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Andorra la Vella, 3 de desembre del 2019 

 

Ref.: JPG / 80101 SERVEI DE COMPTABILITAT PER LES ENTITATS 
ESPORTIVES 

 

DEMANDA DE PREUS 
ESPORTS 

 
1-ABAST DEL TREBALL 
 
L’empresa adjudicatària portarà el servei de comptabilitat de les entitats 
esportives comunals amb un pressupost de funcionament anyal inferior als 
60.000€, tenint en compte la legislació vigent i portant a terme totes les 
obligacions comptables, fiscals i tributàries a realitzar l’any natural 2020, l’any 
natural 2021 i l’any natural 2022. 
 
L’empresa oferirà els següents serveis comptables a les entitats que el 
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella comunicarà i adjudicarà a 
l’empresa: 
 

• Incorporació dels assentaments comptables. El programa informàtic no 
el proporcionarà el Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella. 

• Presentació del compte de pèrdues i guanys, balanç de situació, llibre 
diari, sumes i saldos  a 30 de juny i a 31 de desembre de l’any 
corresponent. 

• Suport en l’elaboració del pressupost anyal de l’entitat. 
• Suport en la tramitació de la sol·licitud de subvenció comunal per al 

període 2020-2021 I 2021-2022. 
• Redactar un informe de l’estat de comptes i presentació al President de 

l’entitat esportiva corresponent (un cada 12 mesos). 
• Si s’escau, tramitar la documentació que l’entitat ha a l’agència tributària 

per donar-se d’alta (001, 001-A, 001-B, 001-C, 001-I, ...). 
• Tramitar la documentació que l’entitat cada any ha de presentar a 

l’agència tributària (850-A, 850-C, 850-D, 850-F, ...). 
• Realitzar 1 sessió anual formativa amb coordinació amb el Departament 

d’Esports del Comú d’Andorra la Vella en relació a la legislació 
econòmica i comptable vigent i d’aplicació a les entitats esportives. 

• Aquelles necessitats comptables que es considerin oportunes des del 
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella. 
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2-HORARIS DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI COMPTABLE 
Els horaris de funcionament del servei comptable de dilluns a divendres seran 
els següents: 

Presencial: 2 matins o tardes (de les 9h a les 13h i de les15h a les 19h). 

Consultes telefòniques: de les 9h a les 13h  i de les 15h a les 19h. 

Puntualment: en funció de les demandes de les entitats esportives. 

Consultes per correu electrònic: de les 9h a les 19h. 

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 de les entitats esportives i tota la informació serà confidencial. 
 

Serà d’obligat compliment per l’empresa adjudicatària la Llei qualificada de 
protecció de dades així com tota la legislació d’aplicació a la comptabilitat de 
les entitats esportives. 

 
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.  
 
Serà d’obligat compliment per l’empresa adjudicatària el Reglament d'ús de la 
llengua oficial en organismes públics. 
 

L’empresa adjudicatària realitzarà les funcions objecte de la demanda de preus 
amb la continuïtat i regularitat convingudes i amb la subjecció als horaris 
establerts.  

 
L’empresa adjudicatària haurà de permetre en tot moment el control i la 
inspecció que el Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella realitzi a fi 
de comprovar que la gestió s’ajusta a la demanda de preus i que els serveis 
són prestats amb la qualitat requerida.  
 
L’empresa adjudicatària conjuntament amb cada entitat esportiva hauran de 
presentar, el mes de febrer del 2019 i el mes de febrer del 2020, al 
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella la gestió econòmica, fiscal i 
tributària realitzada de l’entitat en qüestió. 
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4-NOMBRE D’ENTITATS PER PORTAR LA COMPTABLILITAT 
S’estima que aquest any 2020 s’ha d’oferir els serveis de comptabilitat a 7 
entitats esportives de les quals: 

• 4 entitats tenen un pressupost de despesa anyal 2020 entre 45.000 i 
60.000 euros 

• 1 entitat té un pressupost de despesa anyal 2020 entre 30.000 i 44.999 
euros 

• 1 entitat té un pressupost de despesa anyal 2020 entre 15.000 i 29.999 
euros 

• 1 entitat té un pressupost de despesa anyal 2020 inferior a 14.999 euros 
 
Encara que el nombre d’entitats pot variar fins l’últim moment ja que el termini 
per sol·licitar aquest servei comptable finalitza el 15 de desembre de 2019. 
 

5-OFERTA ECONÒMICA 
L’oferta econòmica s’ha de fer segons el següent quadre de preus: 

- a) El primer quadre de preus fa referència als serveis que assumirà i 
pagarà el Comú d’Andorra la Vella. 

 
 

OFERTA A VALORAR 
PROPOSTA ECONÒMICA DE 

L’EMPRESA LICITADORA 
1. Preu unitari per portar la comptabilitat d’una 

entitat esportiva l’any 2020, 2021 i l’any 2022 
amb un pressupost total de despesa que pot 
variar entre 45.000€ i 60.000€ 

 

2. Preu unitari per portar la comptabilitat d’una 
entitat esportiva l’any 2020, 2021 i l’any 2022 
amb un pressupost total de despesa que pot 
variar entre 30.000€ i 44.999€ 

 

3. Preu unitari per portar la comptabilitat d’una 
entitat esportiva l’any 2020, 2021 i l’any 2022 
amb un pressupost total de despesa que pot 
variar entre 15.000€ i 29.999€ 

 

4. Preu unitari per portar la comptabilitat d’una 
entitat esportiva l’any 2020, 2021 i l’any 2022 
amb un pressupost total de despesa inferior a 
14.999€€ 

 

 
Les propostes econòmiques de l’empresa adjudicatària presentades a la 
demanda de preus inclouran tots els impostos dins l’oferta econòmica. El preu 
unitari proposat serà el que s’aplicarà l’any 2020 i per als anys successius anys 
(2021 i 2022) s’aplicarà l’ increment de l’IPC anyal. 



 
Central de compres i magatzem 
 

 4

6-RELACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES 
L’empresa amb l’oferta econòmica ha d’adjuntar el seu currículum d’empresa 
detallant la relació d’entitats esportives sense ànim de lucre que han gaudit dels 
seus serveis comptables l’any 2017, l’any 2018 i l’any 2019. 

 

7-FACTURACIÓ DELS SERVEIS 
L’empresa adjudicatària facturarà els seus serveis en quatre cops cada any. 
Per l’any 2020 (abril’20, juliol’20, octubre’20, febrer’21), per l’any 2021 (abril’21, 
juliol’21, octubre’21, febrer’22) i per l’any 2022 (abril’22, juliol’22, octubre’22, 
febrer’23). 
 

8-CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
L’adjudicació del servei es realitzarà mitjançant la suma de la puntuació 
obtinguda per l’aplicació dels criteris següents: 
 

Preu proposat en el quadre a) del punt 1 al punt 4, seixanta (80) punts, 
es calcularà la puntuació per cada preu proposat per aplicació de la fórmula: 
 

P = 20 x Of mín/Ofval 
On:  
  P: punts obtinguts 
  Of mín: Oferta mínima d’entre tots els que liciten 
  Of val: Oferta econòmica a valorar 
 
Com en el quadre a) del punt 1 al punt 4 tenim 4 preus, la puntuació s’obtindrà 
d’aplicar la fórmula als 4 preus i fer la suma aritmètica dels quatre resultats. La 
puntuació màxima possible d’aquest criteri és de vuitanta (80) punts. 
La realització de treballs similars els darrers quatre anys, vint (20) 
punts, segons documentació aportada pel client i per aplicació del següent 
apartat: 
 
Vint (20) punts per a l’empresa amb més nombre d’entitats diferents sense 
comptabilitzar els anys, cinc (5) punts per a l’empresa amb menys nombre 
d’entitats diferents sense comptabilitzar els anys, sent la resta d'ofertes 
calculades de forma proporcional. 
 

Per qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 

Josep Tudó al número de telèfon 347 543. 
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Les condicions de presentació dels pressupostos són: 

1. Les demandes de preus sol·licitades pel Comú són amb caràcter nacional. 

2. No poden concórrer les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun 

dels supòsits de l’article 7 de la Llei de contractació pública. 

3. 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. 

4. Omplir i signar la declaració jurada adjunta. 

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

especificar-los, s’entendrà que SI estan inclosos. 

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

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

Prevenció de Riscos Laborals, de Seguretat i Salut en el Treball.  

8. Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de 

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

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

de presentació és el dia 13 de desembre abans de les 13 hores. 

Seran excloses les propostes presentades fora de termini i les que 

incompleixin qualsevol de les condicions indicades en aquest document. 

Atentament, 

CENTRAL DE COMPRES  

 

 



 
DECLARACIÓ JURADA 

 
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la 
Vella. 
 
 
El/la Sr/a.………………………………………………………………………, en la  
seva qualitat de representant de l’empresa……………………………….., 
licitadora d’aquesta consulta de preus, declara que ni ell ni la societat o 
negoci que representa es troba en cap dels supòsits següents: 
 
a) Haver estat condemnat mitjançant Sentència ferma per delictes contra la 
propietat o falsedat. 
 
b) Estar declarat en suspensió de pagaments o en fallida llevat que hagi 
estat rehabilitat, o insolvent en qualsevol procediment. 
 
c) Ser deutor a les administracions públiques, un cop transcorregut el període 
de pagament voluntari, sigui contractual o legal. 
 
d) Haver estat declarat responsable de la resolució ferma, durant els tres anys 
anteriors, de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració Pública. 
 
e) El licitador o el personal a càrrec del licitador o a càrrec de la societat que 
representa no forma part del servei de l’Administració pública andorrana, a 
títol de funcionari, agent de l’administració de caràcter indefinit, contractual o 
eventual. 
 
f) No gaudir de la capacitat per contractar i obligar-se conforme amb la 
legislació andorrana vigent. 
 
g) Haver estat qualificat com a “defectuós”, d’acord amb l’article 27 de la Llei de 
Contractació Pública, algun dels treballs contractats amb l’Administració els 
últims 3 anys. 
 
h) Haver estat condemnat per sentència ferma per algun dels delictes tipificats 
als Capítols primer i quart del Títol XXI de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, 
qualificada del Codi penal o concordants. 

 
I perquè consti, signo aquesta declaració jurada.  
 
 
Andorra la Vella, .......................................... del 
2019 
 
 
 
 
(Segell) (Signatura) 


