adaptar la seva comptabilitat a les NICSP. 
 
Aquesta consulta de preus només pren en consideració la Fase 1: 
 
 
Determinació de l’impacte de l’aplicació de les NICSP pel Comú  i Jovial SLU. 
 
 
L’abast dels treballs consistirà en la realització d’un informe que posi de 
manifest en quina mesura l’aplicació de les NICSP tindrà impacte en la 
comptabilitat, balanços, compte d’explotació i d’altres comptes i estats que 
siguin preceptius del Comú d’Andorra la Vella i la seva participada JOVIAL SLU 
 

2. DURADA DELS TREBALLS  
 

La durada màxima dels treballs haurà de ser de 3 setmanes.  
 

3. DRETS I OBLIGACIONS 

L’empresa adjudicatària haurà d’organitzar el servei amb estricte subjecció a 
les característiques establertes en aquesta demanda de preus. 
 
Tota la documentació i el material elaborat per l’empresa adjudicatària serà 
propietat del Comú d’Andorra la Vella. 
 
Serà d’obligat compliment per l’empresa adjudicatària la Llei qualificada de 
protecció de dades. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’establir les mesures tècniques i d’organització 
necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals 
que siguin objecte de tractament.  
 

4. OFERTA ECONÒMICA 
 
Les propostes econòmiques de l’empresa adjudicatària presentades a la 
demanda de preus inclouran tots els impostos dins l’oferta econòmica. 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 

L’adjudicació del servei es realitzarà mitjançant la suma de la puntuació 
obtinguda per l’aplicació dels criteris següents: 
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A. Criteris d’adjudicació OBJECTIUS , avaluables de forma automàtica i fins un 
màxim de 40 punts.  
 
 

�Preu proposat, 40 punts , es calcularà la puntuació per cada preu proposat 
per aplicació de la fórmula: 
 

P = 40 x Of mín./Ofval. 
On:  
  P: punts obtinguts 
  Of mín.: Oferta mínima d’entre tots els que liciten 
  Of val: Oferta econòmica a valorar 
 
 
Caldrà que l’empresa proposi una estimació dels honoraris en funció del temps 
a dedicar per aquest projecte segons una planificació prèvia detallada de cada 
tasca a realitzar. 
 
B. Criteris d’adjudicació SUBJECTIUS , avaluables mitjançant un judici de valor 
fins un màxim de 60 punts.  
 
La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor 
funcional, tècnic i qualitat de la proposta que s’ofereixi i es farà d’acord amb els 
criteris que s’expressen a continuació:  
 
�La realització de treballs d’adaptació de les NICSP  en altres entitats 
públiques els darrers tres anys, 40 punts , segons documentació aportada 
pel client i per aplicació del següent apartat: 
 
Quaranta (40) punts per a l’empresa amb més nombre de treballs realitzats per 
a entitats públiques, cinc (5) punts per a l’empresa amb menys nombre de 
treballs realitzats per a entitats públiques, sent la resta d'ofertes calculades de 
forma proporcional. 
 
�La planificació dels treballs, 20 punts , segons documentació aportada pel 
licitador  
 
Es valorarà tècnicament les propostes, l’abast i el seu enfocament global, 
incloent els processos descrits en la planificació,  fins a un màxim de 15 punts. 
 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la 

Sra. Maria Àngels VELANDO Directora de Finances al número de telèfon 

730017. 
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Les condicions de presentació dels pressupostos són : 

1. Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA 

actualitzada. 

Si l’empresa està en tràmits s’haurà de lliurar una còpia del certificat d’inici 

d’activitat acompanyat d’una còpia de la sol·licitud d’obertura i una còpia 

del certificat de reserva de nom comercial. 

Es verificarà si l’activitat sol·licitada està registrada. 

2. En el preu s’han de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no 

especificar-los, s’entendrà que no estan inclosos. 

3. S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada. 

4. Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria 

de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei 

34/2008 del 18 de desembre del 2008). 

5. Les demandes de preus sol·licitades pel Comú seran amb caràcter 

nacional. 

Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de 

Compres , despatx situat a la tercera planta de Casa Comuna, en mà o per 

correu electrònic a l’adreça compres@comuandorra.ad. La data de termini de 

presentació és el dia 26 d’octubre abans de les 13 hores. 

 

El Comú desestimarà les ofertes què:  

• Siguin lliurades a un altre departament diferent de  la Central de 

Compres. 

• Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics o de 

comunicacions, o no presentin les degudes condicions. 

Atentament, 

LA CENTRAL DE COMPRES  
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