
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTATS FINANCERS DE L’ANY 2021 
 

Basat en les Normes Internacionals de Comptabilitat  
per al Sector Públic (NICSP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 

INDEX 

 
Liquidació pressupostaria a 31 de desembre del 2021 ................................................................. 4 
Resultat pressupostari ................................................................................................................... 6 
Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l’exercici tancat a 31 de 
desembre del 2021 ........................................................................................................................ 7 
Modificacions pressupostaries de l’exercici tancat a 31 desembre del 2021 ............................... 8 
Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2021 ..................................................................... 9 
Compte de tresoreria de l’exercici tancat a 31 de desembre del 2021 ................................... 9 
Estat del Rendiment Financer de l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2021 ...... 11 
Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2021 ............................................ 12 
Estat de Fluxos d’efectiu de l’exercici anual acabat a 31 de desembre del 2021 ................ 13 
1.  Informació general ........................................................................................................... 14 
2.  Bases de presentació ........................................................................................................ 18 
3.  Ingressos d’impostos ....................................................................................................... 21 
4.  Multes, sancions i gravàmens .......................................................................................... 21 
5.  Transferències i  subvencions .......................................................................................... 22 
6.  Prestació de serveis .......................................................................................................... 23 
7.  Venda d’electricitat ......................................................................................................... 23 
8.  Ingressos d’arrendaments d’instalꞏlacions i equipament ................................................. 23 
9.  Ingressos financers-inversions estrangeres ...................................................................... 23 
10.  Altres ingressos ............................................................................................................... 23 
11.  Compres ........................................................................................................................... 24 
12.  Despeses de personal ....................................................................................................... 24 
13.  Retribucions al Consell d’Administració i a l’alta direcció ............................................ 24 
14.  Amortitzacions i depreciacions ....................................................................................... 24 
15.  Reparació i manteniment ................................................................................................. 25 
16.  Contractació de serveis .................................................................................................... 25 
17.  Ajuts i subvencions .......................................................................................................... 25 
18.  Despeses generals ............................................................................................................ 25 
19.  Despeses financeres ......................................................................................................... 26 
20.  Guanys o pèrdues procedents de la venda d’actius ......................................................... 26 
21.  Guanys no realitzats en el valor raonable de les inversions ............................................ 26 
22.  Pèrdues per deteriorament ............................................................................................... 27 
23.  Impostos .......................................................................................................................... 27 
24.  Efectiu i equivalents d’efectiu ......................................................................................... 27 
25.  Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació .................................................. 28 
26.  Comptes per cobrar de transaccions sense contraprestació ............................................. 28 
27.  Inventaris ......................................................................................................................... 28 
28.  Inversions ........................................................................................................................ 29 
29.  Propietat, planta i equipament ......................................................................................... 29 
30.  Actius intangibles ............................................................................................................ 31 
31.  Inversió en propietats ...................................................................................................... 31 
32.  Comptes a pagar .............................................................................................................. 32 
33.  Dipòsits reemborsables de clients ( passius) ................................................................... 32 
34.  Provisions ........................................................................................................................ 32 
35.  Ingressos diferits .............................................................................................................. 32 
36.  Instruments financers ....................................................................................................... 32 



 

3 
 

37.  Provisions no corrents ..................................................................................................... 32 
38.  Pensions i altres subsidis ................................................................................................. 33 
39.  Obligacions d’arrendaments financers ............................................................................ 33 
40.  Préstecs ............................................................................................................................ 33 
41.  Parts vinculades ............................................................................................................... 33 
42.  Compromisos i contingències .......................................................................................... 33 
43.  Efectiu generat en operacions .......................................................................................... 34 
44.  Concessió de serveis ........................................................................................................ 34 
45.  Informació segmentada.................................................................................................... 34 
46.  Fets posteriors al tancament ............................................................................................ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
Liquidació pressupostaria a 31 de desembre del 2021 
 
Liquidació del pressupost d’ingressos 
Classificació econòmica 
 
  

INGRESSOS 
Pressupost 
inicial 2021 

  

Pressupost 
final 2021 

Liquidat 
exercici 

2021 

Diferència 
pressupost 

final i 
liquidat 

  
Liquidat 
Exercici 

2020 

Variació 
liquidat 
exercicis 

% Variació 
liquidat 
exercicis Pagat 

    % 

  Modificacions execució 
       

1 Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                       -            -  

2 Impost indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                       -            -  

3 Taxes i altres ingressos 248.562,71 0,00 248.562,71 165.703,16 82.859,55 66,66% 151.811,45 13.891,71 9,15%           -  

4 Transferències corrents 742.000,00 0,00 742.000,00 672.198,86 69.801,14 90,59% 622.000,00 50.198,86 8,07%           -  

5 Ingressos patrimonials 26.358,03 0,00 26.358,03 0,00 26.358,03               -   1.673,56 (1.673,56) -100,00%           -  
  Ingressos corrents 1.016.920,74 0,00 1.016.920,74 837.902,02 179.018,72 82,40% 775.485,01 62.417,01 8,05%           -  
      

6 Alienacions d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                       -            -  

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                       -            -  

8 Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                       -            -  

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                       -            -  

  Ingressos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               -   0,00 0,00                        -            -  
       

  Total pressupost ingressos 1.016.920,74 0,00 1.016.920,74 837.902,02 179.018,72 82,40% 775.485,01 62.417,01 8,05%   
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Liquidació del pressupost de despeses 
Classificació econòmica 

 
 

    

Pressupost 
inicial 2021 Modificacions 

Pressupost 
final 2021 

Liquidat 
Exercici 

2021 

Diferència 
pressupos

t final i 
liquidat 

  
Liquidat 
exercici 

2020 

Variació 
liquidat 
exercicis 

% Variació 
liquidat 
exercicis 

  

    %   

  DESPESES  Execució Pagat 

      

1 Despeses personal 498.460,45 0,00 498.460,45 478.003,57 20.456,88 95,90% 447.369,65 30.633,92 6,85% 
  

-  

2 Consum de béns i serveis 511.676,35 1.600,00 513.276,35 362.838,12 150.438,23 70,69% 373.598,84 (10.760,72) -2,88% 
  

-  

3 Despeses financeres 1.783,94 0,00 1.783,94 1.405,01 378,93 78,76% 1.619,74 (214,73) -13,26% 
                 
-      

4 Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        

-     0,00 0,00                  -  
  

-  

  Despeses corrents 1.011.920,74 1.600,00 1.013.520,74 842.246,70 171.274,04 83,10% 822.588,23 19.658,47 2,39% 
  

-  

    

  
-  

6 Inversions reals 5.000,00 0,00 5.000,00 3.790,00 1.210,00 75,80% 15.084,59 (11.294,59) -74,88% 
  

-  

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00                  -  
  

-  

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00                  -  
  

-  

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00                  -  
  

-  

  Despeses de capital 5.000,00 0,00 5.000,00 3.790,00 1.210,00 75,80% 15.084,59 (11.294,59) -74,88% 
  

-  
      

  Total pressupost despeses 1.016.920,74 1.600,00 1.018.520,74 846.036,70 172.484,04 83,07% 837.672,82 8.363,88 1,00%   
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Resultat pressupostari 
 
 

  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

final 
Liquidació 

exercici 
% Liquidat/     
Press. Final 

Liquidat 
exercici 
anterior 

Crèdits 
reconduïts 

exercici 
anterior 

Variació 
liquidat 
exercicis 

% Variació 
liquidat 
exercicis Capítol 

Ingressos corrents 1.016.920,74 1.016.920,74 837.902,02 82,40% 775.485,01 0,00 62.417,01 8,05% 

Despeses de funcionament (1) 1.010.136,80 1.011.736,80 840.841,69 83,11% 820.968,49 (1.600,00) 19.873,20 2,42% 

Ingressos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Despeses de capital 5.000,00 5.000,00 3.790,00 75,80% 15.084,59 0,00 (11.294,59) -74,88% 

Superàvit o dèficit de gestió 1.783,94 183,94 (6.729,67) (0,77) (60.568,07) 1.600,00 53.838,40 0,81 

Despeses financeres 1.783,94 1.783,94 1.405,01 0,00% 1.619,74 0,00 (214,73) 0,00% 

Superàvit o dèficit de caixa 0,00 (1.600,00) (8.134,68) 0,00% (62.187,81) 1.600,00 54.053,13 -86,92% 

Actius financers (ingressos) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Passius financers (ingressos) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Actius financers (despeses) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Passius financers (despeses) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Variació d'actiu i passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Resultat pressupostari 0,00 0,00 (8.134,68) 0,00% (63.787,81) 1.600,00 54.053,13 -86,92% 
 

 
(1) Les despeses de funcionament inclouen les despeses del capítol 1 (despeses de personal), de capítol 2 ( Consum de béns i serveis) . 
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Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l’exercici tancat a 31 
de desembre del 2021 
 

 
 
 

 

Capítol Liquidació Pressupost Comptabilitat Diferència

INGRESSOS (drets liquidats) 837.902,02 838.954,31 (1.052,29)

Impostos directes 0,00 0,00 0,00

Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00

Taxes i altres ingressos 165.703,16 166.755,45 (1.052,29)

Transferències corrents 672.198,86 672.198,86 0,00

Transferències de capital 0,00 0,00 0,00

Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00

Venda d'inversions reals 0,00 0,00 0,00

Actius financers 0,00 0,00 0,00

Passius financers 0,00 0,00 0,00

DESPESES (oblig. liquidades) (846.036,70) (820.898,64) (25.138,06)

Despeses de personal (478.003,57) (477.272,99) (730,58)

Consum de béns corrents i serveis (362.838,12) (388.180,64) 25.342,52

Despeses financeres (1.405,01) (1.405,01) 0,00

Transferències corrents 0,00 0,00 0,00

Inversions reals (3.790,00) 0,00 (3.790,00)

Transferències de capital 0,00 0,00 0,00

Deteriorament 0,00 (231,00) 231,00

Reversió deteriorament 0,00 46.191,00 (46.191,00)

Actius financers 0,00 0,00 0,00

Passius financers 0,00 0,00 0,00

RESULTAT (8.134,68) 18.055,67 9.920,99

AJUSTOS AL RESULTAT COMPTABLE

RESULTAT COMPTABLE 18.055,67

Altes/Baixes d'immobilitzat (3.790,00) 
Altes/Baixes d'actius financers 0,00

Altes/Baixes de passius  financers 0,00
Periodificacions (3.368,28) 
 - Formació personal (730,58) 
 - Despeses anticipades (2.637,70) 
Amortitzacions 30.578,49

Provisions (ingressos) 0,00
Provisions (despeses) (2.598,27) 
Altres casuístiques (47.012,29) 
 - Ingressos excepcionals (1.052,29) 
 - Reversió deteriorament (46.191,00) 
 - Deteriorament 231,00

RESULTAT AJUSTAT (8.134,68) 
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Modificacions pressupostaries de l’exercici tancat a 31 desembre del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capítol Altes Baixes
1 Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Taxes i altres ingressos 248.562,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.562,71
4 Transferències corrents 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.000,00
5 Ingressos patrimonials 26.358,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.358,03

Ingressos corrents 1.016.920,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.920,74
  
6 Alienacions d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total pressupost ingressos 1.016.920,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.920,74
1 Despeses personal 498.460,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,80 (8.712,80) 0,00 0,00 498.460,45
2 Consum de béns i serveis 511.676,35 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.767,13 (13.767,13) 0,00 0,00 513.276,35
3 Despeses financeres 1.783,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,94
4 Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses corrents 1.011.920,74 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.479,93 (22.479,93) 0,00 0,00 1.013.520,74

6 Inversions reals 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 (790,00) 0,00 0,00 5.000,00
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses de capital 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 (790,00) 0,00 0,00 5.000,00

Total pressupost despeses 1.016.920,74 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.269,93 (23.269,93) 0,00 0,00 1.018.520,74

Transferències de crèdit
Generació o 

Ampliació de 
crèdits Avenços de fons Pressupost finalPressupost Inicial

Crèdits 
reconduïts

Crèdits 
traspassats

Crèdits 
extraordinaris

Suplements de 
crèdit

Crèdits 
ampliables
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Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2021 
 
 

 
 

 
 
Compte de tresoreria de l’exercici tancat a 31 de desembre del 2021 
 
 

 

Conceptes Imports

1.- Drets pendents de cobrament 233.816,71

        del pressupost corrent 25.362,89
        de pressupostos tancats 200.198,86
        d'operacions no pressupostàries 8.254,96
        de cobrament dubtós 0,00
        drets cobrats pendents d'aplicació definitiva 0,00

2.- Obligacions pendents de pagaments 92.262,63

        del pressupost corrent 35.928,90
        de pressupostos tancats 40.000,00
        d'operacions no pressupostàries 16.333,73
        obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva 0,00

3.- Fons líquids 377.520,54
  

I Romanent de tresoreria afectat 0,00

II Romanent de tresoreria no afectat 519.074,62

III ROMANENT DE TRESORERIA 519.074,62

Concepte Euros

1. Cobraments 782.999,85
Operacions pressupostaries

Pressupost corrent 676.177,40
Pressupost tancat 106.822,45

Operacions extrapressupostaries 0,00

2. Pagaments 882.377,89
Operacions pressupostaries

Pressupost corrent 882.377,89
Pressupost tancat -

Operacions extrapressupostaries 0,00

Flux de tresoreria -99.378,04

Saldo final tresoreria 31/12/2020 476.898,58

3. Saldo final tresoreria 31/12/2021 377.520,54
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Estat de Situació Financera a 31 de desembre del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
  

Estats Financers Notes 2021 2020
Actius
Actius corrents
Efectius i equivalents a l'efectiu 24 377.520,54     476.898,58     
Comptes a cobrar 25/26 233.816,67     115.350,97     
Inventaris 27 -                    -                    
Inversions 28 -                    -                    
Total 611.337,21     592.249,55     
Actius no corrents
Propietat, planta i equipament 29 71.859,12        98.226,22       
Inversions 31 -                    -                    
Actius intangibles 30 7.358,18          7.779,57          
Propietats d'inversió -                    -                    
Comptes a cobrar a llarg termini de
transaccions amb contraprestació

25/26 -                    -                    

Total 79.217,30        106.005,79     
Total Actius 690.554,51     698.255,34     
Passius
Passius corrents
Comptes a pagar 32 92.262,63        121.982,98     
Dipòsit reemborsables de clients 33 48.849,49        36.023,39       
Provisions corrents 34 -                    -                    
Obligacions d'arrendaments financers 39 -                    -                    
Préstecs 40 -                    -                    
Ingressos diferits 35 -                    -                    
Prestacions als treballadors -                    -                    
Pagaments rebuts per anticipat 32 -                    -                    
Impostos -                    -                    
Total 141.112,12     158.006,37     
Passius no corrents
Prestacions als jubilats -                    -                    
Provisions no recurrents -                    -                    
Préstecs -                    -                    
Concessió de serveis -                    -                    
Passiu per impost diferit -                    -                    
Total Passius 141.112,12     158.006,37     
Actiu Net/Patrimoni
Capital aportat -                    -                    
Reserves 531.386,72     558.134,26     
Resultat acumulat 18.055,67        (17.885,29)
Interessos minoritaris -                    -                    
Subvencions oficials de capital -                    -                    
Actius i Passius total nets 690.554,51   698.255,34   
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Estat del Rendiment Financer de l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resultat financer Notes 2021 2020
Ingressos sense contraprestació
Ingressos de taxes a la propietat 3 -                        -                      
Cotitzacions socials -                        -                      
Multes, sancios i gravàmens 4 -                        -                      
Llicències i permisos -                        -                      
Transferències, subvencions i donacions 5 672.198,86 728.823,45

Total 672.198,86 728.823,45
Ingressos amb contraprestació
Prestació de serveis 6 165.703,16 153.928,41
Vendas d'aigua i electricitat 7 -                        -                      
Ingressos d'arrendament d'instal.lacions i equipament 8 -                      -                    
Ingressos financers-inversions estrangeres -                        -                      
Ingressos financers-inversions deutors 9 -                        6,60
Honoraris d'agència -                        -                      
Altres ingressos 10 1.052,29 583,95
Total 166.755,45 154.518,96
Ingressos totals 838.954,31 883.342,41
Despeses
Compres a l'engròs 11 -                        -                      
Despeses de personal 12 (351.802,34) (329.190,28)

Remuneracions al Consell d'Administració i alta direcció
13 (125.470,65) (118.391,35)

Amortització i depreciació 14 (30.578,49) (27.882,60)
Reparacions i manteniment 15 (24.845,91) (20.212,03)
Contractació de serveis 16 -                        -                      
Ajuts i subvencions 17 -                        -                      
Despeses generals 18 (332.612,55) (359.306,86)
Despeses financeres 19 (1.405,01) (53,58)
Cost de recaptació -                        -                      
Total despeses (866.714,95) (855.036,70)
Altres guanys/(pèrdues) (143,69) -                      
Guanys o pèrdues procedents de la venda d'actius 20 -                        -                      
Guanys en transaccions estrangeres -                        -                      
Guanys no realitzats en el valor raonable de les inversions 21 -                        -                      
Guanys o pèrdues per deteriorament 22 45.960,00 (46.191,00)
Resultat abans d'impostos 18.055,67 (17.885,29)
Impostos 23 -                        -                      
Resultat desprès d'impostos 18.055,67 (17.885,29)
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Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2021 
(En euros) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capital aportat Altres reserves
Reserva de 
conversió

Resultats 
Acumulats 
(estalvi o 

desestalvi) Total
Saldo a 31 de desembre de 2019 -                      522.163,45       -                        (1.921,19) 520.242,26       -                      -                      
Canvis en polítiques comptables -                       -                       -                         -                       -                      
Saldo reexpressat -                      522.163,45       -                        (1.921,19) 520.242,26       -                      -                      
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2020 -                      35.970,81         -                        (15.964,10) 20.006,71         -                      -                      
Guanys per la revaluació de propietats, planta i equipament -                       -                       -                         -                       -                      
Pèrdues per revaluació d'inversions -                       -                       -                         -                       -                      
Diferències de canvi al convertir negocis a l'estranger -                       -                       -                         -                       -                      
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni -                       -                       -                         -                       -                      
Resultat positiu (estalvi) del període -                       -                       -                         -                       -                      
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      
Saldo a 31 de desembre de 2020 diferit -                      558.134,26       -                        (17.885,29) 540.248,97       -                      -                      
Saldo a 31 de desembre de 2020 anticipat -                      558.134,26       -                        (17.885,29) 540.248,97       -                      -                      
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2021 -                      (8.862,25) -                        -                      (8.862,25) -                      -                      
Pèrdues per revaluació  de propietats, planta i equips -                       -                       -                         -                       -                       
Pèrdues per revaluació d'inversions -                       -                       -                         -                       -                       
Diferències de canvi al convertir negocis a l'estranger -                       -                       -                         -                       -                       
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni -                       -                       -                       
Resultat negatiu (desestalvi) del període -                       -                       -                         18.055,67            18.055,67            
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període -                      -                      -                        18.055,67         18.055,67         -                      -                      
Saldo a 31 de desembre de 2021 -                      549.272,01       -                        170,38               549.442,39       -                      -                      

Interessos 
minoritaris

Total actius nets/ 
patrimoni

Atribuïble a propietaris de l'entitat controladora
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Estat de Fluxos d’efectiu de l’exercici anual acabat a 31 de desembre del 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ
Cobraments
Impostos 8.916,85 7.988,75
Venda de béns i serveis 194.660,55 166.311,73
Subvencions 578.822,45 720.000,00
Interessos rebuts 0,00 6,60
Altres cobraments 600,00 1.259,64
Pagaments
Aprovisionaments 0,00 0,00
Costos dels treballadors (467.238,38) (445.864,53) 
Existències 0,00 0,00
Pensions 0,00 0,00
Proveïdors (400.251,75) (262.364,61) 
Altres despeses de gestió (2.333,49) (154.189,62) 
Interessos pagats 0,00 (17,51) 
Altres pagaments (8.511,16) (39.087,77) 
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació (95.334,93) (5.957,32) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
Compra de planta i equipament (4.043,11) (17.266,27) 
Cobraments per venda de planta i equipament 0,00 0,00
Cobraments per venda d'inversions 0,00 0,00
Compra de valors en moneda estrangera 0,00 0,00
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió (4.043,11) (17.266,27) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
Efectiu rebut per préstecs 0,00 0,00
Reemborsament de préstecs 0,00 0,00
Distribució/dividends al govern 0,00 0,00
Fluxos d'efeciu nets de les activitats de finançament 0,00 0,00
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu (99.378,04) (23.223,59) 
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període 476.898,58 500.122,17
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període 377.520,54 476.898,58
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1. Informació general 

Els estats financers de l’entitat per l’exercici tancat el 31 de desembre del 2020, de La 
Cambra de Comerç, Indústria i serveis d’Andorra, van ser aprovats pel Ple de La 
Cambra amb data 24 de març de 2021. 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (en endavant La Cambra) va ser 
creada per la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, 
del 3 de setembre de 1993 i la seva posterior modificació amb la Llei 23/2018, del 18 
d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra. 

La Cambra és una entitat de dret públic, amb personalitat pública pròpia i plena capacitat 
d’obrar per al compliment dels seus fins, i un òrgan constitutiu de les administracions 
públiques, amb les quals colꞏlabora. 

1.1. Finalitats  

A més de l’exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix la Llei de 
creació de La Cambra i de les que li puguin ésser encomanades o delegades pel Govern 
o el Ministeri que en tingui la tutela, La Cambra té com a finalitat la representació, 
promoció i defensa dels interessos generals del comerç, de la indústria, sense perjudici 
del dret de creació i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i 
sindicals. La contractació i el règim del seu patrimoni s’ajusta al dret privat. 

1.2. Funcions 

Les funcions de caràcter públic-administratiu que La Cambra té assignades, són les 
següents: 

a) Portar un cens general propi de les activitats comercials, industrials i de 
serveis que complementi, amb caràcter estadístic i informatiu, el Registre de 
Comerç i Indústria del Govern.  

b) Fomentar a transparència del mercat, la competència lleial i vetllar per la seva 
observança. 

c) Emetre certificats d’origen de les mercaderies i altres documents relacionats 
amb el tràfic mercantil, interior o internacional, de conformitat amb les 
normes que siguin d’aplicació. 

d) Crear, organitzar i gestionar òrgans i serveis d’arbitratge destinats a dirimir 
conflictes en matèria mercantil i industrial i a emetre dictàmens i peritatges 
sobre aquesta mateixa matèria. 

e) Proposar al Govern, a través del Ministeri que en tingui la tutela, aquelles 
reformes o mesures que estimi escaients per al desenvolupament del comerç, 
la industria i els serveis del País. 

f) Realitzar totes aquelles funcions que li pugui encomanar o delegar el Govern, 
a través del Ministeri que en tingui la tutela, o que aquest li encomani o li 
delegui directament. 

g) Ésser concessionària de la gestió de serveis públics de la competència de 
qualsevol Administració pública del Principat, sempre que es tracti de serveis 
d’interès per a les activitats econòmiques que La Cambra representa. 

h) Promoure i gestionar l’organització de fires i exposicions. 
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i) Crear i administrar llotges de contractació i borses de  valors, amb 
l’autorització prèvia del Ministeri que en tingui la tutela. 

j) Recopilar els costums i usatges mercantils, així com les pràctiques seguides 
en els negocis, i emetre certificacions sobre la seva existència. 

k) Promoure la gestió de l’entorn com una de les prioritats de l’empresa i 
divulgar que el desenvolupament sostingut demana esforços per fer 
compatibles el creixement econòmic i la conservació del medi, de tal forma 
que es puguin satisfer les necessitats actuals sense comprometre la capacitat 
de les futures generacions de satisfer les seves. 

l) Colꞏlaborar amb l’Administració educativa i amb aquells centres de formació 
professional, públics o privats, en la gestió de la formació pràctica en les 
empreses. 

m) Dur a terme funcions de mediació i la conciliació, dins del seu marc 
competencial, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre 
sistema alternatiu de resolució de conflictes, de conformitat amb la legislació 
vigent. 

n) Colꞏlaborar en els programes de formació permanent establerts per les 
empreses, pels centres docents públics o privats i, si és el cas, per les 
administracions públiques competents, i difondre i impartir, si escau, 
formació referent a l’empresa. 

o) Prestar serveis d’atenció i informació als empresaris, orientant-los en la 
tramitació de documents relacionats amb la creació, vida i extinció de 
l’empresa. 

La Cambra por exercir també les següents funcions: 

a) Difondre i promoure l’ensenyament comercial i industrial, tot fomentant la 
investigació aplicada, segons els requeriments i les circumstàncies de cada 
cas. 

b) Realitzar tota mena d’enquestes, recollida de dades, estadístiques i estudis, i 
fer publicitat genèrica de les activitats econòmiques, els interessos generals 
de les quals representa. 

c) Promoure directament o colꞏlaborar en l’organització de congressos i, en 
general, de reunions d’interès per al comerç, la indústria i els serveis. 

d) En general, realitzar totes aquelles activitats que contribueixin al 
desenvolupament de les activitats comercials, industrials i dels serveis i, en 
concret, establir serveis d’informació i assessorament empresarial. 

1.3. Domicili 

La seu de l’entitat es troba a carrer prat de la creu, número 8, AD500 Andorra la Vella 
(Principat d’Andorra). 
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1.4. Òrgans de Govern 

Els òrgans de govern de La Cambra són el Ple, el Comitè Executiu, el President i el 
Ministeri tutelar. 

 

1.4.1.  El Ple 

El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. El Ple està compost 
per trenta membres, de condició única i indelegable, elegits mitjançant sufragi lliure, 
igual, directe i secret, entre tots els electors de La Cambra. 

Els membres del Ple han de provenir de cada un dels sectors econòmics següents: 
indústria; serveis de caràcter turístic i altres serveis. 

El mandat dels membres del Ple té una durada de sis anys. Els membres poden ésser 
reelegits, però no poden exercir més de dos mandats consecutius. 

Tanmateix les funcions bàsiques del Ple son les següents: 

a) Adoptar acords en relació amb les finalitats previstes sobre la funció consultiva 
de La Cambra. 

b) Aprovar els programes anyals d’activitats i de gestió de La Cambra. 

c) Acordar la interposició de tota mena de recursos i accions davant de qualsevol 
òrgan o jurisdicció. 

d) Decidir sobre l’adquisició o disposició de béns. El Ple pot delegar aquesta facultat 
al Comitè Executiu, si existeix una previsió pressupostària a aquests efecte en el 
programa anyal. 

e) Elegir els càrrecs del Comitè Executiu i cobrir les vacants que s’hagin produït. 

f) Construir comissions de caràcter consultiu. 

g) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de La Cambra i les 
corresponents liquidacions. 

h) Elaborar i proposar al Ministeri que en tingui la tutela els Reglaments d’aplicació 
de la Llei de creació de La Cambra, a fi que siguin promulgats en la forma que 
Govern aprovi. 

i) Elaborar el Reglament intern de La Cambra i sotmetre’l al Ministeri que en tingui 
la tutela per a la seva aprovació definitiva. En aquest Reglament hi ha de constar 
l’estructura del Ple, el nombre i la forma d’elecció dels càrrecs del Comitè 
Executiu i, en general, les normes de funcionament dels òrgans de govern. 

j) Nomenar els vocals cooperadors de La Cambra. 

k) Nomenar, a proposta del Comitè Executiu, el secretari-lletrat, el director i els 
altres càrrecs d’alta direcció. 

Reglamentàriament poden atribuir-se al Ple de La Cambra altres funcions, sense 
perjudici de les que la Llei de creació de La Cambra atribueix al Comitè Executiu.  
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1.4.2.  El Comitè Executiu 

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió i administració de La Cambra. Es 
compon d’un President, de quatre Vice-Presidents (un per cadascun dels sectors 
econòmics), un Tresorer i tres Vocals, tots ells elegits entre els membres del Ple de La 
Cambra. L’elecció dels càrrecs del Comitè Executiu es fa en la sessió constitutiva del 
Ple. 

El reglament intern de La Cambra s’ha de determinar les funcions que corresponen al 
Comitè Executiu, atribuint-li, per a casos d’urgència justificada, la facultat d’adoptar 
acords en matèries que siguin de la competència del Ple, donant-ne compte a aquest 
en la primera reunió que es celebri. L’esmentada facultat del Comitè Executiu per a 
casos d’urgència no pot exercir-se quan es tracti de funcions exclusives de l’òrgan. 

Corresponen també al Comitè Executiu totes aquelles funcions no atribuïdes al Ple 
legalment o reglamentàriament. 

1.4.3.  El President 

El President té la representació de La Cambra i exerceix la Presidència de tots els seus 
òrgans colꞏlegiats. 

El càrrec de President només pot recaure en aquells membres del Ple que tinguin la 
nacionalitat andorrana. 

Li correspon l’execució dels seus acords, dels quals ha d’assegurar la legalitat així 
com la supervisió de tots els serveis de l’entitat.  

Les competències del President a què fa referència l’apartat anterior poden ésser 
desenvolupades per Reglament del govern del Principat i, en tot cas, s’han 
d’especificar en el Reglament intern de La Cambra. 

1.4.4.  El Ministeri tutelar (administrativa) 

El ministeri que en tingui la tutela exerceix les potestats administratives d’aprovació i 
fiscalització dels recursos econòmics i informa dels recursos administratius interposats 
contra acords i resolucions de La Cambra, i també de les que el Govern 
reglamentàriament determini, per als supòsits de transgressió greu de l’ordenament 
jurídic o d’impossibilitat de normal funcionament dels òrgans de La Cambra. 

El titular del Ministeri governamental que en tingui la tutela pot assistir, personalment 
o mitjançant delegació acreditada, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans 
colꞏlegiats de La Cambra. 

1.5. Organització comptable 

L’administració es duta a terme directament per La Cambra, la qual proporciona tota 
la informació i documentació a l’empresa encarregada de la comptabilitat, que és 
l’encarregada de l’enregistrament comptable, la liquidació dels diferents impostos, les 
liquidacions pressupostàries i del tancament anual. 
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1.6. Altra informació 

Durant l’any 2020 es van publicar diferents Decrets en els quals s’adoptaven diverses 
mesures excepcions addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2, establia la relació d’activitats comercials que havien de 
suspendre la seva activitat, aquelles que podien romandre obertes i les activitats que 
podien realitzar la seva activitat en torns de guàrdia o permanència. En aquest sentit, la 
CAMBRA DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA va prestar els seus 
serveis a partir del dia 16/03/2020 en torns de guàrdia o permanència 

 

2. Bases de presentació 

Els estats financers de la Cambra han estat formulats pel Comitè Executiu d’acord amb 
les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic, NICSP (International 
Public Sector Accounting Standards, IPSAS). 

Els Estats Financers de l’entitat es presenten en euros, que és la moneda funcional de 
l’entitat. Les normes comptables han estat aplicades de forma consistent en tots els 
exercicis presentats.  

Els estats financers s’han preparat en base al cost històric, excepte en els casos que 
s’indiqui lo contrari. L’estat de fluxos d’efectiu s’ha preparat utilitzant el mètode 
directe. Els estats financers han estat preparats d’acord amb la base de meritació.  

S’han aplicat les normes financeres vigents i els principis comptables generalment 
admesos, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 
i dels resultats de l’organització.  

 

2.2. Normes comptables significatives 

a) Risc compartit 

La Cambra no manté el control d’altres entitats i és controlada sota una “joint 
venture” per part del M.I. Govern d’Andorra. 

b) Reconeixement d’ingressos 

Transferència d’altres entitats governamentals 

Els ingressos de transaccions sense contraprestació amb altres entitats 
governamentals es mesuren a valor raonable i es reconeixen quan s’obté el control 
sobre l’actiu (caixa, béns, serveis i propietat), si la transferència esta lliure de 
condicions i si es probable que els beneficis econòmics o el potencial de servei 
associat a l’actiu flueixin a l’Entitat i es puguin mesurar de forma fiable.  

Prestació de serveis 

L’entitat reconeix els ingressos per prestació de serveis en relació a l’estat 
d’execució quan el resultat de la transacció pot ser estimat de forma fiable. L’estat 
d’execució es mesura en referència a les hores laborals dedicades fins a la data com 
un percentatge del total d’hores laborals estimades. 

Quan el resultat del contracte no pot ser mesurat de forma fiable, l’ingrés es reconeix 
només en la mesura que les despeses incorregudes siguin recuperables. 
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Venda de béns 

Els ingressos de la venda de béns es reconeix quan els riscos significatius i els 
beneficis inherents a la propietat de l’actiu han estat transferits al comprador, 
normalment al moment d’entrega dels béns i quan l’import de l’ingrés es pot mesurar 
de forma fiable i quan és probable que els beneficis econòmics o el potencial de 
servei associat amb la transacció flueixin a l’Entitat. 

Ingressos per Interessos 

Els ingressos per interessos es meriten utilitzant el mètode de tipus d’interès efectiu. 
El tipus d’interès efectiu descompta els fluxos de caixa futurs estimats en els anys 
de vida útil de l’actiu financer en el valor comptable d’aquest actiu. El mètode aplica 
aquest tipus d’interès al principal pendent per determinar l’ingrés per interessos cada 
període. 

c) Propietat planta i equipament 

Els elements de propietat, planta i equipament es registren al seu preu d’adquisició 
minorats per l’amortització i les pèrdues per deteriorament. El preu d’adquisició 
inclou les despeses que son directament atribuïbles a l’adquisició dels elements.  

La dotació a l’amortització econòmica dels béns que integra l’immobilitzat material, 
es calcula linealment aplicant els següents coeficients per tal de repartir el cost o 
valor de l’actiu menys qualsevol valor residual al llarg de la seva vida útil restant: 

 
Compte Anys de vida 

útil 
Coeficients % 

 Instalꞏlacions tècniques 5 20%  
 Mobiliari 5 20% 
 Equips informàtics 5 20% 

 

L’entitat dona de baixa els elements de propietat, planta i equipament quan ja no se’n 
disposa com quan ja no s’esperen beneficis econòmics o potencial de servei futurs 
de la seva utilització. Qualsevol diferència entre el valor recuperable i el valor net 
comptable de l’actiu es reconeix com un ingrés o una pèrdua en el període en que es 
dona de baixa.  

d) Arrendaments 

L’entitat com a arrendatari 

L’entitat disposa d’un arrendament de varis locals situats a carrer prat de la creu, 
número 8, AD500 Andorra  operatius, on no es transfereixen substancialment a 
l’Entitat els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. 
Els arrendaments operatius es reconeixen com una despesa operativa, com un 
superàvit o un dèficit de forma lineal al llarg del període d’arrendament.  
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e) Actius intangibles 

Els actius intangibles es valoren al seu preu d’adquisició, posteriorment es 
reconeixen al cost menys l’amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament.  

La dotació a l’amortització econòmica dels béns que integra l’actiu intangible, es 
calcula linealment aplicant els següents coeficients: 

 
 

Compte Anys de vida 
útil 

Coeficients % 

 Aplicacions informàtiques 
 Altre immobilitat intangible

5 
5 

20% 
20% 

 

En els actius intangibles amb una vida útil finita es realitza una avaluació de 
deteriorament en cas que hi hagi indicis de deteriorament.  

Els guanys o pèrdues que sorgeixen de la baixa en comptes d’un actiu intangible es 
mesuren com la diferencia entre els ingressos obtinguts de la baixa i el seu valor en 
llibres es reconeixen com un superàvit o un dèficit al moment en que es dona de 
baixa.  

f) Instruments financers 
 

Actius financers 

Els actius financers que posseeix l’entitat inclouen l’efectiu i altres líquids 
equivalents, crèdits per operacions comercials, clients i deutors i altres actius 
financers. 

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació 
lliurada més el costos de la transacció que siguin directament atribuïbles. Els 
crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, l’ import del qual s’espera rebre en curt 
termini, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos 
d’efectiu no és significatiu. 

La valoració posterior d’aquests actius és a cost amortitzat. No obstant, els actius 
amb venciment no superior a un any que, d’acord amb el que s’ha esmentat en el 
paràgraf anterior, es valoren pel seu valor nominal, es continuen valorant pel seu 
valor nominal, llevat que s’hagin deteriorat. 

Passius financers 

Els passius financers que posseeix l’entitat inclouen dèbits per operacions 
comercials, proveïdors i creditors diversos i altres deutes amb tercers. 

Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la 
contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïdes. 
Amb posterioritat, aquest passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat. 
Tanmateix, en els casos en què el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu, no té un 
efecte significatiu, els dèbits per operacions comercials amb un venciment inferior 
a l’any es valoren tant inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal. 
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g) Efectiu i equivalent a l’efectiu 

L’efectiu i equivalents a l’efectiu inclouen caixa i efectiu en entitats bancàries. Per 
tant  amb un venciment inferior a tres mesos i altament líquids.  

h) Transaccions en moneda estrangera  

Les transaccions en moneda estrangera es comptabilitzen inicialment al tipus de 
canvi corrent de la data de transacció. Els creditors i deutors en moneda estrangera 
es reflecteixen a l’estat de posició financera al tancament de l’exercici aplicant el 
tipus de canvi a la data del tancament. Les diferències de canvi que sorgeixen dels 
canvis en el tipus de canvi entre el que s’havia registrat inicialment i el de la data de 
tancament es reconeixen com un ingrés o una despesa del període en que sorgeixen.  

i) Informació pressupostaria 

El pressupost anual es prepara amb la base de caixa, és a dir, tots els costos planejats 
i els ingressos es presenten en un estat individual per determinar les necessitats de 
l’entitat. Com a resultat de l’adopció de la base de meritació per al pressupost, no hi 
ha diferències d’entitat o de temps que requereixin conciliació entres els actuals 
imports comparables i els imports presentats com a estat financer separat en l’estat 
de comparació entre el pressupost i els imports actuals. Als nostres estats financers 
s’han inclòs comentaris explicatius; primer pel creixement o decreixement del 
pressupost, seguits per detalls de les desviacions de cada capítol d’ingrés o despesa.  

Els imports del pressupost estan aprovats pel Ple tant a l’inici com al final de 
l’exercici.  

Els imports del pressupost estan aprovats pel Comitè Executiu durant l’exercici. 

j) Canvis en polítiques comptables i estimacions 

Durant l’any 2019, es va dotar una provisió (despesa) per valor de 60.000€ 
corresponent a la constitució, conjuntament amb el colꞏlegi d’Advocats, d’un 
Tribunal d’Arbitratge. 

Per aquest motiu, es va provisionar l’import de 40.000 euros en concepte d’aportació 
del capital social del Tribunal d’Arbitratge, i per una altra part, es va provisionar 
l’import de 20.000 euros per tal de poder dotar a quest nou organisme de fons líquids 
per poder iniciar la seva activitat ordinària.  

Donat que durant l’any 2020 no es va transferir la quantitat de 40.000 euros i que 
eren reenvorsables, es va procedir a revertir dita provisió contra patrimoni. Aquesta 
modificació de criteri no va afectar al resultat de l’exercici 2020. 

 

3. Ingressos d’impostos 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers. 

 

4. Multes, sancions i gravàmens 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers. 
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5. Transferències i  subvencions 
 

El detall de les transferències i subvencions durant els exercicis anuals acabats a 31 de 
desembre de 2021 i 2020 és el següent:  
 

  2021  2020 

Govern d’Andorra 650.198,86  706.823,45
Banc Sabadell d’Andorra 10.000,00  10.000,00
Associació de Bancs Andorrans 12.000,00  12.000,00

Total   672.198,86  728.823,45 
 

a) Les transferències del Govern d’Andorra inclou l’aportació rebuda per part del 
Govern d’Andorra en aplicació de l’article 14.1 de la Llei de creació de La 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, del 3 de setembre de 1993, i 
de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el 
Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, que 
correspon a aplicar la part alíquota que es determini en la Llei del Pressupost 
sobre la taxa d’activitats econòmiques. 
 
La composició de dites transferències són les següents: 
 

 2021  2020 
  

Transferències corrents 600.000,00  600.000,00

Transferència corrent (variable) 50.198,86  60.632,45

Transferència corrent projecte (Label) 0,00  46.191,00
  

Total  650.198,86  706.823,45

 
- Per les transferències i subvencions dels exercicis 2021 i 2020 procedents de 

Govern, s’han tingut en consideració els imports pendents de cobrament en 
concepte de transferències corrents per import de 150.000,00 euros per als 
dos exercicis, en concepte de variable 50.198,86 euros per l’exercici 2021 i 
de 60.632,45 euros per l’exercici 2020 i en concepte de projecte Label 
46.191,00 euros per l’exercici 2020. 

 
b) Les transferències del Banc Sabadell d’Andorra correspon a les subvencions de 

cursos per part de Banc Sabadell d’Andorra, del suport de Govern a la formació 
al comerç. 
 

c) Les transferències de l’Associació de Bancs Andorrans correspon a la publicació 
de l’Informe Econòmic anual. 
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6. Prestació de serveis 
 

La composició dels ingressos per prestació de serveis és com segueix: 
 

 2021 2020 
  

Certificacions 1.070,01 674,34 

Carnets ATA 8.123,50 8.804,50 

Llistats empreses 10.049,65 4.539,55 

Cursos formatius 141.945,00 120.611,90 

Altres ingressos de prestació de serveis 4.515,00 19.298,12 
 

Total  165.703,16 153.928,41 

 
Altres ingressos de prestació de serveis correspon als ingressos pels serveis realitzats en 
colꞏlaboració amb altres entitats com han sigut el Colꞏlegi d’Advocats, Empresa Familiar 
Andorrana, Universitat d’Andorra entre d’altres. També inclou els ingressos pel projecte 
Label. 

 

7. Venda d’electricitat 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  
 
 

8. Ingressos d’arrendaments d’instalꞏlacions i equipament 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  

 

9. Ingressos financers-inversions estrangeres  
 

El saldo està composat per la liquidació dels interessos deutors per part d’una entitat 
bancària com a conseqüència dels saldos de tresoreria en compte corrent.  

 

10. Altres ingressos 
 

El detall d’altres ingressos durant els exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2021 
i 2020 és el següent:  
 

  2021  2020 

Ingressos excepcionals 1.052,29 583,95 

Total   1.052,29  583,95 
 
Ingressos excepcionals correspon al saldo dels ajustos realitzats als comptes comptables 
de La Cambra. 
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11. Compres 
 

Aquesta nota no és d’aplicació en els presents estats financers.  

 

12. Despeses de personal 
 

El detall de les despeses de personal durant els exercicis acabats a 31 de desembre de 
2021 i 2020 és el següent: 

 
 

   2021  2020 
Sous i Salaris (289.658,13) (278.331,32) 
Seguretat Social  (44.441,99) (42,509,47) 
Altres Despeses  Socials (17.702,22) (8.349,49) 
Total    (351.802,34)  (329.190,28) 

 

13. Retribucions al Consell d’Administració i a l’alta direcció  

Les retribucions percebudes durant els exercicis acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 
pels membres del Patronat i l’alta direcció de l’entitat, classificades per conceptes, han 
estat les següents:  

 
  2021  2020 

President de La Cambra (35.703,24) (30.056,30) 
Alta Direcció (89.767,41) (88.335,05) 

Total   (125.470,65)  (118.391,35) 
 

Els imports en l’apartat “President” i “Alta Direcció”, inclou la despesa en Seguretat 
Social a càrrec de la Cambra. 

L’entitat durant els exercicis 2021 i 2020, no ha concedit bestretes ni crèdits als membres 
del Patronat ni a l’alta direcció, ni existeix cap altra obligació concreta passada, present 
o futura en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurança.  

 

14. Amortitzacions i depreciacions 

El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2021 i 2020 és com segueix:  

 
  2021  2020 

Propietat, planta i equipament (1.813,39) (870,97) 
Béns intangibles (28.765,10) (27.011,63) 

Total  (30.578,49)  (27.882,60) 
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15. Reparació i manteniment 
 

El detall de l’epígraf “Reparació i manteniment” a 31 de desembre de 2021 i 2020 és com 
segueix: 

 
  2021  2020 

Propietat - - 
Propietat d’inversió - - 
Equipament (6.866,98) (6.556,08) 
Altres   (17.978,93) (13.655,95) 

Total  (24.845,91)  (20.212,03) 
 

Les despeses de reparació i manteniment corresponen principalment a despeses de 
manteniment informàtic, resolució d’incidències informàtiques, entre d’altres, així com 
pel manteniment del local.  

 

16.  Contractació de serveis 

Aquest epígraf no és d’aplicació en els presents estats financers. 

  

17. Ajuts i subvencions 

Aquest epígraf no és d’aplicació en els presents estats financers. 

 

18. Despeses generals 

El detall de l’epígraf “Despeses generals” a 31 de desembre de 2021 i 2020 és com 
segueix:  

 
  2021  2020 

Promoció -  -
Despeses administratives (Assessorament) 51.017,85  50.310,06

Despeses d’auditoria  3.344,50  2.300,00
Conferencies i delegacions 5.423,16  4.654,88
Subministraments 5.664,69  7.065,57
Assegurances 4.113,16  2.459,38
Despeses legals 2.826,00  1.420,00
Llicencies i permisos -  -
Químics -  -
Despeses d’arrendament 44.003,16  38.051,12
Despeses de seguretat -  -
Tractament aigües residuals -  -
Telecomunicacions 4.612,40  4.173,64
Formació 94.233,15  74.448,10
Òrgan Consultiu 64.234,30  57.289,95
Altres despeses  53.140,18  117.134,16

Total  332.612,55  359.306,86



Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
Notes Explicatives 

26 
 

 

- L’apartat “Despeses administratives assessorament” correspon principalment a les 
despeses d’assessorament comptable i de comunicació.  

- L’apartat “Conferències i delegacions” correspon principalment a despeses de dietes 
i viatges que realitza el personal de l’entitat així com les despeses derivades 
d’organització  d’esdeveniments. 

- L’apartat “Subministraments” correspon en la seva totalitat al consum d’electricitat 
subministrada per FEDA als  locals de  La Cambra i del consum de les còpies de les 
impressores. 

- L’apartat “Despeses legals”  correspon en la seva totalitat als serveis colꞏlaboració 
d’assessorament jurídic i legal contractat amb dos despatx d’advocats del país.  

- L’apartat “Arrendaments” correspon en la seva totalitat al lloguer de les oficines 
situades a carrer prat de la creu, número 8 i les places d’aparcaments. 

- L’apartat “Telecomunicacions” correspon en la seva totalitat a les despeses de telèfon 
i Internet. 

- L’apartat “Òrgan consultiu” correspon en la seva totalitat a les despeses 
esdevingudes per l’assessorament de la Unió Europea, l’emissió de l’informe 
econòmic i la realització de diferents enquestes per la Covid. 

- L’apartat ”Altres despeses” correspon principalment a les despeses esdevingudes 
pels estudis, activitats i colꞏlaboracions sobre el comerç. També inclou les despeses 
esdevingudes pel projecte en concret Label.  

 

19. Despeses financeres 

El detall de l’epígraf “ Despeses financeres” a 31 de desembre de 2021 i 2020 és com 
segueix: 

  2021  2020 

Comissions pagades (1.405,01) (17,51) 
Despeses negatives de canvi - (36,07) 

Total  (1.405,01)  (53,58) 

 

20. Guanys o pèrdues procedents de la venda d’actius 

Aquest epígraf no és d’aplicació en els presents estats financers. 

 

21. Guanys no realitzats en el valor raonable de les inversions 

Aquest epígraf no és d’aplicació en els presents estats financers.  
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22. Pèrdues per deteriorament 

El detall de l’epígraf  “Pèrdues per deteriorament” a 31 de desembre de 2021 i 2020 és 
com segueix: 

  2021  2020 

Deteriorament de crèdits comercials (231,00) (46.191,00) 
Reversió deteriorament de crèdits comercials 46.191,00 - 

Total  45.960,00  (46.191,00) 

 

Durant l’exercici 2021, es reverteix la dotació per dubtós cobrament del 46.191,00 euros 
corresponent a la transferència de crèdit per part de M.I. Govern d’Andorra en concepte 
de projecte Label ja que aquesta ha sigut, finalment, cobrada durant l’exercici 2021. 
També es dota dues pèrdues de crèdit comercials incobrables. 
 
Durant l’exercici 2020 es van tenir en consideració a l’epígraf de “Transferències i 
subvencions” la subvenció que havia de rebre La Cambra en concepte del projecte Label. 
A data de formulació dels estats financers corresponents a l’exercici 2020 (22/03/2021). 
La Cambra era coneixedora de que existia una alta probabilitat de que l’import 
corresponent a aquest projecte no fos abonat per part de Govern. En aplicació del principi 
de prudència es va procedir a deteriorar l’import pendent de cobrament per part de Govern 
per al projecte Label. Veure Nota 5.a i Nota 25. 
 

23. Impostos 

Tal i com estableix l’article 8.2.p) de la Llei 95/2010 de l’Impost de societats, La Cambra 
és una entitat que resta parcialment exempta de l’Impost de societats. 

Totes les rendes obtingudes per La Cambra estan exemptes donat que aquestes han estat 
obtingudes en la realització de les seves funcions i van a finançar activitats recollides en 
les mateixes, tal i com es tipifica en l’article 8.3.a) de la Llei 95/2010, del 29 de desembre 
de l’Impost de Societats. 

 

24. Efectiu i equivalents d’efectiu 

El detall de l’epígraf “Efectiu i equivalents d’efectiu” a 31 de desembre de 2021 i 2020 
és com segueix:  

  2021  2020 

Banc 377.456,78 476.884,35 
Caixa 63,76 14,23 
Efectiu pendent de cobrament - - 
Dipòsits a curt termini - - 

Total 377.520,54 476.898,58 
 

El detall de l’apartat “Banc” correspon a efectiu dipositat en entitats financeres del 
Principat d’Andorra en euros i de la disponibilitat líquida de caixa tant en euros.  
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25. Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació 

 

El detall de l’epígraf “Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació” a 31 de 
desembre de 2021 i 2020 és com segueix:  

 
  2021  2020 

Deutors pressupostaris 222.193,43 103.798,29 
Deutors no pressupostaris 8.254,96 9.967,61 
Periodificacions d’actiu 3.368,28 1.585,07 

Total   233.816,67  115.350,97 

 

- L’apartat “Deutors pressupostaris” correspon als imports pendents de cobrament a 
data de tancament dels serveis prestats per La Cambra i la seva composició és la 
següent: 

 2021  2020 
  

Clients per prestacions de serveis 21.994,57  43.165,84

Govern d’Andorra (Variable) 50.198,86  60.632,45

Govern d’Andorra (Label) -  46.191,00

Govern d’Andorra (Transferència corrent) 150.000,00  -

Provisions per deteriorament (Govern d’Andorra – Label) -  (46.191,00)
  

Total  222.193,43  103.798,29

 

Durant l’exercici 2020 es van tenir en consideració a l’epígraf de “Transferències 
i subvencions” la subvenció que havia de rebre La Cambra en concepte del projecte 
Label. A data de formulació dels estats financers corresponents a l’exercici 2020 
(22/03/2021). La Cambra era coneixedora de que existia una alta probabilitat de 
que l’import corresponent a aquest projecte no fos abonat per part de Govern. En 
aplicació del principi de prudència es va procedir a deteriorar l’import pendent de 
cobrament per part de Govern per al projecte Label. Veure Nota 5.a i Nota 22. 

- L’apartat “Deutors no pressupostaris” correspon al saldo pendent de cobrament per 
part de l’Administració Pública en concepte de liquidació de l’Impost General 
Indirecte, i, també inclou el saldo pendent de liquidar en concepte de l’Impost General 
Indirecte i que es liquidarà en la primera declaració de l’exercici següent. 

- L’apartat “Periodificacions d’actiu” correspon a la part de la despesa pagada i no 
meritada en l’exercici corrent derivades dels contractes d’assegurança. 

 

26. Comptes per cobrar de transaccions sense contraprestació 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers.  

 

27. Inventaris 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers.  
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28. Inversions 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

29. Propietat, planta i equipament 

Any 2021 

El detall dels moviments durant l’exercici 2021 de propietat, planta i equipament és com 
segueix:  

 

 

Les adicions de l’exercici 2021 corresponen a l’adquisició d’un equip per a procés 
d’informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicions Baixes Traspassos
Instalꞏlacions Tècniques                          223.490,77                                  -                               -                      -          223.490,77  
Maquinaria                      -                                    -                               -                      -                         -  
Utillatge                      -                                    -                               -                      -                         -  
Mobiliari                                              111.389,21                                  -                               -                      -          111.389,21  
Equips per processos d’ informació        37.234,90                       2.398,00                            -                      -            39.632,90  
Equips de Reproducció                                            -                                    -                               -                      -                         -  
Altres                                             -                                    -      -  -                     -  
Total    372.114,88                      2.398,00                             -                      -       374.512,88  
Instalꞏlacions Tècniques                    (152.756,09) (20.638,52)                           -     0,00 (173.394,61)
Maquinaria 0,00 0,00                           -                      -     0,00 
Utillatge 0,00 0,00                           -                      -     0,00 
Mobiliari                                        (93.830,30) (3.980,98)                           -                      -     (97.811,28)

Equips per processos d’ informació (27.302,27) (4.145,60)                           -                      -     (31.447,87)

Equips de Reproducció                                            -                                    -                               -                      -                         -  
Altres                        0,00 0,00                           -                      -     0,00 
Total (273.888,66) (28.765,10)                           -     0,00 (302.653,76)
Instalꞏlacions Tècniques                                         -                                    -                               -                      -                         -  
Maquinaria                      -                                    -                               -                      -                         -  
Utillatge                      -                                    -                               -                      -                         -  
Mobiliari                                                             -                                    -                               -                      -                         -  
Equips per processos d’ informació                      -                                    -                               -                      -                         -  
Equips de Reproducció                                            -                                    -                               -                      -                         -  
Altres                                             -                                    -                               -                      -                         -  
Total                      -                                    -                               -                      -                         -  
Valor Net Comptable       98.226,22   (26.367,10)                           -     0,00      71.859,12  

Deteriorament

Saldo a 
01/01/2021

Saldo a 
31/12/2021

Cost

Depreciació 
acumulada
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Any 2020 

El detall dels moviments durant l’exercici 2020 de propietat, planta i equipament és com 
segueix:  

 

 

 

Les adicions de l’exercici 2020 corresponen principalment a la compra de impressores i 
a la millora de les instalꞏlacions de la sala de reunions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicions Baixes Traspassos
Instalꞏlacions Tècniques                      222.279,01                    1.211,76                          -                    -       223.490,77  
Maquinaria                   -                                  -                            -                    -                       -  
Utillatge                   -                                  -                            -                    -                       -  
Mobiliari                                          104.162,26                    7.226,95                          -                    -       111.389,21  
Equips per processos d’ informació     36.791,47                       443,43                          -                    -         37.234,90  
Equips de Reproducció                                        -                                  -                            -                    -                       -  
Altres                                           -                                   -                             -                    -                       -  
Total    363.232,74                     8.882,14                           -                    -       372.114,88  
Instalꞏlacions Tècniques                    (132.246,98) (20.200,54)                        -     (308,57) (152.756,09)
Maquinaria                   -                                  -                            -                    -     0,00 
Utillatge                   -                                  -                            -                    -     0,00 
Mobiliari                                        (91.224,85) (2.605,45) (1.456,52)                -     (93.830,30)
Equips per processos d’ informació (23.096,63) (4.205,64)                        -      - (27.302,27)
Equips de Reproducció                                        -                                  -                            -                    -                       -  
Altres                                           -                                   -      -  - 0,00 
Total (246.568,46) (27.011,63) (1.456,52) (308,57) (273.888,66)
Instalꞏlacions Tècniques                                      -                                  -                            -                    -                       -  
Maquinaria                   -                                  -                            -                    -                       -  
Utillatge                   -                                  -                            -                    -                       -  
Mobiliari                                                          -                                  -                            -                    -                       -  
Equips per processos d’ informació                   -                                  -                            -                    -                       -  
Equips de Reproducció                                        -                                  -                            -                    -                       -  
Altres                                           -                                   -                             -                    -                       -  
Total                    -                                   -                             -                    -                       -  
Valor Net Comptale    116.664,28   (18.129,49) (1.456,52) (308,57)     98.226,22  

Saldo a 
01/01/2020

Saldo a 
31/12/2020

Cost

Depreciació 
acumulada

Deteriorament



Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
Notes Explicatives 

31 
 

30. Actius intangibles 

Any 2021 

El detall dels moviments durant l’exercici 2021 d’actius intangibles és com segueix: 

 

 

  

Les adicions de l’exercici 2021 corresponen a la compra d’un antivirus pel servidor. 

 

Any 2020 

El detall dels moviments durant l’exercici 2020 d’actius intangibles és com segueix: 

 

 

 

Les adicions de l’exercici 2020 corresponen a la compra d’aplicacions informàtiques. 

 

31.  Inversió en propietats 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers.  

 

 

Aplicacions informàtiques       31.566,48           1.392,00                     -                       -              32.958,48  
Despeses d'investigació i desenvolupament                   -                       -                       -                       -                           -  
Altres                                3.120,00                     -                       -                       -                3.120,00  
Total    34.686,48         1.392,00                     -                       -            36.078,48  
Aplicacions informàtiques (26.646,65) (1.813,39)                   -                       -     (28.460,04)
Despeses d'investigació i desenvolupament                   -                       -                       -                       -                           -  
Altres                        (260,26)                   -                       -     (260,26)
Total (26.906,91) (1.813,39)                   -                       -     (28.720,30)
Aplicacions informàtiques  -  -  - 0,00 
Despeses d'investigació i desenvolupament                   -      -  -  -                       -  
Altres                                          -      -  -  -                       -  
Total 0,00                   -                       -                       -     0,00 

Valor Net Comptes       7.779,57   (421,39)                   -                       -              7.358,18  

Adicions Baiaxes Traspassos
Saldo a 

31/12/2021

Cost

Depreciació 
acumulada

Deteriorament

Saldo a 
01/01/2021

Aplicacions informàtiques       24.923,47           7.110,00                     -     (466,99)          31.566,48  
Despeses d'investigació i desenvolupament                   -                       -                       -                       -                           -  
Altres                                3.120,00                     -                       -                       -                3.120,00  
Total    28.043,47         7.110,00                     -     (466,99)        34.686,48  
Aplicacions informàtiques (25.696,57) (950,08)                   -                       -     (26.646,65)
Despeses d'investigació i desenvolupament                   -                       -                       -                       -                           -  
Altres                        (260,26)                   -                       -                       -     (260,26)
Total (25.956,83) (950,08)                   -                       -     (26.906,91)
Aplicacions informàtiques  -  -  -  -                       -  
Despeses d'investigació i desenvolupament                   -                       -                       -                       -                           -  
Altres                         -  -  -  -                       -  
Total                   -                       -                       -                       -                           -  
Valor Net Comptes       2.086,64   6.159,92                   -     (466,99)          7.779,57  

Saldo a 
31/12/2020

Cost

Depreciació 
acumulada

Deteriorament

Saldo a 
01/01/2020 Adicions Baiaxes Traspassos
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32. Comptes a pagar 

El detall d’aquest epígraf “Comptes a pagar”  a 31 de desembre de 2021 i 2020 es com 
segueix:  

 
 

 

- L’apartat de “Creditor Comercials” correspon principalment a creditors amb els que 
opera La Cambra a data de tancament de l’exercici i que corresponen a les activitats 
corrents que desenvolupa. 

Els creditors comercials no generen interessos i normalment s’estableixen terminis a 
30 dies.  

- L’apartat “administracions Públiques” correspon als diferents impostos pendents de 
pagament a data de tancament de l’exercici 2021 i 2020.  

- L’apartat “Caixa andorrana de Seguretat Social” correspon a la última cotització de 
l’exercici 2021 i 2020 que és liquidarà durant el mes de Gener del pròxim any. 

 

33. Dipòsits reemborsables de clients ( passius) 

El saldo corresponent d’aquest epígraf correspon al saldo a data de tancament de 
l’exercici d’aquells dipòsits rebuts en concepte del “Quadern ATA” 

 

34. Provisions 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

35. Ingressos diferits 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

36. Instruments financers 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

37. Provisions no corrents 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

  2021  2020 

Creditors comercials 75.928,90 108.597,34 
Pagaments rebuts per anticipat - - 
Remuneracions pendents als treballadors - - 
Bestretes de clients - - 
Administració Pública tributaria 3.479,66 1.908,47 
Caixa Andorrana de Seguretat Social 12.854,07 11.477,17 

Total  92.262,63  121.982,98 
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38. Pensions i altres subsidis 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

39. Obligacions d’arrendaments financers 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

40. Préstecs 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

41. Parts vinculades 

Segons el correu electrònic rebut a data 23 de març de 2022 per part d’Intervenció General 
del M.I. Govern d’Andorra, s’especifica que: «A la pàgina 536 del llibre de pressupost 
de l’exercici 2021, que està publicat a la pàgina web del Ministeri de Finances, figura la 
partida nominativa “41214 Cambra de Comerç” d’un import de 920.000€, 720.000€ dels 
quals són per finançar les activitats de la Cambra i 200.000€ són pel Tribunal 
d’Arbitratge.» 

Amb data 2 de juliol de 2021, La Cambra de Comerç rep del M.I. Govern d’Andorra dues 
transferències per import de 50.000 euros, fent un import total de 100.000,00 euros. Amb 
data 9 de juliol de 2021, La Cambra de Comerç abona aquests 100.000,00 euros, en una 
única transferència bancaria, al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra. Tant els 
abonaments com els càrrecs en compte corrent no han tingut cap impacte ni el compte de 
resultats de l’exercici ni en la liquidació pressupostària. 

Amb data 24 de setembre de 2021, La Cambra de Comerç rep del M.I Govern d’Andorra 
transferència per import de 50.000,00 euros. Amb data 4 d’octubre de 2021, La Cambra 
de Comerç abona aquest mateix import al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra. 
Tant l’abonament com el càrrec en compte corrent, no ha tingut cap impacte ni en el 
compte de resultats de l’exercici ni en la liquidació pressupostària. 

Amb data 19 de gener de 2022, La Cambra de Comerç rep del M.I. Govern d’Andorra 
transferència per import de 50.000,00 euros. Amb data 26 de gener de 2022, La Cambra 
de Comerç abona aquest mateix import al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra. 
Tant l’abonament com el càrrec en compte corrent, no ha tingut cap impacte ni en el 
compte de resultat de l’exercici ni en la liquidació pressupostària. 

 

42. Compromisos i contingències 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 
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43. Efectiu generat en operacions 

El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2021 i 31 de desembre de 2020 és com 
segueix:  
 
 2021 2020 

Resultat de l'any abans d'impostos 18.055,67 (17.885,29) 
Ajustat per: (13.976,50) 74.120,58

Depreciació 30.578,49 27.882,60
Garanties rebudes 0,00 0,00
Actius aportats 0,00 0,00
Deterioraments (45.960,00) 46.191,00
Resultat en la venda d'actius 0,00 0,00
Provisions 0,00 0,00
Fons de deteriorament 0,00 0,00
Ingressos financers 0,00 (6,60) 
Despeses financeres 1.405,01 53,58

Ajustos de capital circulant (164.263,51) (105.908,33) 
Variació d'inventari 0,00 0,00
Variació de comptes a cobrar (133.138,15) 28.125,77
Variació en ingrés diferit 0,00 0,00
Variació de comptes a pagar (31.125,36) (134.034,10) 
Variació de cobraments anticipats 0,00 0,00

Flux net de caixa d'activitats d'explotació (160.184,34) (49.673,04) 
 

44. Concessió de serveis 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

45. Informació segmentada 

Aquest epígraf no és d’aplicació als presents estats financers. 

 

46. Fets posteriors al tancament 

Des del 31 de desembre de 2021 fins a la formulació dels presents estats financers, no 
s’ha produït cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de La Cambra que es 
reflexa en aquests comptes anuals. 
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LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 
 
Els Estats Financers de LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 
juntament amb les seves notes explicatives corresponents a l’exercici 2021, han estat formulats 
pels membres del Comitè. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Josep Maria Mas 
President 
 
 
 
 
 

 Sr. Ramón Ginesta Julian 
Vicepresident del sector Comerç 

Sr. Daniel Armengol Bosch 
Vicepresident del sector Indústria 
 
 
 
 
 

 Sr. Ricard Vicens Rodriguez 
Vicepresident del sector Serveis 
Turístics 

Sra. Esther Puigcercós Font 
Vicepresidenta del sector Altres 
Serveis 
 
 
 
 
 

 Sr. Joan Arderiu Soler 
Tresorer 

Sr. Carles Vicent Guitart 
Tresorer Adjunt 
 
 
 
 
 

 Sr. Francisco Figuera Llusa 
Vocal 

Sra. Mercè Arderiu Huix 
Vocal 

  

 
 

 
Andorra la Vella, 28 de març de 2022 


