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Lleis
Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de
la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits
polítics i finançament electoral
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de març del 2017 ha aprovat la següent:
llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada
de partits polítics i finançament electoral

Exposició de motius
La Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, va ser aprovada
pel Consell General amb l’objectiu de regular d’una manera específica i amb caràcter general els partits
polítics, com a organitzacions bàsiques per al funcionament del sistema de govern democràtic i representatiu que estableix la Constitució, i d’establir un règim general de finançament dels partits polítics i de
finançament electoral. La regulació relativa al finançament polític es va fer seguint les recomanacions fetes
en aquesta matèria pel Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa. No obstant això,
el segon informe de conformitat relatiu al tercer cicle d’avaluació del GRECO evidencia que cal fer algunes
modificacions puntuals i algunes clarificacions a la Llei 19/2014 per adequar-la completament a les recomanacions que efectua l’organisme esmentat.

Consell General

És per aquesta raó que es promou aquesta Llei, en què les modificacions més importants que es porten a terme
consisteixen en fer constar expressament als grups parlamentaris com a ens que no poden realitzar donacions
als partits polítics ni a les candidatures. En efecte, el GRECO ha considerat que en no preveure expressament
els grups parlamentaris a la lletra a) dels apartats 4 i 3 dels articles 26 i 44, respectivament, existeix un dubte
sobre si aquestes entitats poden fer aquest tipus de donacions. També s’ha modificat l’article 44, tot introduint
unes disposicions específiques relatives a les aportacions que els partits polítics poden fer a les candidatures,
per esvair dubtes sobre el règim en aquesta matèria, tenint en compte que les disposicions disperses que
s’hi refereixen actualment poden portar a confusió. Igualment s’han modificat els articles 36, apartat 10, i 50,
apartat 5, per establir expressament la publicació dels comptes dels partits polítics i de les candidatures en un
termini de temps raonable. Finalment, convé destacar que s’ha reformat puntualment el règim de publicació
de les donacions als partits polítics i a les candidatures que preveuen els articles 26, apartat 12, i 44, apartat 12,
tot escurçant els terminis per fer-ho, atès que el GRECO ha conclòs que els terminis vigents són massa llargs.
A més, s’ha aprofitat aquesta reforma legal per introduir algunes modificacions destinades a clarificar i
simplificar algunes disposicions de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, perfeccionar
la redacció d’algunes altres disposicions d’aquesta mateixa Llei i establir un sistema de finançament públic
de partits polítics efectiu diferenciat del finançament de campanyes electorals. D’altra banda, s’ha modificat
parcialment la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’octubre de 2000, atès que s’han constatat problemes
tècnics en l’aplicació d’alguns dels seus articles, els quals ja foren modificats per la Llei 19/2014, del 18 de
setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. Concretament es pretén millorar la redacció
dels articles 2 i 3, apartat 1, de la Llei esmentada, a fi que incloguin de manera lògica i sistematitzada el
contingut de les modificacions que s’han portat a terme tant per la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, com per la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques
i d’estabilitat pressupostària i fiscal. I també es modifica l’article 22 de la Llei del Tribunal de Comptes amb
l’objectiu de suprimir el sistema del torn rotatori per a la renovació dels membres del Tribunal de Comptes.
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Article 1. Modificació de la lletra a) de l’apartat 4 i de l’apartat 12 de l’article 26
Es modifiquen la lletra a) de l’apartat 4 i l’apartat 12 de l’article 26 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre,
qualificada de partits polítics i finançament electoral, els quals queden redactats com segueix:
“[…]
4. No poden efectuar donacions als partits polítics, ni directament ni indirectament:
a) Les persones jurídiques, els ens sense personalitat jurídica i les altres entitats, i en concret les fundacions, les associacions i els grups parlamentaris.
[…]
12. Els partits polítics han de posar en coneixement del Tribunal de Comptes totes les donacions rebudes,
amb la informació que preveuen els apartats 7 i 8 d’aquest article, en el termini màxim de vuit dies hàbils
a partir del dia de la donació.
El Tribunal de Comptes farà públics, cada sis mesos, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, els llistats
amb dita informació […]”
Article 2. Modificació de l’apartat 11 i addició d’un apartat 14 a l’article 26
Es modifica l’apartat 11 i s’afegeix un apartat 14 a l’article 26 de la Llei de 19/2014, del 18 de setembre,
qualificada de partits polítics i finançament electoral, el qual queda redactat com segueix:
“[…]
11. Els partits polítics no podran acceptar donacions provinents de Govern, partits polítics o entitats públiques estrangeres. Queden excloses d’aquesta prohibició les subvencions de les federacions o organismes
internacionals dels quals els partits polítics en siguin membre per a projectes democràtics i concrets que
es vulguin dur a terme en pro de l’interès general. En aquest cas, aquestes subvencions i el seu destí, que
obligatòriament haurà de ser aquell projecte o projectes en concret, hauran de constar als comptes del
partit i estan sotmeses al mateix règim de límit de quantitat, control i publicitat que les donacions fetes per
persones físiques als partits polítics previst en el present article.
I en tots els casos, les subvencions rebudes no podran superar en cap cas el 40% del cost total del referit
projecte.
[…]
14. Si un crèdit o un préstec concedit a un partit polític és assumit per una altra persona, en virtut d’un aval
o una altra figura jurídica anàloga, aquest fet es considera a tots els efectes com una donació si la persona
esmentada no exerceix en un termini raonable les accions oportunes per rescabalar-se.”

Consell General

Article 3. Modificació de l’article 32
Es modifica l’article 32 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament
electoral, el qual queda redactat com segueix:
“Article 32. Subvenció de representació
1. Els partits polítics constituïts de conformitat amb aquesta llei reben una subvenció de representació per
sufragar les seves despeses de funcionament. Aquesta subvenció és diferent de la subvenció per sufragar
despeses electorals que regulen els articles 45 i 46.
Aquesta subvenció és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. En cas de que
la legislatura comenci o acabi en una data diferent a l’inici o l’acabament de l’any natural, la subvenció es
distribueix de manera proporcional als mesos de l’any natural corresponents a la nova legislatura.
La liquidació d’aquest import es realitzarà per mitjà d’una partida prevista en el Pressupost General de
l’Estat del mateix exercici en forma de pagaments trimestrals prèvia verificació que els partits que han de
rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.
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2. Per tenir dret a dita subvenció, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions de
la legislatura durant la qual es percep la subvenció, i que la candidatura amb la qual concorri hagi obtingut
com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagin obtingut
representació al Consell General o als comuns.
Si un cop iniciada la legislatura, una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà
la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al
període de l’any natural restant a comptar des del dia en que quedi formalment inscrit.
En el cas que una candidatura rebi el suport de varis partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons
l’acord que aquests determinin de manera prèvia en el si de la candidatura i a manca d’aquest, de manera
proporcional a la representació de dits partits en la candidatura.
Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al
Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.
3. La subvenció de representació destinada a sufragar les despeses de funcionament s’estableix per cada
any natural en base als següents criteris:
a) Bases de càlcul:
- 5.000 € als partits que composen la llista nacional en les eleccions al Consell General;
- 1.400 € als partits que composen la llista parroquial en les eleccions al Consell General; i
- 1.400 € als partits que composen la llista en les eleccions comunals.
La distribució de l’import base entre els diferents partits integrants d’una candidatura s’efectuarà d’acord
amb l’establert a l’apartat segon del present article, i haurà de ser comunicada al Govern a l’inici de cada
legislatura i abans del pagament de la primera subvenció.
b) Determinació de l’import de la subvenció:
L’import de la subvenció de representació d’un partit polític serà el resultat de la suma de les diferents
bases que correspongui a cada partit d’acord amb allò establert a l’apartat a anterior.”
Article 4. Modificació de l’apartat 10 de l’article 36
Es modifica l’apartat 10 de l’article 36 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics
i finançament electoral, el qual queda redactat com segueix:
“[…]
10. El Tribunal de Comptes inclou en la seva memòria anual d’activitats els resultats de la fiscalització dels
comptes dels partits polítics, així com un exemplar dels comptes esmentats. L’informe anual conté les
recomanacions i les propostes que el Tribunal estimi convenients per garantir el compliment de la Llei i
millorar el règim del finançament dels partits polítics.
Aquesta memòria es publica al Butlletí del Consell General, tal com preveu l’article 32 de la Llei del Tribunal
de Comptes.

Consell General

[…]”
Article 5. Modificació de l’apartat 1 de l’article 37
Es modifica l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i
finançament electoral, el qual queda redactat com segueix:
“[…]
1. Amb independència de les responsabilitats civils i penals que corresponguin, se sancionen com infraccions en matèria de finançament dels partits polítics les conductes següents:
a)Rebre donacions privades per sobre de les quanties màximes o amb vulneració de les condicions establertes per aquesta Llei.
b)Que els partits polítics efectuïn aportacions a les candidatures electorals per sobre dels límits de despesa màxima electoral, amb contravenció de les disposicions de l’article 44, apartat 3, lletra a).
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c)Infringir les obligacions comptables que deriven d’aquesta Llei, de manera que s’impedeixi o es dificulti greument el coneixement de la situació financera i patrimonial dels partits polítics.
d)No remetre els comptes al Tribunal de Comptes dins el termini i en les condicions establertes per aquesta Llei.
e)No atendre els requeriments del Tribunal de Comptes o obstaculitzar de qualsevol manera la seva fiscalització.
f)Les altres vulneracions de les obligacions que estableix el capítol quart de la Llei.
[…]”
Article 6. Modificació de l’article 40
Es modifica l’article 40 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament
electoral, el qual queda redactat com segueix:
“Article 40. Administrador electoral de la candidatura
1. Tota candidatura ha de tenir un administrador electoral responsable dels seus ingressos i despeses, i
de la seva comptabilitat. El seu nom ha de ser comunicat a la Junta Electoral.
2. Quan un mateix partit o una mateixa coalició presenta candidatures en més d’una parròquia, res impedeix a les diferents candidatures federar despeses i tenir el mateix administrador. En aquest cas, també
cal comunicar-ho a la Junta Electoral.
3. Pot ser designada administradora electoral qualsevol persona major d’edat, de nacionalitat andorrana i
en ple ús dels seus drets civils i polítics.
4. Els candidats no poden ser administradors electorals.
5. La comptabilitat s’ajusta en cada cas als principis generals i a la normativa aplicable.”
Article 7. De supressió de l’article 41
Queda derogat l’article 41 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.
Article 8 Modificació de l’article 42
Es modifica l’article 42 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament
electoral, el qual queda redactat com segueix:
“Article 42. Comptes oberts
Els administradors electorals de les candidatures que hagin estat designats prèviament en temps i forma
deguts, han de comunicar a la Junta Electoral els comptes específics oberts per a la recaptació de fons a
qualsevol entitat bancària amb seu a Andorra. Aquesta comunicació es fa dins les vint-i-quatre hores següents a l’obertura dels comptes.”
Article 9. Modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 43
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 43 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits
polítics i finançament electoral, els quals queden redactats com segueix:

Consell General

“[…]
2. Els administradors electorals són responsables solidaris de les quantitats ingressades i de la seva aplicació als fins assenyalats.
3. Un cop ha acabat la campanya electoral, sols es pot disposar dels saldos d’aquests comptes per pagar,
en els cinquanta dies naturals següents al dia de la votació, les despeses electorals contretes prèviament.”
Article 10. Modificació de l’apartat 1, de la lletra a) de l’apartat 3, de l’apartat 7 i de l’apartat 12 de l’article 44
Es modifiquen l’apartat 1, la lletra a) de l’apartat 3, l’apartat 7 i l’apartat 12 de l’article 44 de la Llei 19/2014, del
18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, els quals queden redactats com segueix:
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“[…]
1. Les candidatures electorals poden rebre donacions nominatives, en diner o en espècie, procedents únicament de persones físiques, dins els límits i d’acord amb els requisits i les condicions establertes en la Llei.
Per excepció a aquesta disposició, els partits polítics poden fer aportacions a les candidatures, dins els
límits i d’acord amb els requisits i les condicions establerts a l’apartat 3 d’aquest article.
[…]
3. No poden efectuar donacions a les candidatures electorals, ni directament ni indirectament:
a) Les persones jurídiques, els ens sense personalitat jurídica i les altres entitats, i en concret les fundacions, les associacions i els grups parlamentaris.
Malgrat l’anterior, els partits polítics poden fer aportacions a les candidatures per cobrir el dèficit dels
comptes electorals, sempre que aquestes aportacions no superin els límits de despesa màxima electoral
que fixa el capítol cinquè. Aquestes aportacions s’han de fer als comptes específics previstos a l’article 42,
i han de constar obligatòriament a les comptabilitats dels partits polítics i de les candidatures concernits.
[…]
7. Quan es tracti de donacions en espècie, l’efectivitat de les donacions percebudes s’acredita mitjançant
una certificació expedida per l’administrador electoral en la qual s’ha de fer constar, a més de la identificació
del donant, el document públic o el document autèntic que acrediti l’entrega del bé donat, fent menció
expressa del caràcter irrevocable de la donació. Les donacions en espècie són valorades d’acord amb la
normativa vigent de comptabilitat dels empresaris.
[…]
12. Les candidatures electorals han de posar en coneixement del Tribunal de Comptes totes les donacions
rebudes, amb la informació que preveuen els apartats 6 i 7 d’aquest article, en el termini màxim de vuit
dies hàbils a partir del dia de la donació.
El Tribunal de Comptes ha de publicar les donacions i la informació que preveuen els apartats 6 i 7 d’aquest
article al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, en el termini màxim d’un mes a comptar de la finalització
de la campanya electoral.”
Article 11. Addició d’un apartat 13 a l’article 44
S’afegeix un apartat 13 a l’article 44 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i
finançament electoral, el qual queda redactat com segueix:
“[…]
13. Si un crèdit o un préstec concedit a una candidatura és assumit per una altra persona, en virtut d’un aval
o una altra figura jurídica anàloga, aquest fet es considera a tots els efectes com una donació si la persona
esmentada no exerceix en un termini raonable les accions oportunes per rescabalar-se.”

Consell General

Article 12. Addició d’un article 46 bis
S’afegeix un article 46 bis a la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament
electoral, situat després de l’article 46, el qual queda redactat com segueix:
“Article 46 bis. Crèdits
1. Les candidatures només poden portar a terme operacions de crèdit i obtenir serveis financers amb entitats
financeres.
2. La condonació d’interessos o de capital, i l’establiment de condicions favorables diferents de les ordinàries de mercat o dels usos habituals del tràfic mercantil, es consideren donacions i han de seguir el règim
previst a l’article 44.
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3. La documentació sobre les operacions de crèdit i les operacions que s’estableixen a l’apartat anterior
han de ser aportades al Tribunal de Comptes, que pot també reclamar-les a les entitats financeres.”
Article 13. Modificació de l’apartat 2 de l’article 48
Es modifica l’apartat 2 de l’article 48 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i
finançament electoral, el qual queda redactat com segueix:
“[…]
2. Les candidatures electorals poden realitzar despeses electorals per una quantia màxima de 200.000
euros en el cas de les eleccions al Consell General en la llista nacional, i de 30.000 euros en el cas de les
eleccions al Consell General en les llistes parroquials o en el cas de les eleccions comunals, més 0,30 euros
per cada persona inscrita en el cens electoral de la circumscripció corresponent. Les infraccions d’aquests
límits màxims per part de les candidatures se sancionen segons el que preveu l’apartat 3 de l’article 38.”
Article 14. Modificació de l’apartat 1 de l’article 49
Es modifica l’apartat 1 de l’article 49 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i
finançament electoral, el qual queda redactat com segueix:
“[…]
1. Des de la data de la convocatòria fins al cinquantè dia natural posterior al dia de la votació, la Junta Electoral vetlla per l’acompliment de la normativa de finançament electoral.
[…]”
Article 15. Modificació dels apartats 1, 2, 5 i 6 de l’article 50
Es modifiquen els apartats 1, 2, 5 i 6 de l’article 50 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de
partits polítics i finançament electoral, els quals queden redactats com segueix:
“[…]
1. Entre els seixanta i els vuitanta dies naturals següents al dia de la votació, totes les candidatures han de
presentar davant el Tribunal de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos
i despeses electorals respectius.
2. La presentació la fan els administradors electorals.
[…]
5. El Tribunal de Comptes remet en el termini de tres dies hàbils l’informe definitiu de fiscalització al Consell
General i al Govern. Aquest informe ha d’incloure un exemplar de les comptabilitats electorals corresponents,
i s’ha de publicar al Butlletí del Consell General en el termini màxim d’un mes des de la data de recepció de
l’informe per part del Consell General.

Consell General

6. El Govern, d’acord amb l’informe del Tribunal de Comptes, dins el termini d’un mes a comptar de la data
en què el rep, ordena el pagament de les subvencions a les candidatures.
Si l’informe preliminar de fiscalització del Tribunal de Comptes no adverteix indicis d’irregularitats, i si els
partits o les candidatures afectades no fan al·legacions, el Govern ordena, dins del termini d’un mes a
comptar de la data que el rep, el pagament de les subvencions a les candidatures, d’acord amb aquest
informe preliminar i sense perjudici del que correspongui d’acord amb l’informe definitiu. A aquest efecte,
un cop acabat el termini per fer al·legacions, el Tribunal de Comptes fa arribar l’informe preliminar al Govern, juntament amb la certificació que fa constar que les candidatures afectades no han fet al·legacions.
Les quantitats rebudes s’ajusten, en el seu cas, a les que corresponguin d’acord amb l’informe definitiu.”
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Disposició transitòria única
En referencia a la subvenció de representació regulada en l’article 3 de la present llei, aquesta començarà a funcionar a partir de l’1 de Gener del 2018 i es prendrà com a referència per calcular l’import de la
subvenció els resultats de les eleccions generals de l’1 de març de 2015 i les eleccions comunals del 13 de
desembre de 2015 a excepció de que hagin concorregut noves eleccions abans d’aquella data, en aquest
cas s’agafaria com a referència els resultats de les noves eleccions.

Disposició final primera. Modificació de la Llei del Tribunal de Comptes
1. Es modifica l’article 2 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou modificat pels
apartats 2, 3 i 4 de la Disposició final segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits
polítics i finançament electoral, i pels apartats 1 i 3 de la Disposició final primera de la Llei 32/2014, del 27
de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i que queda
redactat com segueix:
“Article 2
Són funcions del Tribunal de Comptes:
1. Funció fiscalitzadora:
a) Fiscalitzar l’activitat econòmica i financera de l’Administració pública, dels partits polítics i de les entitats vinculades o dependents d’aquests partits polítics, de les coalicions electorals i de les candidatures
electorals, tot vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.
b) Supervisar l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el
compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal en matèria de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal.
c) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l’article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
d) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què així ho estableixi la
normativa aplicable o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
e) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.
f) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i les altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’eficiència i formular les propostes que
tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.
h) Fiscalitzar l’eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, els crèdits, les ajudes i els avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.
i) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes
que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Consell General

2. Funció consultiva:
Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmica i financera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.
3. Funció sancionadora:
a) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors als partits polítics, les candidatures electorals
i les agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei qualificada de
partits polítics i finançament electoral.
b) Incoar els expedients sancionadors que preveu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.”

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 21

8/8

5 d'abril del 2017

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou
modificat per l’apartat 5 de la Disposició final segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de
partits polítics i finançament electoral, i que queda redactat com segueix:
“[…]
1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis
que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els
ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir
amb els principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal, han de ser exposats com a
part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.
[…]”
3. Es modifica l’article 22 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou modificat
per l’article únic de la Llei 2/2010, del 18 de març, de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13
d’abril del 2000, i per l’apartat 5 de la Disposició final primera de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i queda redactat com segueix:
“Article 22
1. El president i els altres membres del Tribunal de Comptes són designats individualment pel Consell
General, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres en primera votació, per un
període de sis anys renovable.
2. Si en una primera votació no s’assoleix la majoria requerida a l’apartat anterior, queda elegit el candidat
que, en una segona votació, obtingui el vot favorable de la majoria absoluta del Consell General.
3. Un cop designats, els membres del Tribunal de Comptes han de prestar jurament o promesa d’acatament
davant el síndic general, en la forma prevista pel Reglament del Consell General.
4. Un cop finalitzat el termini del seu mandat, els membres del Tribunal de Comptes continuen exercint el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. Aquest termini no pot excedir els sis mesos.”

Disposició final segona. Textos consolidats
S’encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els textos consolidats de la Llei 19/2014, del 18 de setembre,
qualificada de partits polítics i finançament electoral, i de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’octubre
del 2000, que incloguin les modificacions introduïdes fins al moment en aquestes dues lleis.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 16 de març del 2017

Consell General

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

François Hollande
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
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