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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Antecedents i marc legal 
 
El Tribunal de Comptes a través de l’article 25 del Reglament del Consell General, rep 
l’encàrrec de fiscalitzar la comptabilitat específica de la gestió de les assignacions 
rebudes del Consell General per part dels Grups Parlamentaris i dels Consellers 
Generals no adscrits. 
 
En sessió de data 17 de juliol de 2019, la Sindicatura del Consell General adopta els 
criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels Grups Parlamentaris i Consellers 
Generals no adscrits. En l’elaboració de la comptabilitat, s’aplicaran els principis i 
normes que es regulen en les disposicions següents: 
 

- Reglament del Consell General de data 7 de febrer del 2019. 
- Edicte del 7 de juliol del 2019 del Consell General amb els criteris i indicacions 

sobre la comptabilitat dels Grups Parlamentaris i Consellers Generals no 
adscrits. 

- Decret del 15-02-2012 del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, 
de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril 
i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre. 

- Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla general de 
comptabilitat. 

 
Durant els primers cinc dies hàbils després de la constitució del Consell General, un 
mínim de tres Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari, mitjançant 
una declaració signada pels seus membres amb indicació del nom del Grup 
Parlamentari, que serà traslladada al Síndic General. Esgotat aquest termini no és 
possible la creació de nous Grups Parlamentaris durant la legislatura. 
 
Els Consellers Generals que no es trobin incorporats a cap Grup Parlamentari són 
Consellers Generals no adscrits. Quan hi hagi més de dos Consellers Generals que 
no estiguessin incorporats a un Grup Parlamentari, tots els qui es trobin en la mateixa 
situació quedaran incorporats a un Grup Mixt.  
 
D’acord amb l’article 25 del Reglament del Consell General, posarà a disposició dels 
Grups Parlamentaris els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de 
les seves funcions, per mitjà d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun d’ells i d’una 
subvenció variable en funció del número de Consellers Generals de cada grup. 
L’import destinat a la subvenció fixa no podrà ser inferior al 50% del total de la 
subvenció destinada als Grups Parlamentaris. 
 
Els recursos econòmics transferits han de ser destinats exclusivament a finançar 
activitats i altres despeses relacionades amb l’exercici de funcions parlamentàries. 
 
Els Grups Parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la gestió de les 
assignacions rebudes del Consell General, la qual ha de ser lliurada a la Sindicatura, 
per ser tramesa al Tribunal de Comptes, abans de l’1 d’abril de l’any següent al del 
tancament de l’exercici, per la seva fiscalització. 
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La fiscalització correspon al primer exercici de la VIII Legislatura 2019-2023, amb inici 
al maig de 2019 fins al desembre de 2019. 
 
La Sindicatura ha establert els criteris d’aplicació de les assignacions econòmiques 
segons tipologia de despesa: 
 

- Subscripcions i publicitat: 
o Llibres 
o Revistes 
o Premsa 

- Relacions públiques: 
o Desplaçaments 
o Reunions i àpats 

- Organismes internacionals: 
o Afiliacions 

- Subministraments i comunicació: 
o Telecomunicacions 
o Correus 

- Despeses de personal 
o Salaris 
o Cotitzacions socials 

- Reparació, manteniment i conservació d’equips propis 
- Material d’oficina propis 

o Petit mobiliari no facilitat pel Consell General 
o Equips informàtics/electrònics no facilitats pel Consell General 

- Altres serveis 
o Arrendament de locals per actes o reunions puntuals 
o Assessoraments 
o Traduccions 
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1.2. Objectiu de l’informe, abast i metodologia 
 
L’objectiu del present informe és recollir i posar a la disposició del Consell General els 
resultats dels treballs de fiscalització duts a terme pel Tribunal de Comptes en relació 
a la comptabilitat específica de la gestió de les assignacions rebudes del Consell 
General corresponents a l’exercici 2019. 
 
De conformitat amb l’àmbit de competències atribuïdes, la fiscalització s’ha dirigit, 
entre altres, a la consecució dels següents objectius: 
 

- Comprovar que els Grups Parlamentaris i Consellers Generals no adscrits 
presenten els seus comptes amb l’estructura i contingut que exigeix la 
normativa vigent, així com en el termini previst. 

- Analitzar els estats financers realitzats dels Grups Parlamentaris i Consellers 
Generals no adscrits a fi de determinar si són el reflex de la situació financera 
i patrimonial, així com el de les operacions econòmiques. 

- Verificar que la documentació comptable s’ajusta a allò que disposa la 
normativa corresponent, i als principis comptables generalment acceptats, així 
com que la documentació justificativa de les operacions economicofinanceres 
es considera suficient i reuneix els requisits exigits per les normes comptables, 
mercantils i fiscals. 

- Comprovar el compliment de la legalitat de l’assignació rebuda pel Consell 
General i el compliment de les restriccions i requisits contemplats en la norma 
pel que fa a la seva aplicació. 

 
L’abast de la fiscalització conté les operacions de contingut econòmic realitzades pels 
Grups Parlamentaris de la VIII legislatura durant l’exercici 2019. 
 
El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis i Normes d'Auditoria del Sector Públic 
i ha consistit en la realització d’aquelles proves selectives i revisions de procediments 
que s’han considerat necessàries en cada cas per a l’examen de les diferents àrees. 
 
No s’han portat a terme procediments específics tendents a localitzar fets posteriors 
que poguessin afectar a l’exercici fiscalitzat. No obstant això, en aquells casos en els 
quals s’ha comptat amb evidència d’algun tipus, originada amb posterioritat a la data 
de tancament dels exercicis, s’ha fet referència als mateixos a l'informe. 
 
1.3. Àmbit de la fiscalització 
 
Segons resposta del Consell General de data 9 de juny de 2020, s’havien satisfet 
assignacions, corresponents a l’exercici 2019, als Grups Parlamentaris següents: 
 

- Grup Parlamentari Demòcrata 
- Grup Parlamentari Socialdemòcrata 
- Grup Parlamentari Liberal 
- Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents 
- Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos 
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1.4. Assignacions rebudes pels Grups Parlamentaris 
 
L’import de l’assignació es compon d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun dels 
Grups Parlamentaris, que es correspon amb el 50% del total de l’assignació i d’una 
subvenció variable en funció del número de Consellers Generals de cada grup, que 
es reparteix el 50% de l’assignació restant, respectant l’establert a l’article 25.1 del 
Reglament del Consell General.  
 
D’acord amb la circularització rebuda, les assignacions satisfetes han estat les 
següents: 
 

Grup parlamentari Subvenció 
fixa 

Subvenció 
variable Total 

Grup Parlamentari Demòcrata 73.112,87 130.558,70 203.671,57 
Grup Parlamentari Socialdemòcrata 73.112,87 91.391,09 164.503,96 
Grup Parlamentari Liberal 73.112,87 52.223,48 125.336,35 
Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents  73.112,87 52.223,48 125.336,35 
Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos 73.112,87 39.167,61 112.280,48 
Total 365.564,35 365.564,36 731.128,71 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Consell General 
(Imports en euros) 
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2. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
2.1. Grup Parlamentari Demòcrata  
 
La comptabilitat específica de l’assignació rebuda del Consell General objecte de 
fiscalització, corresponent a l’exercici 2019, del Grup Parlamentari Demòcrata va ser 
lliurada al Tribunal per part de la Sindicatura en data 7 d’abril de 2020 i estava formada 
per un balanç, compte de pèrdues i guanys, i una memòria explicativa. Els comptes 
foren aprovats pel Grup Parlamentari en data 1 d’abril de 2020.  
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 22 de juliol 
de 2020. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de pèrdues i guanys presentats pel 
Grup Parlamentari: 
 
Balanç 
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Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
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Compte de pèrdues i guanys 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
Nota: El resultat de l’exercici és positiu i no negatiu com figura en el quadre anterior. 
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2.1.1. Fiscalització de l’assignació rebuda del Consell General 
 
El Grup Parlamentari Demòcrata de la VIII Legislatura està format per 10 Consellers 
Generals. 
 
Els ingressos comptabilitzats pel Grup Parlamentari Demòcrata es detallen en el 
quadre següent: 
 

Concepte 2019 Total 
Assignació Consell General     
Assignació Consell General 203.671,57   
Altres ingressos     
Altres ingressos 13.055,87   
Total   216.727,44 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
 
La base del càlcul de l’assignació rebuda del Consell General ha estat la següent: 
 

 
Font: Consell General 
(Imports en euros) 
 
2.1.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- El balanç i el compte de pèrdues i guanys no s’ajusten als models previstos 
en els criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels Grups Parlamentaris i 
Consellers Generals no adscrits que va determinar la Sindicatura, en la seva 
sessió de data 17 de juliol de 2019. La memòria no segueix el model establert 
i no aporta la informació prevista als punts 4. Patrimoni net i 5. Altra informació. 

- El Grup Parlamentari Demòcrata informa en la seva memòria d’uns ingressos 
de 216.727 euros procedents de les transferències rebudes del Consell 
General. De la resposta del Consell General l’import de l’assignació al Grup 
Parlamentari Demòcrata ha estat de 203.672 euros. La diferència entre 
ambdós imports de 13.056 euros correspon a l’ingrés que ha percebut el Grup 
Parlamentari Demòcrata del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos per 
la cessió d’un conseller. Per acord entre els dos Grups Parlamentaris, aquest 
import coincideix amb la subvenció variable per conseller que dota el Consell 
General. 

 
D’acord amb la informació facilitada per l’entitat bancària, el Grup Parlamentari 
Demòcrata disposa d’un compte corrent amb signatura indistinta. Aquesta pràctica no 
respecta el principi de mancomunació que ha de regir en la gestió de fons públics i es 
recomana adoptar procediments de pagament que respectin aquest principi. 
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2.2. Grup Parlamentari Socialdemòcrata 
 
La comptabilitat específica de l’assignació rebuda del Consell General objecte de 
fiscalització, corresponent a l’exercici 2019, del Grup Parlamentari Socialdemòcrata 
va ser lliurada al Tribunal per part de la Sindicatura en data 1 d’abril de 2020 i estava 
formada per un balanç, compte de pèrdues i guanys, i una memòria explicativa. Els 
comptes foren aprovats pel Grup Parlamentari en data 2 de març de 2020.  
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 10 de 
setembre de 2020. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de pèrdues i guanys presentats pel 
Grup Parlamentari: 
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Balanç 
 

 
 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros)  
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Compte de pèrdues i guanys 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros)  
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2.2.1. Fiscalització de l’assignació rebuda del Consell General 
 
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata de la VIII Legislatura està format per 7 
Consellers Generals. 
 
Els ingressos comptabilitzats pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata es detallen en 
el quadre següent: 
 

Concepte 2019 Total 
Assignació Consell General     
Assignació Consell General 164.503,96   
Altres ingressos     
Altres ingressos -   
Total   164.503,96 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
 
La base del càlcul de l’assignació rebuda del Consell General ha estat la següent: 
 

 
Font: Consell General 
(Imports en euros) 
 
2.2.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- El balanç i el compte de pèrdues i guanys no s’ajusten als models previstos 
en els criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels Grups Parlamentaris i 
Consellers Generals no adscrits que va determinar la Sindicatura, en la seva 
sessió de data 17 de juliol de 2019. La memòria no segueix el model establert 
i no aporta la informació prevista als punts 2.b) Control intern i 5.b) Canvis 
produïts en l’òrgan de representació durant l’exercici. 

- Els comptes presentats inclouen saldos procedents del Grup Parlamentari 
existent en la legislatura anterior, quan no és procedent de fer-ho. Del treball 
efectuat s’han detectat immobilitzats totalment amortitzats per un valor de 
30.237 euros, deutes i proveïdors per 1.441 euros, una tresoreria positiva per 
642 euros i una de negativa per 16 euros, així com uns resultats negatius 
d’exercicis anteriors per 815 euros. Totes aquestes operacions no haurien de 
tenir reflex en la comptabilitat lliurada. 

- Durant l’exercici, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha suportat despeses 
que meritaven a Grups Parlamentaris de legislatures anteriors i que 
s’enumeren a continuació: 

a) Liquidació d’un import de 10.557 euros, corresponent a una quitança 
per l’acomiadament d’un assalariat amb antiguitat des de l’exercici 
2015, del qual 1.175 euros correspondrien al present exercici. 

b) Suport comptable per 784 euros. 
c) Telèfon per 157 euros. 
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2.3. Grup Parlamentari Liberal 
 
La comptabilitat específica de l’assignació rebuda del Consell General objecte de 
fiscalització, corresponent a l’exercici 2019, del Grup Parlamentari Liberal va ser 
lliurada al Tribunal per part de la Sindicatura en data 31 de març de 2020 i estava 
formada per un balanç, compte de pèrdues i guanys, i una memòria explicativa. Els 
comptes foren aprovats pel Grup Parlamentari en data 11 de març de 2020. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure l’1 de setembre 
de 2020. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de pèrdues i guanys presentats pel 
grup parlamentari: 
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Balanç 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
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Compte de pèrdues i guanys 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
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2.3.1. Fiscalització de l’assignació rebuda del Consell General 
 
El Grup Parlamentari Liberal de la VIII Legislatura està format per 4 Consellers 
Generals. 
 
Els ingressos comptabilitzats pel Grup Parlamentari Liberal es detallen en el quadre 
següent: 
 

Concepte 2019 Total 
Assignació Consell General     
Assignació Consell General 125.336,35   
Altres ingressos     
Altres ingressos -   
Total   125.336,35 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
 
La base del càlcul de l’assignació rebuda del Consell General ha estat la següent: 
 

 
Font: Consell General 
(Imports en euros) 
 
2.3.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- La memòria no aporta la informació prevista al punt 5.b) Canvis produïts en 
l’òrgan de representació durant l’exercici. 

- Durant l’exercici, el Grup Parlamentari Liberal ha suportat una despesa de 
suport comptable per 836 euros que meritava al Grup Parlamentari de 
l’anterior legislatura. 

- Les despeses de l’exercici estan infravalorades en 626 euros al no haver 
comptabilitzat unes cotitzacions pagades a la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social (CASS) de retribucions variables corresponents al mes de setembre de 
2019. Aquest fet comporta que el resultat de l’exercici estigui sobrevalorat en 
el mateix import. 
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2.4. Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents 
 
La comptabilitat específica de l’assignació rebuda del Consell General objecte de 
fiscalització, corresponent a l’exercici 2019, del Grup Parlamentari Terceravia + Unió 
Laurediana + Independents va ser lliurada al Tribunal per part de la Sindicatura en 
data 31 de març de 2020 i estava formada per un balanç i un compte de pèrdues i 
guanys. Els comptes foren aprovats pel Grup Parlamentari en data 20 de març de 
2020. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 28 de 
setembre de 2020. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de pèrdues i guanys presentats pel 
Grup Parlamentari: 
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Balanç 
 

 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
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Compte de pèrdues i guanys 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
 
2.4.1. Fiscalització de l’assignació rebuda del Consell General 
 
El Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents de la VIII 
Legislatura està format per 4 Consellers Generals. 
 
Els ingressos comptabilitzats pel Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + 
Independents es detallen en el quadre següent: 
 

Concepte 2019 Total 
Assignació Consell General     
Assignació Consell General 125.336,35   
Altres ingressos     
Altres ingressos -   
Total   125.336,35 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
 
La base del càlcul de l’assignació rebuda del Consell General ha estat la següent: 
 

 
Font: Consell General 
(Imports en euros) 
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2.4.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- El Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents no 
presenta la memòria d’acord al model previst en els criteris i indicacions sobre 
la comptabilitat dels Grups Parlamentaris i Consellers Generals no adscrits 
que va determinar la Sindicatura, en la seva sessió de data 17 de juliol de 
2019.  
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2.5. Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos 
 
La comptabilitat específica de l’assignació rebuda del Consell General objecte de 
fiscalització, corresponent a l’exercici 2019, del Grup Parlamentari Ciutadans 
Compromesos va ser lliurada al Tribunal per part de la Sindicatura en data 1 d’abril de 
2020 i estava formada per un balanç, compte de pèrdues i guanys, i una memòria 
explicativa. Els comptes foren aprovats pel Grup Parlamentari en data 30 de març de 
2020. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 9 de setembre 
de 2020. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de pèrdues i guanys presentats pel 
Grup Parlamentari: 
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Balanç 
 

 
 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
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Compte de pèrdues i guanys 
 

 
Font: Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
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2.5.1. Fiscalització de l’assignació rebuda del Consell General 
 
El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos de la VIII Legislatura està format per 
3 consellers generals. 
 
Els ingressos comptabilitzats pel Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos es 
detallen en el quadre següent: 
 

Concepte 2019 Total 
Assignació Consell General     
Assignació Consell General 112.280,48   
Altres ingressos     
Altres ingressos -   
Total   112.280,48 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Grup Parlamentari 
(Imports en euros) 
 
La base del càlcul de l’assignació rebuda del Consell General ha estat la següent: 
 

 
Font: Consell General 
(Imports en euros) 
 
2.5.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos ha comptabilitzat una despesa 
de 13.056 euros que no figura en els conceptes a imputar al compte de 
pèrdues i guanys, tal com establert en l’edicte del 7 de juliol de 2019 del 
Consell General amb els criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels Grups 
Parlamentaris i Consellers Generals no adscrits. Aquest import correspon a 
l’ingrés que ha percebut el Grup Parlamentari Demòcrata del Grup 
Parlamentari Ciutadans Compromesos per la cessió d’un conseller, per acord 
entre els dos grups parlamentaris. 

- El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos no ha comptabilitzat ni cotitzat 
l’import corresponent a la seguretat social del mes de maig de 2019, el que 
comporta que el resultat de l’exercici es trobi sobrevalorat en 297 euros. 
Aquesta cotització ha estat regularitzada durant l’exercici 2020. 
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3. AL·LEGACIONS 
 
D’acord amb allò que preveuen els articles 3 i 10 de la Llei del Tribunal de Comptes 
es va trametre a cada Grup Parlamentari la part corresponent del present informe per 
tal que poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes. 
 
Durant el període d’al·legacions, el Tribunal n’ha rebut dels següents Grups 
Parlamentaris: 
 

- Grup Parlamentari Demòcrata 
- Grup Parlamentari Socialdemòcrata 
- Grup Parlamentari Liberal 
- Grup Parlamentari TerceraVia + Unió Laurediana + Independents 
- Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos 

 
Es transcriuen a continuació les respostes rebudes: 
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Nota del Tribunal: 
 
Els annexos i complements d’informació que es citen en les al·legacions, que no s’han 
reproduït per raons tècniques, consisteixen en fotocòpies de documents en formats 
diversos i no homogenis. La seva correlació amb la descripció que es fa dins del text 
de les al·legacions ha estat contrastada pel Tribunal. 
 
4. OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Pel que fa a les al·legacions presentades, que el Tribunal de Comptes ha analitzat, 
entén que no modifiquen els plantejaments evocats en el cos de l’informe, ni aporten 
cap informació complementària que permeti modificar les observacions a les quals ha 
arribat el Tribunal desprès de l’examen de la documentació aportada durant els 
treballs de camp. 
 
5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS  
 
L’informe presenta els resultats de la fiscalització efectuada sobre la comptabilitat 
específica de la gestió de les assignacions rebudes del Consell General per part dels 
Grups Parlamentaris i dels Consellers Generals no adscrits corresponents a l’exercici 
2019. El nombre de Grups Parlamentaris que s’han sotmès a la fiscalització són cinc, 
segons es relaciona a l’apartat 1.3 d’aquest informe. 
 
De les verificacions efectuades d’acord amb procediments d’auditoria, excepte per les 
conseqüències que es deriven de les observacions contingudes en els apartats 
corresponents, es desprèn que: 
 

- Els Grups Parlamentaris presenten els seus comptes amb l’estructura i 
contingut que exigeix la normativa vigent. 

- Els estats financers presentats pels Grups Parlamentaris són el reflex de la 
situació financera i patrimonial, així com el de les operacions econòmiques. 

- La documentació comptable s’ajusta a allò que disposa la normativa 
corresponent, i als principis comptables generalment acceptats, així com que 
la documentació justificativa de les operacions economicofinanceres es 
considera suficient i reuneix els requisits exigits per les normes comptables, 
mercantils i fiscals. 

- S’ha acomplert amb la legalitat de l’assignació rebuda pel Consell General i el 
compliment de les restriccions i requisits contemplats en la norma pel que fa 
a la seva aplicació. 

 
Es recomana que s’elabori normativa respecte a la cessió de Consellers Generals, 
respecte a l’inventari del material d’oficina no fungible adquirit amb les assignacions 
rebudes del Consell General i respecte a la contractació de Consellers Generals per 
part dels Grups Parlamentaris.  
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