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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Antecedents i marc legal 
 
El Tribunal de Comptes a través de la Llei de creació del mateix, de data 13 d’abril del 
2000, i amb les modificacions posteriors, rep l’encàrrec d’elaborar un informe de 
fiscalització del finançament de cada partit polític i de les agrupacions de 
representants que rebin subvencions públiques, en els termes que disposa la Llei 
qualificada 19/2014, del 18 de setembre, de partits polítics i finançament electoral, 
modificada per la Llei 4/2017 del 16 de març, així com l’obligació de fiscalitzar l’activitat 
econòmica financera dels partits polítics, així com de les entitats vinculades o 
dependents d’ells, i les coalicions. En data 4 d’octubre de 2017, es publica el Text 
refós de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i 
finançament electoral (en endavant LQPPFE). 
 
Amb l’acord de 23-3-2015 del Ple del Tribunal de Comptes pel qual s’aproven els 
criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels partits polítics, s’estableix el marc que 
ha de servir com a base per la confecció i presentació dels estats financers. A més, 
els partits polítics aplicaran, en l’elaboració de la seva comptabilitat, els principis i 
normes que es regulen fonamentalment en les disposicions següents: 
 

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

- 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. 

 
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 
als comptes anuals dels partits polítics i del seu finançament corresponent a l’exercici 
2018. 
 
De conformitat amb l’àmbit de competències atribuïdes, la fiscalització s’ha dirigit, 
entre altres, a la consecució dels següents objectius: 
 

- Analitzar els estats financers dels partits polítics a fi de determinar si són el 
reflex de la situació financera i patrimonial, així com el de les operacions 
econòmiques realitzades. 

- 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 dels recursos públics i privats rebuts 
pels partits polítics, i el compliment de les restriccions i requisits contemplats 
en la norma pel que fa al finançament dels partits polítics.  
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Aquesta actuació suposa la realització d’una auditoria de regularitat (financera i de 
compliment) de l’activitat economicofinancera de les diferents formacions polítiques, 
desenvolupada en l’exercici 2018, i en particular pel que fa al seu finançament, de 
conformitat amb el que disposa la LQPPFE. 
 
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. 
 
Han estat objecte de la present fiscalització els fets generats per les formacions 
polítiques en l’exercici 2018 encara que, quan ha calgut per tenir incidència en 
l’exercici fiscalitzat, també ho han estat els exercicis anteriors i posteriors, abordant 
tant els aspectes comptables com els patrimonials, així com els d’organització i control 
intern existents i si es compleix amb la legalitat vigent. 
 
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 Registre de Partits Polítics de data 19 de març de 2019, 
constaven inscrites en el registre a 31 de desembre de 2018 les següents formacions: 
 

- Partit Demòcrates per Andorra (DA) 
- Partit Liberal d’Andorra 
- Partit Podem Andorra 
- Partit Polític Socialdemòcrata  
- Unió Laurediana (UL) 

 
D’acord amb el que estipula l’article 36.1 de la LQPPFE: “El Tribunal de Comptes 
fiscalitzarà els comptes anuals dels partits polítics, sense perjudici de la fiscalització 
de les despeses electorals en els termes del capítol cinquè.” 
 
D’acord amb la disposició transitòria única de la LQPPFE, a partir de l’1 de gener del 
2018, els partits polítics poden rebre una subvenció de representació per sufragar les 
seves despeses de funcionament. 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. Aquesta subvenció 
és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. 
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1.4. Recursos financers de les formacions polítiques 
 
Els recursos financers, de conformitat amb el que disposa la LQPPFE, han estat els 
següents: 
 

- Fons de finançament públic: 
 
En data 18 de febrer de 2019, el Govern, en resposta a la circularització del Tribunal, 
va lliurar la informació de les formacions polítiques que havien percebut subvencions 
públiques durant l’exercici 2018. D’aquesta resposta, es desprèn: 
 

Finançament públic corresponent a l'exercici 2018 

Formació política Subvenció de 
representació 

Subvenció 
electoral i 
bestretes 

Altres Total 
Saldo 

pendent a 
31/12/2018 

Partit Demòcrates per Andorra (DA) 23.200,00 - - 23.200,00 - 
Partit Liberal d’Andorra 17.600,00 - - 17.600,00 - 
Partit Polític Socialdemòcrata 19.000,00 - - 19.000,00 - 
Socialdemocràcia i progrés d’Andorra - 2.900,00 - 2.900,00 - 
Total 59.800,00 2.900,00 - 62.700,00 - 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Govern 
(Imports en euros) 
 

- Fons de finançament privat: 
 

Finançament privat corresponent a l'exercici 2018 

Formació política Quotes Donacions 
Rendiments 
d'activitats 

pròpies 
Rendiments 
patrimonials 

Llegats i 
herències Total 

Partit Demòcrates per 
Andorra (DA) 117.571,15 - - - - 117.571,15 

Partit Liberal d’Andorra 47.082,76 - 501,00 - - 47.583,76 
Partit Podem Andorra - - - - - - 
Partit Polític 
Socialdemòcrata 25.698,20 - 800,00 - - 26.498,20 

Unió Laurediana - - - - - - 
Total 190.352,11 - 1.301,00 - - 191.653,11 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de les formacions polítiques 
(Imports en euros) 
 
La informació del quadre anterior es desprèn de les dades que s’obtenen dels comptes 
presentats per les formacions polítiques; sense perjudici de les observacions que es 
descriuen en els resultats de la fiscalització relativa a cada una de les mateixes, i que 
poden arribar a generar reclassificacions i modificacions que s’expliquen, en el cas de 
produir-se, en l’apartat corresponent a cada formació política. 
 
Cal fer esment de l’endeutament amb entitats financeres, al ser aquesta una font de 
finançament electoral, bé com a instrument financer fins a rebre les subvencions 
electorals, o bé com a sistema final de finançament en cas que els resultats electorals 
no assoleixin les previsions efectuades, la normativa comptable aplicable a les 
formacions polítiques preveu que aquestes han d’informar, en la seva memòria amb 
detall de les diferents operacions de crèdit concertades, per tal de garantir una 
adequada avaluació de l’endeutament contret amb les entitats de crèdit.  
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Com a resum de la informació lliurada per les diferents formacions polítiques s’adjunta 
un quadre resum amb la situació de l’endeutament contret per aquelles formacions 
polítiques que han lliurat els seus tancaments comptables a aquest Tribunal. 
 

Deutes amb entitats de crèdit (a 31 de desembre de 2018) 
Formació política Import 

Partit Demòcrates per Andorra (DA) - 
Partit Liberal d’Andorra 64.478,04 
Partit Podem Andorra - 
Partit Polític Socialdemòcrata - 
Unió Laurediana - 
Total 64.478,04 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de les formacions polítiques 
(Imports en euros) 
 
1.5. Limitacions a l’abast 
 
Tal com s’explica en el punt 2.2.2, es deriva una limitació a la fiscalització dels comptes 
del Partit Liberal d’Andorra, davant l’incertesa d’una obligació informada per part d’una 
entitat financera. 
 
Des de l’exercici 2017 el Partit Podem Andorra figura inscrit en el Registre de Partits 
Polítics, de conformitat amb el que disposa la LQPPFE. No obstant l’anterior, i 
contràriament al que disposa l’article 8 de la Llei del Tribunal de Comptes i l’article 36 
de la LQPPFE, els comptes del Partit Podem Andorra corresponents a l’exercici 2017 
no s’han sotmès al control d’aquest Tribunal. Per aquest motiu, el Tribunal no es pot 
manifestar sobre la legalitat i regularitat de les operacions i transaccions que s’han dut 
a terme en l’esmentat exercici. La fiscalització del Tribunal correspon exclusivament a 
l’exercici 2018. No obstant això, els fets detallats anteriorment no permeten avaluar 
riscos o fets que poguessin tenir incidència en els comptes objecte d’aquest informe, 
fet que constitueix una limitació al treball del Tribunal. També, tal com s’explica al punt 
2.3.1, a la data del nostre informe una de les entitats financeres no ha respost a la 
circularització efectuada sobre l’existència de comptes oberts i/o operacions 
financeres contractades.  
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2. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
2.1. Partit Demòcrates per Andorra (DA) 
 
El PARTIT DEMÒCRATES PER ANDORRA (DA), figura inscrit amb el número 
004/2016 del Registre de Partits Polítics des de l’11 d’agost de 2016. 
 
Els comptes corresponents a l’exercici anterior van ser remesos per la formació 
política al Registre de Partits Polítics en data 3 d’abril de 2018, d’acord amb l’establert 
en l’article 34.4 de la LQPPFE. 
 
Els comptes objecte de fiscalització, corresponents a l’exercici 2018, van ser rebuts 
pel Tribunal en data 18 de març de 2019 i estaven formats per un balanç, compte de 
resultats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 30 de maig 
de 2019. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de resultats (pèrdues i guanys) 
presentats per la formació: 
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Balanç: 
 

 
Font: Partit Demòcrates per Andorra (DA) 
(Imports en euros) 
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Compte de resultats (pèrdues i guanys): 
 

 
Font: Partit Demòcrates per Andorra (DA) 
(Imports en euros) 
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2.1.1. Fiscalització del finançament 
 
Els recursos tan públics com privats comptabilitzats per la formació es detallen en el 
quadre següent: 
 

Concepte 2018 Total 
Finançament públic     
Subvenció de funcionament 23.200,00   
Total finançament públic   23.200,00 
Finançament privat     
Ingressos d’afiliats i simpatitzants 117.571,15   
Ingressos electorals d’origen privat -   
Total finançament privat   117.571,15 
Total   140.771,15 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de Demòcrates per Andorra 
(Imports en euros) 
 
- Finançament públic 
 
Els imports que figuren registrats relatius al finançament públic són atorgats pel 
Govern, segons el que preveu l’article 32 de la LQPPFE juntament amb la disposició 
transitòria única de la llei 4/2017, corresponen a la subvenció de representació. 
 
- Finançament privat 
 
No s’observen incidències pel que fa al finançament privat. 
 
2.1.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada, no s’ha posat de manifest cap observació. 
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2.2. Partit Liberal d’Andorra 
 
El PARTIT LIBERAL D’ANDORRA, figura inscrit amb el número 001/2015 del Registre 
de Partits Polítics des de l’11 de maig de 2015. 
 
Els comptes corresponents a l’exercici anterior van ser remesos per la formació 
política al Registre de Partits Polítics en data 17 de maig de 2018, d’acord amb 
l’establert en l’article 34.4 de la LQPPFE. 
 
Els comptes objecte de fiscalització, corresponents a l’exercici 2018, van ser rebuts 
pel Tribunal en data 28 de març de 2019 estaven formats per un balanç, compte de 
resultats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 4 de juny de 
2019. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de resultats (pèrdues i guanys) 
presentats per la formació: 
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Balanç: 

 
Font: Partit Liberal d’Andorra  
(Imports en euros) 
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Compte de resultats (pèrdues i guanys): 
 

 
Font: Partit Liberal d’Andorra  
(Imports en euros)  
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2.2.1. Fiscalització del finançament 
 
Els recursos tan públics com privats comptabilitzats per la formació es detallen en el 
quadre següent: 
 

Concepte 2018 Total 
Finançament públic   
Subvenció de funcionament 17.600,00  
Total finançament públic  17.600,00 
Finançament privat   
Ingressos d’afiliats i simpatitzants 47.082,76  
Altres ingressos de l’activitat ordinària 501,00  
Total finançament privat  47.583,76 
Total  65.183,76 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Partit Liberal d’Andorra 
(Imports en euros) 
 
- Finançament públic 
 
Els imports que figuren registrats relatius al finançament públic són atorgats pel 
Govern, segons el que preveu l’article 32 de la LQPPFE juntament amb la disposició 
transitòria única de la llei 4/2017, corresponen a la subvenció de representació. 
 
- Finançament privat 
 
De la fiscalització efectuada se’n desprenen les observacions següents: 
 

- Els ingressos procedents d’aportacions de càrrecs públics i de titulars de lloc 
de lliure designació no han estat abonades en un compte bancari específic, 
incomplint amb l’establert en l’article 25.2 de la LQPPFE. 

- D’acord amb els articles 25.1 i 25.2 de la LQPPFE i l’article 8 dels estatuts de 
la formació política, tot i disposar d’ingressos per quotes i quotes especials, 
no consta l’aprovació explícita de l’establiment d’aquestes quotes per part dels 
òrgans estatutàriament facultats. 

 
2.2.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- Dins de la memòria explicativa no s’informa dels procediments establerts pel 
que fa al control intern, tal com preveu l’article 35 de la Llei 19/2014. 

- Les operacions d’endeutament corresponen a dos crèdits contractats per la 
formació política, amb un saldo viu a tancament de l’exercici segons els 
comptes lliurats per 64.478 euros, i amb venciments a setembre i desembre 
de 2019. Si bé la formació política ha classificat aquestes operacions a llarg 
termini, atenent al seu venciment hauria de figurar en el balanç de l’entitat 
dins dels comptes del passiu corrent. 

- De la resposta a la circularització efectuada en la fiscalització dels comptes 
anuals i del finançament dels partits polítics corresponent a l’exercici 2017, 
una entitat financera va informar d’un compte de crèdit amb denominació 
“crèdit personal”, amb venciment 14 de gener de 2011, i amb un saldo a 31 
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de desembre de 2017 de 112.154 euros més els interessos meritats, que no 
figurava en els estats financers presentats. 
En data 8 de juny de 2018, en informació complementària sol·licitada, la 
mateixa entitat financera va informar que aquest compte de crèdit va ser una 
renovació d’una pòlissa de crèdit en compte corrent de data 16 d’abril de 2010 
i que restava impagada des del seu venciment en data 14 de gener de 2011, 
que el deute estava comptabilitzat com a fallit i que l’operació estava 
considerada no exigible judicialment. Per part de l’entitat financera, quan 
l’operació va entrar en mora, es va informar dels deutes pendents al Partit 
Liberal d’Andorra per carta de data 18 d’abril de 2011. 
En les al·legacions presentades pel partit als informes de fiscalització dels 
comptes anuals i del finançament dels partits polítics corresponents als 
exercicis 2015, 2016 i 2017, la formació política ha anat informant que el Partit 
Liberal d’Andorra es va constituir com a tal d’acord amb la LQPPFE el dia 3 
de febrer de 2015, i que des de llavors totes les obligacions i drets del partit 
han estat degudament registrats i recollits en els seus comptes anuals. 
Tot i el mencionat anteriorment, de la resposta, a la circularització efectuada, 
de data 6 de juny de 2019, l’entitat financera continua informant del compte 
de crèdit amb denominació “crèdit personal”, amb venciment 14 de gener de 
2011, i amb un saldo a 31 de desembre de 2018 de 112.154 euros més els 
interessos meritats, que no figura en els estats financers corresponents a 
l’exercici 2018. 
Per tot l’exposat, existeix la incertesa de l’obligació informada per l’entitat 
financera, tal com es recull en el punt 1.5, no podent el Tribunal manifestar-
se sobre aquesta operació. 
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2.3. Partit Podem Andorra 
 
El PARTIT PODEM ANDORRA, figura inscrit amb el número 003/2016 del Registre 
de Partits Polítics des del 3 de maig de 2017. 
 
Els comptes corresponents a l’exercici anterior no van ser remesos per la formació 
política al Registre de Partits Polítics contràriament a l’establert en l’article 34.4 de la 
LQPPFE. 
 
Els comptes objecte de fiscalització, corresponents a l’exercici 2018, van ser rebuts 
pel Tribunal en data 6 de maig de 2019 i estaven formats per un balanç, compte de 
resultats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. No s’ha donat compliment al 
termini que requereix l’article 36.2 de la LQPPFE, fet que podria comportar una 
infracció tipificada a l’article 37.1.d) de la mateixa Llei. Així mateix, aquests han estat 
els primers comptes lliurats per la formació política, restant pendents de fiscalització 
els corresponents a l’exercici 2017. 
 
No ha comunicat al Tribunal el nomenament d’un administrador general, segons el 
requeriment de l’article 33 de la LQPPFE. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 5 de juliol de 
2019. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de resultats (pèrdues i guanys) 
presentats per la formació: 
 

 
Font: Partit Podem Andorra 
(Imports en euros)  
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Font: Partit Podem Andorra 
(Imports en euros)  
 
Els quadres presentats per la formació política, així com el detall de la memòria 
explicativa no segueixen els criteris previstos en l’Acord de 23-3-2015 del Tribunal de 
Comptes pel qual s’aproven els criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels partits 
polítics, fet contrari a l’article 34 de la LQPPFE.  
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2.3.1. Fiscalització del finançament 
 
Els recursos tant públics com privats comptabilitzats per la formació es detallen en el 
quadre següent: 
 

Concepte 2018 Total 
Finançament públic   
Subvenció de funcionament -  
Total finançament públic  - 
Finançament privat   
Ingressos d’afiliats i simpatitzants -  
Ingressos electorals d’origen privat -  
Total finançament privat  - 
Total  - 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de Podem Andorra 
(Imports en euros) 
 
- Finançament públic 
 
En l’exercici 2018 la formació política no ha rebut ni s’ha finançat mitjançant fons 
públics. 
 
- Finançament privat 
 
En l’exercici 2018 l’entitat declara no haver rebut finançament mitjançant fons privats. 
 
De la fiscalització efectuada se’n desprenen les observacions següents: 
 

- A la data del nostre informe una de les entitats financeres no ha respost a la 
circularització efectuada sobre l’existència de comptes oberts i/o operacions 
financeres contractades. 

- La formació política utilitza un local el qual disposa de mobiliari, 
subministraments, sistema informàtic, material audiovisual, etc. Així mateix, 
s’ha observat l’existència de material de marxandatge i consten actuacions 
dutes a terme per la formació. Els costos d’aquestes actuacions, béns, 
subministraments i espais cedits no figuren enregistrats als comptes que han 
estat retuts al Tribunal ni la font de finançament dels mateixos. 
Segons manifesta el President de la formació, els espais i altres materials 
que s’hi conté són cedits gratuïtament pel propietari dels mateixos. Alguns 
materials, marxandatge i actuacions s’han finançat amb col·lectes populars 
entre assistents als actes del Partit i simpatitzants, els quals no són 
identificats ni es registren. 
Les cessions d’espais i béns i el pagament per compte de la formació política 
de subministraments, serveis i altres, constitueixen donacions en el terme 
que les defineix l’article 26 de la LQPPFE, pel que s’està incomplint l’obligació 
d’identificació del donant i el seu registre comptable. Aquest fet, a més 
d’incomplir les obligacions comptables que requereix la LQPPFE de manera 
que els comptes retuts no expressen la situació financera i patrimonial del 
Partit, impedeix al Tribunal verificar el compliment de les restriccions que 
imposa la normativa esmentada en relació a l’origen i límits quantitatius de 
les fonts de finançament privat. 
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Aquests fets són susceptibles de constituir una infracció en els termes que 
regula l’article 37 de la LQPPFE. 

 
2.3.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització efectuada se’n desprenen les observacions següents: 
 

- Els comptes lliurats, tot i estar signats pel President de la formació política, 
no consten que hagin estat degudament aprovats tal com preveu l’article 36.2 
de la LQPPFE. 

- De la fiscalització realitzada es fa evident que la formació política ha generat 
ingressos i despeses que no han tingut cap reflex comptable, el que comporta 
que els comptes anuals sotmesos a fiscalització no expressin la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera del Partit Podem Andorra a 31 de 
desembre de 2018 ni del resultat de les seves operacions i dels seus fluxos 
d’efectiu, i no contenen la informació necessària i suficient per a la seva 
interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb els principis i 
normes comptables generalment acceptats, recollits en el marc normatiu 
d’informació financera que resulta d’aplicació. 
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2.4. Partit Polític Socialdemòcrata 
 
El PARTIT POLÍTIC SOCIALDEMÒCRATA figura inscrit amb el número 002/2016 de 
Registre, des del 16 de febrer de 2016. 
 
Els comptes corresponents a l’exercici anterior van ser remesos per la formació 
política al Registre de Partits Polítics en data 27 de març de 2018, d’acord amb 
l’establert en l’article 34.4 de la LQPPFE 
 
Els comptes objecte de fiscalització, corresponents a l’exercici 2018, van ser rebuts 
pel Tribunal en data 25 de març de 2019 i estaven formats per un balanç, compte de 
resultats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 27 de maig 
de 2019. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de resultats (pèrdues i guanys) 
presentats per la formació: 
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Balanç: 

 
Font: Partit Socialdemòcrata 
(Imports en euros)
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Compte de resultats (pèrdues i guanys): 
 

 
Font: Partit Socialdemòcrata 
(Imports en euros) 
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2.4.1. Fiscalització del finançament 
 
Els recursos tan públics com privats comptabilitzats per la formació es detallen en el 
quadre següent: 
 

Concepte 2017 Total 
Finançament públic     
Subvenció de funcionament 19.000,00   
Total finançament públic   19.000,00 
Finançament privat     
Ingressos d’afiliats i simpatitzants 7.326,00   
Aportacions de càrrecs públics 18.372,20   
Donacions -   
Altres 800,00  
Total finançament privat   26.498,20 
Total   45.498,20 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Partit Socialdemòcrata 
(Imports en euros) 
 
- Finançament públic 
 
Els imports que figuren registrats relatius al finançament públic són atorgats pel 
Govern, segons el que preveu l’article 32 de la LQPPFE juntament amb la disposició 
transitòria única de la llei 4/2017, corresponen a la subvenció de representació. 
 
- Finançament privat 
 
De la fiscalització efectuada se’n desprenen les observacions següents: 
 

- Els ingressos procedents d’aportacions de càrrecs públics i de titulars de lloc 
de lliure designació no han estat abonades en un compte bancari específic, 
incomplint amb l’establert en l’article 25.2 de la LQPPFE. 

 
2.4.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- L’entitat no presenta en la seva comptabilitat, els llibres de tresoreria amb el 
detall previst en l’article 34.3 de la LQPPFE. 

- Del treball de camp s’han detectat dues despeses que no han estat 
comptabilitzades per un import global de 1.091 euros, el que comporta que la 
tresoreria presentada i el resultat de l’exercici estiguin sobrevalorats per 
aquest import. 
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2.5. Unió Laurediana (UL) 
 
UNIÓ LAUREDIANA (UL), figura inscrit amb el número 005/2017 del Registre de 
Partits Polítics des del 20 de març de 2017. 
 
Els comptes corresponents a l’exercici anterior van ser remesos per la formació 
política al Registre de Partits Polítics en data 18 de juny de 2018, d’acord amb 
l’establert en l’article 34.4 de la LQPPFE. 
 
Els comptes objecte de fiscalització, corresponents a l’exercici 2018, van ser rebuts 
pel Tribunal en data 8 de març de 2019 i estaven formats per un balanç, compte de 
resultats i una memòria explicativa. 
 
El treball de camp a les dependències de l’ens fiscalitzat va concloure el 14 de juny 
de 2019. 
 
Es transcriuen a continuació el balanç i el compte de resultats (pèrdues i guanys) 
presentats per la formació: 
 
  



Informe definitiu de fiscalització dels comptes anuals i del finançament dels partits polítics a 31/12/2018 25 

Balanç: 
 

 
Font: Unió Laurediana (UL) 
(Imports en euros) 
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Compte de resultats (pèrdues i guanys): 
 

Font: Unió Laurediana (UL) 
(Imports en euros) 
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2.5.1. Fiscalització del finançament 
 
Els recursos tan públics com privats comptabilitzats per la formació es detallen en el 
quadre següent: 
 

Concepte 2018 Total 
Finançament públic     
Subvencions de funcionament -   
Total finançament públic   - 
Finançament privat     
Ingressos d’afiliats i simpatitzants -   
Ingressos electorals d’origen privat -   
Total finançament privat   - 
Total    

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació d’Unió Laurediana (UL) 
(Imports en euros) 
 
- Finançament públic 
 
En l’exercici 2018 la formació política no ha rebut ni s’ha finançat mitjançant fons 
públics. 
 
- Finançament privat 
 
En l’exercici 2018 la formació política no ha rebut ni s’ha finançat mitjançant fons 
privats. 
 
2.5.2. Fiscalització dels estats i comptes retuts 
 
De la fiscalització realitzada en destaquen les observacions següents: 
 

- La formació política no ha actualitzat el nom del tresorer a l’entitat financera 
on opera. 

- Tot i que la formació política informa dels procediments establerts, tal com 
preveu l’article 35 de la LQPPFE, s’ha detectat que aquests no es segueixen 
pel que fa als pagaments, al no figurar en els justificants pertinents les 
signatures mancomunades previstes en el procediment de control intern. 
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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 i 
l’article 36.6 de la LQPPFE es va trametre a cada formació política 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 de les següents formacions 
polítiques: 
 

- Partit Liberal d’Andorra 
- Partit Podem Andorra 
- Unió Laurediana (UL) 

 
Es transcriuen a continuació les respostes rebudes: 
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Nota del Tribunal: 
 
Els annexos 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 
 
Atès que el Partit Demòcrates per Andorra (DA) no ha presentat al·legacions, no hi ha 
cap observació complementària. 
 
El Partit Polític Socialdemòcrata ha presentat un escrit d’al·legacions que, en haver 
estat rebut fora del termini per formular al·legacions, no ha estat incorporat en el 
present informe. En conseqüència, no hi ha cap observació complementària. 
 
A la vista de les al·legacions presentades pel Partit Podem Andorra i de la 
documentació aportada en aquesta fase, l’observació que es transcriu a continuació 
queda redactada com segueix: 
 
 
 1.5. Limitacions a l’abast 

... 
 
Des de l’exercici 2017 el Partit Podem Andorra figura inscrit en el Registre de 
Partits Polítics, de conformitat amb el que disposa la LQPPFE. No obstant 
l’anterior, i contràriament al que disposa l’article 8 de la Llei del Tribunal de 
Comptes i l’article 36 de la LQPPFE, els comptes del Partit Podem Andorra 
corresponents a l’exercici 2017 no s’han sotmès al control d’aquest Tribunal a 
data de tancament d’aquest informe, vist que els comptes corresponents a 
l’exercici 2017 s’han retut en data 10 d’octubre de 2019. Per aquest motiu, el 
Tribunal no es pot manifestar sobre la legalitat i regularitat de les operacions i 
transaccions que s’han dut a terme en l’esmentat exercici. La fiscalització del 
Tribunal correspon exclusivament a l’exercici 2018. No obstant això, els fets 
detallats anteriorment no permeten avaluar riscos o fets que poguessin tenir 
incidència en els comptes objecte d’aquest informe, fet que constitueix una 
limitació al treball del Tribunal. 

 
 
L’observació que es transcriu a continuació queda sense efecte: 
 
 2.3.1. Fiscalització del finançament 

- Finançament privat 
 
... 

- A la data del nostre informe una de les entitats financeres no ha respost 
a la circularització efectuada sobre l’existència de comptes oberts i/o 
operacions financeres contractades. 
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Pel que fa a la resta d’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  
 
L’informe presenta els resultats de la fiscalització de l’exercici 2018, efectuada sobre 
aquelles formacions polítiques que figuren inscrites al Registre de partits polítics. El 
nombre de formacions que s’han de sotmetre a la fiscalització són cinc, segons es 
relaciona a l’apartat 1.3 d’aquest informe. 
 
Respecte a la regularitat dels comptes de les formacions polítiques i de la seva gestió 
econòmic-financera 
 
De les verificacions efectuades d’acord amb procediments d’auditoria es desprèn que: 
 

- Excepte per les conseqüències que es deriven de les observacions contingudes 
en els apartats corresponents i subjecte a la limitació esmentada a la nota 1.5 
del Partit Liberal d’Andorra, els comptes anuals del Partit Demòcrates per 
Andorra (DA), del Partit Liberal d’Andorra, del Partit Polític Socialdemòcrata i 
d’Unió Laurediana (UL) sotmesos a fiscalització expressen raonablement, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera i del seu finançament a 31 de desembre de 2018, dels resultats de 
les seves operacions, i contenen, juntament amb la memòria que els 
acompanya, la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i 
comprensió adequada, de conformitat amb els principis i normes comptables 
generalment acceptats, recollits en el marc normatiu d’informació financera que 
resulta d’aplicació. 

- Donada la importància derivada de la limitació a l’abast del punt 1.5 i de les 
observacions contingudes en l’apartat 2.3.2, els comptes anuals no expressen 
la imatge fidel de la situació financera i patrimonial del Partit Podem Andorra a 
31 de desembre de 2018 i els resultats de les seves activitats i del seu 
finançament durant l’exercici acabat en aquella data, de conformitat amb els 
principis i normes comptables generalment acceptats, recollits en el marc 
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació. 

 
El Partit Polític Socialdemòcrata no ha presentat els comptes amb el detall necessari 
en els llibres de tresoreria. El Partit Liberal d’Andorra no ha informat en la memòria 
explicativa dels procediments establerts de control intern. 
 
 
Respecte al compliment de les obligacions que deriven de la LQPPFE 
 
Les formacions polítiques Partit Liberal d’Andorra i Partit Polític Socialdemòcrata no 
han obert un compte específic pels ingressos procedents d’aportacions de càrrecs 
públics i de titulars de lloc de lliure designació, no donant compliment amb l’establert 
en l’article 25.2 de la LQPPFE. 
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El Partit Podem Andorra no ha comunicat al Tribunal el nomenament d’un 
administrador general, segons el requeriment de l’article 33 de la LQPPFE.  
 
Respecte les infraccions detectades i les mesures adoptades o proposades per 
corregir-les i sancionar-les 
 
Els comptes del Partit Podem Andorra, corresponents a l’exercici 2018, van ser rebuts 
pel Tribunal en data 6 de maig de 2019. No s’ha donat compliment al termini que 
requereix l’article 36.2 de la LQPPFE, fet que podria comportar una infracció tipificada 
a l’article 37.1.d) de la mateixa Llei 
 
El Partit Podem Andorra ha incomplert les obligacions comptables que es deriven de 
la LQPPFE de manera que els comptes retuts no expressen la situació financera i 
patrimonial del partit, fet que podria comportar una infracció tipificada a l’article 37 de 
la mateixa Llei. 
 
 
A la vista de les infraccions detectades, el Tribunal procedirà d’acord amb l’article 39 
de la LQPPFE. 
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