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ordinació
Ordinació del 20-12-2021 de pressupost comunal per a l’exercici 2022.

Vist el marc d’autonomia administrativa i financera dels comuns, al qual fa referència l’article 80.1 de la 
Constitució;

Vista de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de 
competències dels comuns;

Vista la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns;

Vistes la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996, i la Llei 10/2003, del 27 de 
juny, de les finances comunals, modificades per la Llei 6/2005, del 21 de febrer, per la Llei 14/2007, del 20 
de setembre i per la Llei 32/2012, del 22 de novembre;

Vista la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressu-
postària i fiscal;

Vista l’Ordinació del 13 d’abril del 2015, relativa a la normativa per a l’atorgament de subvencions per a 
l’organització i promoció d’activitats i serveis socials, culturals, esportius i juvenils, d’interès turístic i de 
dinamització comercial que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella.

El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 20 de desembre del 2021, ha aprovat la següent:

Ordinació del pressupost comunal per a l’exercici 2022

Capítol I. Els crèdits i les seves modificacions
Article 1. Àmbit del pressupost 2022
En el pressupost del Comú d’Andorra la Vella, pel període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
del 2022, s’integren les obligacions que es poden contreure i la previsió d’ingressos que les financen, deri-
vades de l’organització de les diferents unitats administratives que formen part de l’estructura orgànica 
del Comú d’Andorra la Vella.

Així mateix, s’inclou el pressupost de la societat comunal JOVIAL, SLU pel mateix període pressupostari i 
amb la seva previsió de despeses i d’ingressos.

Article 2. Estat de despeses i d’ingressos
1. En l’estat de despeses del Comú d’Andorra la Vella es concedeixen crèdits per un import de 50.339.569,23 
euros, als quals s’hauran d’incorporar els crèdits pressupostaris del 2021 que s’aprovin com a conseqüència 
de l’estat de comptes.

En l’estat de despeses de la societat JOVIAL, SLU es concedeixen crèdits per un import de 671.680 euros, 
als quals s’hauran d’incorporar els crèdits pressupostaris del 2021 que s’aprovin com a conseqüència de 
l’estat de comptes.

2. El pressupost de despeses es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici especificats en l’estat d’ingressos 
ordinaris del Comú d’Andorra la Vella, estimats en un total de 47.584.886,33 euros.

Ordinacions i reglaments
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b) Amb l’import de les operacions d’endeutament que s’assenyalen a l’article 18 d’aquesta Ordinació.

Article 3. Estructura pressupostària
L’estat de despeses del pressupost s’estructura segons la classificació orgànica, funcional i econòmica, 
que agrupa els crèdits segons l’àrea gestora, el departament i la naturalesa econòmica de les despeses. 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.

Article 4. Vinculació dels crèdits pressupostaris
Les modificacions dels crèdits pressupostaris s’han d’ajustar al que disposa la vigent Llei 10/2003, de les 
finances comunals, i els articles d’aquesta Ordinació.

Els crèdits consignats en els estats de despeses tenen un abast limitatiu i vinculant a nivell de concepte i 
a nivell d’orgànica dins del mateix departament per a la generalitat de les despeses i a nivell de programa 
per a les despeses d’inversió. No obstant això, els crèdits destinats a despesa de personal (capítol 1), co-
municacions (222), primes d’assegurances (224), lloguer de terrenys i béns naturals (200), lloguer d’edificis 
i altres construccions (202) i reparació i conservació de vehicles (214) tenen caràcter vinculant a nivell de 
concepte i les partides d’energia elèctrica (221000), xarxa de calor (221015), carburants calefacció (221200), 
vestuari (221400) i seguretat (227100) a nivell de subconcepte.

Article 5. Transferències de crèdit
1. Les transferències relatives a despeses de capital es tramiten com els crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit, d’acord amb el que estableixen els articles 71 i 72 de la Llei 10/2003, de les finances comunals.

2. Les transferències relatives a despeses corrents poden ser acordades pels cònsols amb les limitacions 
següents:

a) Es poden referir només als crèdits inclosos en un mateix departament, amb l’acord previ dels conse-
llers afectats.

b) No poden minorar els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, ni els crèdits ampliables.

c) No poden minorar els que hagin estat incrementats amb suplements o transferències.

3. D’acord amb l’article 74.3 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, els cònsols poden delegar la 
potestat prevista als apartats anteriors en el conseller encarregat de les finances. Aquestes transferències 
seran presentades a la Junta de Govern per aprovació.

4. A efectes de l’article 71.4 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, no es considera crèdit extraordi-
nari la dotació mitjançant transferència de crèdit regulada per l’article 74 de la Llei 10/2003, de les finances 
comunals, de despeses corrents no incloses en el pressupost, però previstes formalment i genèricament 
a nivell de concepte en l’estructura pressupostària.

5. La Junta de Govern pot autoritzar les transferències de crèdit pressupostàries que resultin necessàries a 
conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més departaments. Aquestes 
operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins el pressupost global.

Article 6. Crèdits ampliables
Als efectes previstos en l’article 73 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, tenen caràcter d’ampliables 
per autorització de la Junta de Govern fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb 
el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents:

a) Els que es destinin al pagament de comissions, d’interessos i amortitzacions d’operacions de crèdit i a 
la devolució de retencions de garanties.

b) Els crèdits destinats a satisfer l’establert per una sentència judicial ferma i aquelles altres despeses 
derivades de preceptes legals.
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c) Les partides englobades dins del capítol 1 “Despeses de personal” del pressupost de despeses.

d) Les despeses finançades amb l’afectació d’ingressos determinats, d’acord amb l’article 65 de l’esmen-
tada Llei.

Article 7. Crèdits extraordinaris
Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses no incloses en el pressupost i que, atesa llur 
necessitat i urgència, no es puguin ajornar fins a l’exercici següent, el Consell de Comú pot aprovar un 
crèdit extraordinari indicant els ingressos concrets destinats a finançar-lo, i que poden ser els següents:

a) Major recaptació d’ingressos respecte als previstos.

b) Transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles.

c) Aplicació de contribucions especials.

d) Nou endeutament.

e) Disminució de la tresoreria.

f) Venda de béns patrimonials.

Article 8. Suplements de crèdit
Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses la dotació de les quals sigui insuficient per 
satisfer-les i que, atesa llur necessitat i urgència, no es puguin ajornar fins a l’exercici següent, el Consell 
de Comú pot aprovar un suplement de crèdit, essent aplicables les normes de l’article anterior.

Article 9. Avenços de fons
1. En cas d’extrema urgència, i previ informe de la Intervenció Comunal, els cònsols poden atorgar avança-
ments de fons per obligacions no consignades en el pressupost o amb dotació pressupostària insuficient, 
amb un límit màxim del 5% de l’estat de despeses.

2. Aquests avenços de fons 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 de Comú no aprova les ordinacions de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, els 
avenços de fons es cancel·len a càrrec dels crèdits del departament respectiu que acordi la Junta de Govern, 
la reducció dels quals ocasioni menys trasbals al servei públic.

Article 10. Despeses plurianuals
D’acord amb l’article 77 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, s’aproven i s’incorporen al pressu-
post 2022 les despeses plurianuals previstes per un import de 1.168.481,40 euros, dels quals 490.481,40 
euros corresponen a despesa corrent i 678.000 euros a despesa de capital. L’import total de les despeses 
plurianuals dels anys 2023 al 2026 és de 1.546.894,54 euros.

S’adjunta la taula amb el detall de les despeses plurianuals en l’annex 1.

Capítol II. De la gestió pressupostària i la despesa
Article 11. Fases d’execució pressupostària
1. Autorització de despesa

Autorització en virtut de la qual l’òrgan competent acorda o decideix la realització de la despesa objecte 
de la proposta.

2. Compromís

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.
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a) En cas d’adjudicació directa, la competència és dels cònsols, dels consellers delegats i dels directors, 
caps o responsables de departament, segons el cas. L’acte de compromís es formalitzarà mitjançant el 
lliurament de la comanda al contractant.

b) En cas d’adjudicació mitjançant concurs o subhasta, les competències corresponen a la Junta de Go-
vern o al Consell de Comú. L’acte de compromís es formalitzarà mitjançant la publicació de l’acord d’ad-
judicació i/o la notificació a l’adjudicatari.

3. Liquidació

Té per objecte verificar la realitat de l’obligació econòmica i la fixació de l’import definitiu de la despesa. 
La liquidació és 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 de crèdit per l’import liquidat.

Aquest acte és competència del conseller delegat de Finances, prèvia realització dels controls necessaris 
pels òrgans escaients.

4. Ordre de pagament

Ordenació en virtut de la qual es disposa el pagament material o efectiu d’una obligació liquidada, d’acord 
amb les disponibilitats de tresoreria.

5. Pagament

Pagament material o efectiu amb el qual finalitza el procediment.

Estan facultats per a la formalització del pagament mitjançant la signatura dels documents escaients, el 
cònsol major, el cònsol menor/conseller delegat de Finances, el conseller major i el conseller menor, essent 
com a mínim necessàries dues de les quatre signatures, i obligatòriament la signatura del conseller delegat 
de Finances o del cònsol major, actuant en substitució del primer.

Els pagaments es realitzaran mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries nominatives.

Es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de les despeses següents:

- Nòmina de personal
- Despeses bancàries
- La liquidació d’impostos indirectes com a obligat tributari en concepte de destinatari o beneficiari d’un 
servei (article 9.2 de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis 
empresarials i professionals)
- Taxa de vehicles
- Prestacions socials
- Quota regants del Solà i de l’Obac
- Operacions internes del Comú.

Article 12. Autoritzacions i compromís de despesa
L’autorització de la despesa és competència de:

a) Directors, caps d’Àrea o de Servei, segons el cas, fins a 1.000 euros, per mitjà de vals de comanda.

b) Consellers de Comú, fins a 7.500 euros, per mitjà de sol·licitud d’AC al Servei de Comptabilitat, segons 
el procediment administratiu de l’execució de les despeses (article 79 de la Llei 10/2003, de les finan-
ces comunals).

c) En aplicació de l’article 80 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, es faculta la Junta de Govern 
per a l’autorització de tota mena de despeses en la fase inicial d’autorització (A).

d) Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la Llei de contractació pública, es faculta la Junta 
de Govern per aprovar les contractacions administratives de tota mena per quantitats inferiors o iguals 
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a 350.000 euros. Les despeses superiors a aquest import només podran ser compromeses pel ple del 
Consell de Comú.

Article 13. Contractacions
1. La Junta de Govern pot contractar de forma directa despeses fins a un màxim de 30.000 euros, excepte 
pels casos previstos en la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000.

Així mateix, pot contractar de forma directa despeses de reconeguda urgència fins a un màxim de 60.000 
euros, amb el corresponent informe justificatiu de la urgència.

Les contractacions directes que siguin superiors a 30.000 euros hauran de publicar-se mitjançant Edicte 
al BOPA.

2. La forma de contractació per despeses superiors a 30.000 euros serà el concurs excepte pels supòsits 
previstos en la Llei de contractació pública.

3. Per despeses superiors a 1.000 euros es demanaran, en aquells casos en què sigui possible, com a mínim 
3 pressupostos, amb l’excepció dels supòsits previstos en la Llei de contractació pública.

4. Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.

Article 14. Règim de concessió de transferències corrents
La Junta de Govern atorgarà les transferències corrents nominatives previstes al pressupost, d’acord amb 
el que estableix l’Ordinació relativa a la normativa per a l’atorgament de subvencions per a l’organització 
i promoció d’activitats i serveis socials, culturals, esportius i juvenils, d’interès turístic i de dinamització co-
mercial que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella, del 13 d’abril del 2015, i mitjançant l’acord de 
concessió, fixant l’activitat o projecte objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els benefi-
ciaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció.

Article 15. Excepcions al tràmit de fiscalització
D’acord amb l’article 85.7 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, s’exceptuen del tràmit 
de fiscalització prèvia les despeses de material no inventariable, els contractes menors i els de caràcter 
periòdic i altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial de 
l’acte o contracte del qual derivin.

A aquest respecte s’entenen per contractes menors les despeses d’imports inferiors a 7.500 euros.

La Intervenció Comunal podrà, si ho estima escaient, efectuar una intervenció amb posterioritat, exercida 
sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients mitjançant tècniques de mostratge 
d’auditoria.

Article 16. Pagaments a justificar
Els pagaments a justificar s’admeten exclusivament pels supòsits següents:

1. Desplaçaments (corporació o personal)

2. Pagaments en efectiu metàl·lic.

Article 17. Retribucions del personal
Per a l’exercici 2022, s’indexarà l’augment de les despeses del personal en funció de l’índex de preus al 
consum (IPC), sobre els conceptes retributius dels funcionaris, treballadors públics de caràcter indefinit, 
treballadors públics interins i personal de relació especial, establerts en l’article 74,següents:

a) Base retributiva.

b) Complement de lloc.

c) Complement de millora.

d) Complement específic.
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e) Complement d’antiguitat, inclòs el complement personal d’antiguitat.

f) Complement de responsabilitat addicional.

Tanmateix, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional primera, punt b) del Reglament de sistemes 
de compensació del 17 de desembre del 2010, s’aplicarà el mateix índex de preus al consum (IPC) que 
l’indexat als conceptes retributius referenciats a l’article 74 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, del 30 de setembre del 2021.

Pel que fa al complement d’absorció previst en la Disposició transitòria segona de la referida Ordinació 
comunal, s’aplicarà un increment d’un 50% menys que l’augment general.

Es manté per a l’any 2022 el finançament compartit de l’assegurança mèdica complementària: assumint el 
25% el treballador i el 75% restant el Comú.

Capítol III. De les operacions financeres
Article 18. Operacions d’endeutament
1. Es faculta els cònsols perquè, de manera solidària, i previ informe del director de Finances i de la Inter-
venció Comunal, concertin les operacions d’endeutament següents:

a) Concertar operacions de crèdit per un import màxim de 2.754.683 euros, per finançar el dèficit de cai-
xa previst.

b) Renovar les operacions de crèdit obertes en exercicis precedents.

2. El Comú podrà, mitjançant acord del Consell de Comú, concertar operacions d’endeutament necessàries 
pel bon funcionament del Comú, respectant els límits establerts en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, 
de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Disposició addicional primera
En annex 2, s’incorpora el calendari tributari per a l’exercici 2022.

Disposició final única
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia 1 de gener del 2022.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 20 de desembre del 2021

P. O. del Comú 
Àngel Grau Navarro 
Secretari general

Vist i plau 
Conxita Marsol Riart 
Cònsol major
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Annex 1
Plurianuals pels anys 2023 al 2026 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026

Concessió servei bicicleta elèctrica compartida any 2017 al 2027 32.143,00€ 32.143,00€ 32.143,00€ 32.143,00€
Rènting vehicle caixa bolquet Medi Ambient any 2020 al 2024 8.696,28€ 4.348,14€    
Concurs motius de Nadal any 2020 al 2023 129.115,00€      
Rènting escombradora Higiene VE3338 any 2019 al 2023 35.695,12€      
Rènting 2 escombradores Higiene any 2020 al 2024 95.520,00€ 79.600,00€    
Rènting vehicle 4x4 Higiene any 2020 al 2024 39.312,00€ 36.036,00€    
Subvenció jocs petits estats     12.000,00€  
Conveni Andorra Multisport Festival by Ironman 150.000,00€ 150.000,00€    
Separativa Santa Coloma Fase 3 500.000,00€      
Administració electrònica 178.000,00€      
Total 1.168.481,40€ 302.127,14€ 44.143,00€ 32.143,00€
Total plurianuals anys 2023 al 2026       1.546.894,54€

Annex 2
Calendari tributari exercici 2022

Taxa, impost o preu públic Data facturació Període voluntari de pagament
Impost de Foc i Lloc 19/01/2022 Inici: 20/01/2022 Final: 20/02/2022
Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals 
de l’activitat bancària. 19/01/2022 Inici: 20/01/2022 Final: 20/02/2022

Preus públics de terrasses 19/01/2022 Inici: 20/01/2022 Final: 20/02/2022
Preus públics de guals i reserves especials 19/01/2022 Inici: 20/01/2022 Final: 20/02/2022
Impost sobre la propietat immobiliària edificada 06/04/2022 Inici: 07/04/2022 Final: 07/05/2022
Impost sobre els rendiments arrendataris 11/05/2022 Inici: 12/05/2022 Final: 12/06/2022
Taxa d’higiene pública i taxa d’enllumenat públic 14/09/2022 Inici: 15/09/2022 Final: 15/10/2022
Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals 12/10/2022 Inici: 13/10/2022 Final: 13/11/2022
Taxa sobre la propietat de gossos 12/10/2022 Inici: 13/10/2022 Final: 13/11/2022
Taxa per a la publicitat exterior 09/11/2022 Inici: 10/11/2022 Final: 10/12/2022
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Memòria del pressupost del Comú d’Andorra la Vella per a l’exercici 
2022, aprovada pel Consell de Comú celebrat en data 20 de desembre 
del 2021
El pressupost 2022 reflecteix la voluntat de seguir avançant en el procés de transformació d’Andorra la Vella 
en una parròquia per a les persones. En aquest sentit, es destina una partida important a arranjar i millorar 
voravies, i a potenciar i millorar zones per a vianants amb, d’una banda, el desplegament del projecte de 
millora del passeig que ressegueix el riu a l’entorn de la plaça de la Rotonda, i, de l’altra, amb l’embelliment 
dels passatges Europa i Aigüeta, que potenciaran la connexió amb Prada Ramon des de l’eix comercial. 
Altres millores previstes, en aquest sentit, corresponen a l’embelliment del carrer La Llacuna.

La qualitat de vida dels ciutadans millorarà amb la creació d’un nou equipament a l’entorn de Santa Colo-
ma. Es tracta d’un nou parc de més de 3.000 metres quadrats amb accés des de l’avinguda Santa Coloma 
i amb entrada directa des del tartan del passeig del Riu que inclourà, a petició del Consell d’Infants de la 
parròquia, una zona de parkour. D’aquesta manera, Andorra la Vella haurà guanyat en el termini de dos 
anys prop d’un 30% de superfície destinada a parcs verds, i estableix un circuit de parcs i zones verdes al 
voltant del riu que s’iniciarà al Parc de la Serradora i continuarà al nou espai proper a Santa Coloma, fins 
arribar al Parc Central, pulmó verd de la parròquia i centre neuràlgic del passeig i de la cultura.

A la zona on s’habilitarà el nou parc es posarà en marxa un nou aparcament dissuasiu a preus reduïts per 
fomentar l’ús del transport públic -que es potenciarà, d’una banda amb llançadores, i de l’altra amb reforços 
del bus comunal i amb la integració gratuïta d’aquest darrer en les tarifes per als ciutadans que tinguin els 
abonaments mensuals de les línies nacionals de bus regular-. El Comú d’Andorra la Vella revisa enguany la 
política d’aparcaments amb preus més econòmics per als residents.

Les noves tarifes actualitzades dels aparcaments i el retorn de la previsió d’ingressos previs a la pandè-
mia -la recaptació de l’impost de rendiments arrendataris es va reduir per les reduccions dels lloguers-, 
juntament amb unes bones perspectives de creixement de l’economia, repercuteixen en l’increment dels 
ingressos previstos l’any 2022. El pressupost també manté la partida ampliada destinada a ajudes socials 
davant d’eventuals necessitats derivades de possibles nous efectes de la pandèmia.

El Comú d’Andorra la Vella, que enguany també farà un pas decidit cap a l’administració electrònica, conti-
nua apostant pels esdeveniments de promoció turística que contribueixen a dinamitzar el teixit comercial, 
hoteler i de restauració de la parròquia. Alguns d’ells, ja totalment consolidats com el Poblet de Nadal, tot 
un referent als països veïns. D’altres, amb col·laboracions i patrocinis perquè Andorra la Vella aculli esde-
veniments com els concerts de l’Andorra Mountain Music, o l’Andorra Multisport Festival amb la reedició 
de diferents curses esportives de primer nivell amb el segell IronMan.

La participació ciutadana continua sent un dels pilars de l’acció comunal. Per això, els Pressupostos Parti-
cipatius iniciats el 2021, i que van obtenir com a resultat la construcció d’una zona amb pistes de bàsquet, 
es reeditaran doblant la partida econòmica perquè els ciutadans triïn quin és el projecte que més s’escau 
als seus interessos. Per fomentar la cohesió social, es seguirà apostant per la Festa major, la Fira d’Andorra 
la Vella i altres esdeveniments populars, alhora que es continuarà amb les polítiques de subvencions per 
impulsar l’activitat de les entitats culturals i esportives de la parròquia.

El pressupost del 2022 és de 50.339.569,23 euros.

Despeses
1. Despesa de personal (Capítol 1)

La previsió en despesa de personal experimenta un increment global d’un 0,47% en relació amb el 2021. 
En aquest capítol s’han regularitzat les despeses de gratificació i de remuneracions bàsiques d’acord amb 
la massa salarial vigent. Tanmateix la partida de contractació de personal interí incrementa per donar 
compliment a les mesures excepcionals provocades per la pandèmia.
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   Concepte 2022 2021 Var.%
100 Despeses de gratificació 996.372,26€ 915.194,28€ 8,87%
110 Remuneracions bàsiques i altres personal funcionari 12.100.152,02€ 12.184.637,55€ -0,69%
130 Remuneracions bàsiques i altres treballadors públics interins 746.034,60€ 671.232,03€ 11,14%
160 Quotes seguretat social 2.139.450,58€ 2.134.514,88€ 0,23%
163 Despeses socials del personal 253.000,00€ 253.000,00€ 0,00%

 Total 16.235.009,46€ 16.158.578,74€ 0,47%

2. Despesa de béns corrents i serveis (Capítol 2)

Les despeses de béns corrents i de serveis augmenten en conjunt un 7,68% (+1.108.532€). Dins d’aquest 
capítol es mantenen l’organització d’esdeveniments populars que situen Andorra la Vella com a parròquia 
capdavantera i que tenen un retorn econòmic important per al seu teixit socioeconòmic.

Els conceptes “200 i 202 Lloguer de terrenys i d’edificis” incorporen la regularització de l’arrendament del 
terreny de Ciutat de Valls per la nova comunicació vertical i la previsió dels lloguers dels terrenys de Santa 
Coloma per els nous aparcaments i la nova zona esportiva de Prat Salit.

El concepte “204 Lloguer d’elements de transport” s’incrementa per la incorporació de més grues al Servei 
de Circulació.

El concepte “222 Comunicacions” s’incrementa principalment per donar una major cobertura de “WiFi “ al 
carrer i una millor lectura dels comptadors de la xarxa d’aigua.

El concepte “223 Transport” incrementa, principalment, per la previsió de l’ampliació de les línies de trans-
port del bus comunal.

La resta dels conceptes pressupostaris es regularitzen en funció dels contractes de manteniment vigents 
i de les seves necessitats segons històrics de consums.

Concepte 2022 2021 Variació
200 Lloguer terrenys i béns naturals 3.365.744,40€ 3.101.297,87€ 8,53%
202 Lloguer edificis i altres construccions 927.479,00€ 864.950,00€ 7,23%
203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equipaments 22.614,00€ 21.014,00€ 7,61%
204 Lloguer d’elements de transport 316.898,80€ 279.212,80€ 13,50%
206 Lloguer d’equipaments per a la informàtica 38.000,00€ 48.050,00€ -20,92%
208 Cànons 9.000,00€ 9.000,00€ 0,00%
212 Edificis i altres construccions 143.855,00€ 142.800,00€ 0,74%
213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 515.897,50€ 555.941,65€ -7,20%
214 Elements de transport 167.287,35€ 164.576,50€ 1,65%
215 Mobiliari i aparells tècnics 36.959,00€ 42.029,00€ -12,06%
216 Equips informàtics 450,00€ 450,00€ 0,00%
217 Béns destinats a l’ús públic 687.866,92€ 608.495,72€ 13,04%
219 Altre immobilitzat material 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00%
220 Material d’oficina ordinari 67.200,31€ 62.105,79€ 8,20%
221 Subministraments 1.379.031,00€ 1.369.923,00€ 0,66%
222 Comunicacions 182.195,00€ 155.454,50€ 17,20%
223 Transport 755.756,50€ 655.416,50€ 15,31%
224 Primes d’assegurances 387.774,00€ 379.621,40€ 2,15%
225 Tributs 8.127,50€ 7.967,50€ 2,01%
226 Altres serveis 2.888.886,85€ 2.476.792,02€ 16,64%
227 Treballs realitzats per altres empreses 3.605.687,96€ 3.444.440,40€ 4,68%
229 Imprevistos o insuficiències 6.700,00€ 6.735,00€ -0,52%
230 Reemborsament de dietes 13.238,00€ 15.476,20€ -14,46%
231 Locomoció 22.785,00€ 29.151,40€ -21,84%

 Total 15.551.934,09€ 14.443.401,25€ 7,68%
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3. Despeses financeres (Capítol 3) + Amortització Préstec (Capítol 9)

La despesa financera es redueix globalment un 8,35% i es regularitza en base a l’amortització dels préstecs 
contractats i vigents.

Concepte 2022 2021 Var.%
310 Interessos de préstecs 171.350,00€ 209.725,00€ -18,30%
330 Interessos de comptes corrents 90.000,00€ 245.000,00€ -63,27%
349 Altres despeses financeres 50.000,00€ 48.000,00€ 4,17%
912 Amortitzacions préstecs c/t amb bancs 3.184.000,00€ 3.311.000,00€ -3,84%

Total 3.495.350,00€ 3.813.725,00€ -8,35%

4. Transferències corrents (Capítol 4)

La despesa per transferències corrents creix globalment un 17,02%.

Concepte 2022 2021 Var.%
443 JOVIAL, SLU 294.000,00€ 294.000,00€ 0,00%
450 Govern d’Andorra 44.825,86€ 56.825,86€ -21,12%
463 Fons de compensació 234.604,82€ 46.690,48€ 402,47%
482 A famílies i institucions sense fins de lucre 1.450.595,00€ 1.332.106,24€ 8,89%

Total 2.024.025,68€ 1.729.622,58€ 17,02%

Es manté invariable la transferència a la societat JOVIAL, SLU. S’hi inclouen les despeses derivades del 
Conveni amb el Govern per la Mobilitat Sostenible mitjançant les bicicletes elèctriques per un import de 
32.143€ i la recollida selectiva de residus orgànics per un import de 12.682€. S’incrementa la dotació al 
compte de compensació establert en l’article 19 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de 
les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, corresponent al 0,50% del total de les despeses 
pressupostades, ascendeix a l’import de 234.604€. S’incrementen els imports destinats a les prestacions 
socials, a les subvencions esportives i a la promoció turística i comercial amb esdeveniments com els con-
certs de l’Andorra Mountain Music i la reedició de l’Andorra Multisport Festival amb el segell “Iron Man”.

5. Inversions reals (Capítol 6)

La despesa en inversions reals és de 13 milions d’euros i augmenta en 2,4 milions d’euros globalment. 
L’augment és del 23,05% segons taula adjunta:

2022 2021 Var.%
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 572.800,00€ 406.000,00€ 41,08%
604 Elements de transport 516.000,00€ 132.000,00€ 290,91%
605 Mobiliari i estris 109.100,00€ 58.260,00€ 87,26%
606 Equips per processos d’informació 118.600,00€ 88.900,00€ 33,41%
607 Béns destinats a l’ús general 7.330.300,00€ 4.054.753,00€ 80,78%
608 Altre immobilitzat material 256.400,00€ 772.220,00€ -66,80%
609 Estudis i projectes d’inversió 140.000,00€ 140.000,00€ 0,00%
612 Edificis i altres construccions 1.692.700,00€ 3.420.864,31€ -50,52%
613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 205.000,00€ 812.800,00€ -74,78%
616 Equipaments per a processos d’informació 5.500,00€ 16.100,00€ -65,84%
617 Béns destinats a l’ús general 1.665.000,00€ 600.100,00€ 177,45%
640 Immobilitzat immaterial 421.850,00€ 89.850,00€ 369,50%

Total 13.033.250,00€ 10.591.847,31€ 23,05%
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Les inversions més significatives són les següents:

Principals inversions previstes Import en €
Embelliment plaça Rotonda i entorns. Fase 2 3.000.000,00
Reparacions i reformes voreres de la parròquia 1.000.000,00
Reforma i embelliment passatges Europa i Aigüeta 500.000,00
Separativa av. Santa Coloma (Cedre-Verge del Remei). Fase 3 500.000,00
Reforma vestidors planta 0 piscina interior 500.000,00
Construcció d’un parc a la zona de Prada de Moles - Av. Santa Coloma 400.000,00
Enllumenat de Nadal - plurianual i altres 325.000,00
Protecció contra caiguda de blocs rocosos zona Sant Ermengol. Fase 2 300.000,00
Equip de neteja amb aigua calenta i treta de neu 300.000,00
Plataforma de gestió d’expedients electrònics e-Administració 292.500,00
Projectes participatius 200.000,00
Nova instal·lació esportiva 200.000,00
Planta diòxid de clor als dipòsits Escaubelles 180.000,00
Mini deixalleries punts verds 180.000,00
Aparcament Prada de Moles 150.000,00
Claveguera carrer del Pui 150.000,00
Pavimentació Carrer Sant Esteve 150.000,00
Separativa informe Govern 150.000,00
Refibrats tubs claveguera 150.000,00
Arquetes digitalització / sectorització XAP 150.000,00
Millora façana Edifici Calones 150.000,00
Reforma 2a planta i escala Casa Comuna 150.000,00
Seguiment de les reformes despatx Aparcament Centre Ciutat 105.000,00
Reparació i rehabilitació callisa Jardí Ciutat Valira 100.000,00
Execució Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal-Bosc Maians i Clot del mener. 100.000,00
Millora i embelliment de l’espai exterior del Rusc: terrassa, paviment. 100.000,00
Nou Estadi Comunal 100.000,00
Millora i reparació zones esportives parròquia 100.000,00
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Ingressos
Les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos són les següents:

1. Impostos directes (Capítol 1)

El pressupost preveu un augment de la recaptació en +9,78%, fruït de l’actualització dels padrons de fac-
turació i de l’actualització en un +3% dels impostos del Foc i Lloc, l’impost sobre la propietat immobiliària 
i l’impost sobre la construcció.

L’import previst recaptat s’ha calculat d’acord amb l’actualització dels padrons de facturació i les corres-
ponents hipòtesis de càlcul. La variació més significativa correspon als “Drets de construcció”, amb un 
increment de 560 mil euros (+16,28%), segons les previsions d’ingressos de l’Àrea d’Urbanisme, que tenen 
en compte tant els projectes ara en tramitació com aquells sobre els quals es coneix un interès real i en 
els quals hi ha tècnics que estan actualment treballant en els projectes administratius.

El concepte (115) de l’impost sobre els rendiments arrendataris preveu un augment d’uns 940 mil euros, 
recuperant una recaptació equivalent a l’històric de facturació de l’any anterior a la pandèmia.

Impostos directes 2022 2021 Var.%
100 Sobre la residència (Foc i lloc) 422.300,00€ 410.000,00€ 3,00%
112 Sobre béns immobles (propietat) 2.549.250,00€ 2.475.000,00€ 3,00%
115 Sobre els rendiments arrendataris 4.700.000,00€ 3.760.000,00€ 25,00%
130 Radicació activitats comercials, empresarials i professionals 4.010.000,00€ 4.200.000,00€ -4,52%
140 Drets de construcció 4.000.000,00€ 3.440.000,00€ 16,28%

 Total 15.681.550,00€ 14.285.000,00€ 9,78%

2. Impostos indirectes (Capítol 2)

D’acord amb les previsions de liquidació del pressupost de l’exercici 2021 s’augmenta la previsió d’ingrés 
segons taula adjunta:

Impostos indirectes 2022 2021 Var %
Sobre transmissions patrimonials (ITP) 1.280.000,00€ 900.000,00€ 42,22%

Total 1.280.000,00€ 900.000,00€ 42,22%

El tipus de gravamen comunal que s’aplica a les transmissions patrimonials immobiliàries de béns i drets 
reals sobre béns immobles radicats a la parròquia d’Andorra la Vella, d’acord amb la Llei 10/2014 que ac-
tualitza la graella del tipus de gravamen d’aquest impost, és actualment del 3%.

3. Taxes i altres ingressos (Capítol 3)

El capítol de les taxes i altres ingressos augmenta globalment del 9,07% segons el detall següent:

Taxes i altres ingressos 2022 2021 Var.%
310 Serveis generals 3.142.145€ 3.254.978€ -3,47%
311 Sobre activitats econòmiques 189.000€ 185.000€ 2,16%
312 Sobre la propietat immobiliària 800.000€ 800.000€ 0,00%
313 Serveis administratius 903.923€ 668.160€ 35,29%
340 Serveis de caràcter general 8.059.818€ 6.497.259€ 24,05%
350 Serveis de caràcter general utilització privativa 2.287.025€ 2.306.445€ -0,84%
352 Beneficien o afecten la propietat immobiliària 1.136.000€ 1.017.000€ 11,70%
391 Sancions 695.763€ 422.280€ 64,76%
392 Recàrrecs de constrenyiment 100.000€ 100.000€ 0,00%
394 Prestació personal 39.031€ 40.450€ -3,51%
395 Cessions POUP 1.500.000€ 1.980.000€ -24,24%
399 Altres ingressos diversos 70.780€ 77.650€ -8,85%

Total 18.923.485€ 17.349.221€ 9,07%
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Les variacions més significatives són:

- “313 Serveis administratius” (+35,29%)
Es preveu un augment de la previsió d’ingrés pel cobrament de les taxes en concepte de llicències urba-
nístiques i revisió de projectes, fruit dels permisos d’obra projectats.

- “340 Serveis de caràcter general” (+24,05%)
Es reajusten els ingressos de tots els aparcaments horitzontals amb barrera, d’acord amb l’aplicació d’una 
nova política tarifària dels aparcaments de la parròquia.

- “391 Sancions” (+64,76%)
Es pressuposta un augment de la recaptació en concepte de sancions de circulació i d’aparcament en 
les zones de parquímetres, segons les previsions del Servei de Circulació.

- “395 Cessions POUP” (-24,24%)
Es pressuposta un ingrés d’1.500.000€ en concepte de cessió obligatòria d’acord amb el Pla d’ordenació 
i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV); això representa una disminució de 480.000€ en re-
lació amb el pressupostat a l’exercici anterior, segons les estimacions de l’Àrea d’Urbanisme.

4. Transferències corrents i de capital (Capítols 4 i 7)

Transferències corrents 2022 2021 Var. %
420 Transferències corrents del Govern 2.881.335,40€ 2.575.630,67€ 11,87%
470 Transferències corrents d’empreses privades 1.500,00€ 1.500,00€ 0,00%

Total 2.882.835,40€ 2.577.130,67€ 11,86%

 Transferències de capital 2022 2021 Var. %
720 Transferències de capital del Govern 8.525.341,60€ 7.742.522,70€ 10,11%

Total 8.525.341,60€ 7.742.522,70€ 10,11%

L’import de la transferència del Govern s’incrementa anualment, o disminueix, si escau, a raó de la taxa de 
variació de l’avanç del producte interior brut anual respecte de l’import anual establert per l’any anterior. 
El càlcul s’ha realitzat d’acord amb la Llei qualificada de transferències als Comuns aplicant les dades del 
territori, la població, els infants i la gent gran, els comerços, les pernoctacions i les particularitats comunals. 
La variació s’ha fet aplicant la previsió d’un augment del +6,00% del PIB sobre la quantitat total a distribuir 
segons les previsions del Departament d’Estadística. En aquest apartat de transferències també s’hi preveu 
l’ingrés corresponent a l’impost per la tinença de vehicles per un import de 750.000€.

5. Ingressos patrimonials (Capítol 5)

Ingressos patrimonials 2022 2021 Var. %
534 D’empreses públiques 0,00€ 1.000,00€ -100,00%
543 Adjudicació i subhastes de locals de negoci 203.479,23€ 194.994,12€ 4,35%
590 Altres ingressos patrimonials 88.195,44€ 58.500,00€ 50,76%

Total 291.674,67 254.494,12€ 14,61%

S’ha ajustat la previsió d’ingressos als arrendaments efectius i vigents de totes les concessions i locals propis 
del Comú per a l’any 2022.

6. Passius financers (Capítol 9)

Passius financers 2022 2021 Var.%
913 Finançament del pressupost 2.754.682,90€ 3.628.806,53€ -24,09%

L’import pressupostat correspon al dèficit de caixa previst a l’exercici 2022.
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Comú d’Andorra la Vella

Resum per capítol pressupost 2022
Ingressos

Cap. Descripció capítol Exercici 2022
I Impostos directes 15.681.550,00
II Impostos indirectes 1.280.000,00
III Taxes i altres ingressos 18.923.484,66
IV Transferències corrents 2.882.835,40
V Ingressos patrimonials 291.674,67

Total ingressos corrents 39.059.544,73
VII Transferències de capital 8.525.341,60
IX Passius financers 2.754.682,90

Total ingressos capital 11.280.024,50
Total general 50.339.569,23

Despeses

Cap. Descripció capítol Exercici 2022
I Despeses de personal 16.235.009,46
II Consums de béns corrents i serveis 15.551.934,09
III Despeses financeres 311.350,00
IV Transferències corrents 2.024.025,68

Total despeses corrents 34.122.319,23
VI Inversions reals 13.033.250,00
IX Passius financers 3.184.000,00

Total despeses capital 16.217.250,00
Total general 50.339.569,23

Pressupost de despeses 2022
Classificació funcional per programes (euros)

0 Deute públic 3.184.000,00
01 Deute públic 3.184.000,00

011 Deute públic 3.184.000,00
1 Serveis públics bàsics 24.082.701,18

13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.141.315,97
133 Ordenació del trànsit i de l’estacionament 6.141.315,97

15 Habitatge i urbanisme 8.463.223,77
151 Urbanisme 1.526.938,77
153 Accés a l’habitatge 294.000,00
155 Vies públiques 6.642.285,00

16 Benestar comunitari 6.948.886,48
161 Sanejament, abastament i distribució d´aigües 1.503.815,98
162 Recollida, eliminació i tractament de residus 500.597,86
163 Neteja viària 3.417.407,44
164 Cementiri i serveis funeraris 156.690,54
165 Enllumenat públic 1.370.374,66

17 Medi ambient 2.529.274,96
170 Administració general del medi ambient 1.016.583,12
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171 Parcs i zones verdes 1.160.845,12
172 Protecció i millora del medi ambient 351.846,72

2 Actuacions de protecció i promoció social 1.971.416,45
23 Serveis socials i promoció social 1.971.416,45

231 Acció social i joventut 1.971.416,45
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 9.920.636,42

31 Sanitat 71.325,00
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 71.325,00

32 Educació 2.323.300,93
321 Educació preescolar i primària 1.313.387,40
324 Serveis complementaris d’educació 1.009.913,53

33 Cultura 3.127.658,88
330 Administració general de la cultura 672.192,99
333 Patrimoni cultural 136.393,99
334 Promoció cultural 1.326.401,90
335 Arts escèniques 386.670,00
338 Festes populars i celebracions 606.000,00

34 Esports 4.398.351,61
340 Administració general d’esports 616.513,45
341 Promoció i foment de l’esport 628.400,00
342 Instal·lacions esportives 3.153.438,16

4 Actuacions de caràcter econòmic 3.612.428,13
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.790.371,17

431 Comerç 365.415,45
432 Ordenació i promoció turística 1.277.501,40
433 Desenvolupament empresarial 1.147.454,32

44 Transport públic 725.000,00
442 Infraestructures del transport terrestre 725.000,00

45 Infraestructures 97.056,96
450 Administració general d’infraestructures 97.056,96

9 Actuacions de caràcter general 7.568.387,05
92 Serveis de caràcter general 5.106.217,88

920 Administració general 4.532.385,85
922 Coordinació i organització institucional 277.785,21
924 Participació ciutadana 61.442,00
929 Imprevistos i funcions no classificades 234.604,82

93 Administració financera i tributària 2.430.026,17
931 Política econòmica i pressupostària 596.930,72
932 Gestió del sistema tributari 712.345,45
933 Gestió del patrimoni 809.400,00
934 Gestió del deute i de la tresoreria 311.350,00

94 Transferències a altres administracions públiques 32.143,00
941 Transferències entre administracions públiques 32.143,00

  Total 50.339.569,23
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Pressupost de despeses 2022

Classificació econòmica per conceptes (euros)

Concepte Article Capítol
1 Despeses personal 16.235.009,46
10 Despeses de gratificació 996.372,26
100 Despeses de gratificació 996.372,26
11 Personal funcionari 12.100.152,02
110 Rem bàsiques, altres rem. pers. funcionari 12.100.152,02
13 Treballador públic interí 746.034,60
130 Rem. bàsiques i altres rem. treballador públic interí 746.034,60
16 Quotes,prest.,despeses socials càrrec de l’empresa 2.139.450,58
160 Quotes seguretat social 2.139.450,58
163 Despeses socials del personal 253.000,00
2 Consums de béns corrents i serveis 15.551.934,09
20 Lloguers 4.679.736,20
200 Lloguer terrenys i béns naturals 3.365.744.40
202 Lloguer edificis i altres construccions 927.479,00
203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equipaments 22.614,00
204 Lloguer d’elements de transport 316.898,80
206 Lloguer d’equipaments per a la informàtica 38.000,00
208 Cànons 9.000,00
21 Reparacions, manteniment i conservació 1.554.815,77
212 Edificis i altres construccions 143.855,00
213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 515.897,50
214 Elements de transport 167.287,35
215 Mobiliari i aparells tècnics 36.959,00
216 Equips informàtics 450,00
217 Béns destinats a l’ús públic 687.866,92
219 Altre immobilitzat material 2.500,00
22 Materials, subministraments i altres 9.281.359,12
220 Material d’oficina ordinari 67.200,31
221 Subministraments 1.379.031,00
222 Comunicacions 182.195,00
223 Transport 755.756,50
224 Primes d’assegurances 387.774,00
225 Tributs 8.127,50
226 Altres serveis 2.888.886,85
227 Treballs realitzats per altres empreses 3.605.687,96
229 Imprevistos o insuficiències 6.700,00
23 Indemnitzacions per serveis 36.023,00
230 Reemborsament de dietes 13.238,00
231 Locomoció 22.785,00
3 Despeses financeres 311.350,00
31 De préstecs 171.350,00
310 Interessos de préstecs 171.350,00
33 De comptes corrents 90.000,00
330 Interessos de comptes corrents 90.000,00
34 De dipòsits, fiances i altres 50.000,00
349 Altres despeses financeres 50.000,00
4 Transferències corrents 2.024.025,68
44 Transferències 294.000,00
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443 JOVIAL 294.000,00
45 De l’estat 44.825,86
450 Molt il·lustre Govern d’Andorra 44.825,86
46 Aportacions 234.604,82
463 Fons de compensació 234.604,82
48 A famílies i institucions sense fins de lucre 1.450.595,00
482 A famílies i institucions sense fins de lucre 1.450.595,00
6 Inversions reals 13.033.250,00
60 Inversions noves 9.043.200,00
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 572.800,00
604 Elements de transport 516.000,00
605 Mobiliari i estris 109.100,00
606 Equips per processos d’informació 118.600,00
607 Béns destinats a l’ús general 7.330.300,00
608 Altre immobilitzat material 256.400,00
609 Estudis i projectes d’inversió 140.000,00
61 Inversions de reposició 3.568.200,00
612 Edificis i altres construccions 1.692.700,00
613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 205.000,00
616 Equipaments per a processos d’informació 5.500,00
617 Béns destinats a l’ús general 1.665.000,00
64 Immobilitzat immaterial 421.850,00
640 Immobilitzat immaterial 421.850,00
9 Passius financers 3.184.000,00
91 Amortització de préstecs 3.184.000,00
912 Amort. préstecs c/t amb bancs 3.184.000,00
Total pressupost 2022 50.339.569,23

Pressupost d’ingressos 2022
Classificació econòmica per conceptes (euros)

Concepte Article Capítol
1 Impostos directes 15.681.550,00
10 Sobre la residència 422.300,00
100 Sobre la residència 422.300,00
11 Sobre el capital 7.249.250,00
112 Sobre béns immobles 2.549.250,00
115 Sobre els rendiments arrendataris 4.700.000,00
13 Sobre activitats econòmiques 4.010.000,00
130 Radicació d’activitats comer.,emp. i profess. 4.010.000,00
14 Sobre act.econòmiques de construcció 4.000.000,00
140 Drets de construcció 4.000.000,00
2 Impostos indirectes 1.280.000,00
20 Sobre transmissions patrimonials 1.280.000,00
200 Sobre transmissions patrimonials 1.280.000,00
3 Taxes i altres ingressos 18.923.484,66
31 Taxes 5.035.068,00
310 Serveis generals 3.142.145,00
311 Sobre activitats econòmiques 189.000,00
312 Sobre la propietat immobiliària 800.000,00
313 Serveis administratius 903.923,00
34 Preus públics per prestació de serveis 8.059.817,50
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340 Serveis de caràcter general 8.059.817,50
35 Preus públics per la utilització privativa 3.423.025,16
350 Serveis de caràcter general 2.287.025,16
352 Que beneficien o afecten la propietat immobiliària 1.136.000,00
39 Altres ingressos 2.405.574,00
391 Sancions 695.763,00
392 Recàrrecs de constrenyiment 100.000,00
394 Prestació personal 39.031,00
395 Cessions POUP 1.500.000,00
399 Altres ingressos diversos 70.780,00
4 Transferències corrents 2.882.835,40
42 De l´estat 2.881.335,40
420 Govern d’Andorra 2.881.335,40
47 D’empreses privades 1.500,00
470 D’empreses privades 1.500,00
5 Ingressos patrimonials 291.674,67
54 Rendes de béns immobles 203.479,23
543 Adjudicació i subhasta de locals de negoci 203.479,23
59 Altres ingressos patrimonials 88.195,44
590 Altres ingressos patrimonials 88.195,44
7 Transferències de capital 8.525.341,60
72 De l´estat 8.525.341,60
720 Govern d’Andorra 8.525.341,60
9 Passius financers 2.754.682,90
91 Préstecs rebuts de l’interior 2.754.682,90
913 D’org.aut.co.ind.fin. o anàlegs 2.754.682,90
Total pressupost 2022 50.339.569,23
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Joves i Vivenda Alternativa, SLU

Pressupost de despeses 2022
Classificació econòmica per conceptes (euros)

Concepte Article Capítol
2 Consums de béns corrents i serveis 211.610,00
21 Reparacions, manteniment i conservació 93.160,00
212 Edificis i altres construccions 89.660,00
213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 3.500,00
22 Materials, subministraments i altres 118.450,00
220 Material d’oficina ordinari 150,00
221 Subministraments 27.600,00
222 Comunicacions 1.200,00
224 Primes d’assegurances 6.300,00
225 Tributs 19.000,00
227 Treballs realitzats per altres empreses 64.200,00
3 Despeses financeres 38.650,00
31 De préstecs 38.400,00
310 Interessos de préstecs 38.400,00
34 De dipòsits, fiances i altres 250,00
349 Altres despeses financeres 250,00
6 Inversions reals 91.420,00
60 Inversions noves 16.420,00
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.720,00
605 Mobiliari i estris 7.700,00
608 Altre immobilitzat material 6.000,00
61 Inversions de reposició 75.000,00
612 Edificis i altres construccions 70.000,00
613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 5.000,00
9 Passius financers 330.000,00
91 Amortització de préstecs 330.000,00
912 Amort. préstecs c/t amb bancs 330.000,00
Total pressupost 2022 671.680,00

Pressupost d’ingressos 2022
Classificació econòmica per conceptes (euros)

Concepte Article Capítol
3 Taxes i altres ingressos 2.200,00
39 Altres ingressos 2.200,00
399 Altres ingressos diversos 2.200,00
4 Transferències corrents 294.000,00
40 Del comú 294.000,00
400 del Comú d’Andorra la Vella 294.000,00
5 Ingressos patrimonials 252.000,00
54 Rendes de béns immobles 252.000,00
543 Adjudicació i subhasta de locals de negoci 252.000,00
8 Actius financers 123.480,00
87 Romanent de tresoreria 123.480,00
870 Romanent de tresoreria 123.480,00
Total Pressupost 2022 671.680,00
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