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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents i marc legal
El Tribunal de Comptes rep, a través de la Llei de creació del mateix, de data 13 d’abril
de 2000, l’encàrrec d’elaborar un informe sobre la liquidació anual de les despeses
realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració
general.
La legislació que emmarca la realització del present informe, pel període fiscalitzat és
la següent:
- Llei qualificada de transferències als comuns de 4 de novembre de 1993
(LQTC).
- Llei 7/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de l'article 9 de la Llei
qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993.
- Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada
11/2003 de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als
comuns, del 27 de juny.
- Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007,
del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de
modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada
de transferències als comuns, del 27 de juny.
- Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016.

1.2. Objectiu de l’informe
L’objectiu del present informe és posar a disposició del Consell General els resultats
dels treballs de fiscalització duts a terme pel Tribunal de Comptes en relació amb les
despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de
l’Administració general l’any 2016.

1.3. Abast de l’informe
L’abast material de l’informe és verificar, a través de les liquidacions de les despeses
realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració
general per aquest exercici, el compliment de les previsions de la normativa vigent i
en especial:
- Si s’ha distribuït i s’ha tramès la quantia de les transferències corresponents
als comuns que assigna l’article 1.2 de la Llei 2/2016, del 10 de març, del
pressupost per a l’exercici del 2016, seguint les regles del que disposa l’article
4 de la LQTC.
- Si les transferències als comuns estan destinades al finançament de les
despeses generades per a l’exercici de les seves competències i també a la
reducció de l’endeutament.
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- Si els projectes d’inversió i les despeses segueixen la normativa que es
determina en la Llei de contractació pública.

1.4. Imports objecte de la fiscalització
A continuació es detallen els imports de les transferències rebudes per cada Comú en
l’exercici 2016 segons la informació facilitada pel Govern i pels propis comuns:
Exercici 2016
Relació de comuns

Ròssecs

Exercici 2016

Total

Comú de Canillo
Comú d’Encamp
Comú d’Ordino
Comú de La Massana
Comú d’Andorra la Vella
Comú de Sant Julià de Lòria
Comú d’Escaldes-Engordany

-

6.838.154,98
8.385.280,38
6.623.739,84
7.513.436,92
10.035.213,32
7.255.741,70
7.948.432,86

6.838.154,98
8.385.280,38
6.623.739,84
7.513.436,92
10.035.213,32
7.255.741,70
7.948.432,86

TOTAL

-

54.600.000,00

54.600.000,00

(Imports en euros)

Les transferències rebudes pels comuns en l’exercici 2016 s’han fet efectives segons
el que estipula la Llei 2/2016 en el seu article 1.2 “L’import de les transferències de
capital als comuns per a l’exercici 2016 pel que fa a tots els conceptes inclosos es
correspon amb el màxim de l’import dels crèdits, de 54.600.000 euros, consignats en
el subconcepte 46220, anomenat “Transferències comunals”.
Aquest apartat té rang de llei qualificada per aplicació d’allò que disposa l’article 57.3
de la Constitució del Principat”.
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2. DETALL DE LES
APLICACIONS

TRANSFERÈNCIES

I

DE

LES

SEVES

En aquest apartat es detallen les transferències rebudes per cadascun dels comuns i
la seva aplicació en despeses corrents i inversió, així com una explicació de les
incidències més significatives.
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2.1. COMÚ DE CANILLO
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal abans, del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 30 de març de 2017 el resum dels moviments
realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici 2016.
Transferència rebuda
Ròssecs
-

Exercici 2016

Total

6.838.154,98

6.838.154,98

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú de Canillo
(Imports en euros)

Resum de transferència i aplicació
Transferència
rebuda
6.838.154,98
100,00%

Inversió

Endeutament

Despesa
corrent

Romanent

2.158.336,37
31,56%

3.312.187,61
48,44%

1.367.631,00
20,00%

0,00
-

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú de Canillo
(Imports en euros)

Incidències i conclusions
Els imports anteriors han pogut ser validats sense que es posin de manifest
observacions rellevants que afectin a l’abast d’aquesta fiscalització.
Les observacions que, en el seu cas, formuli el Tribunal relatives a la gestió dels fons
públics per part del Comú es recullen a l’informe de fiscalització dels comptes
comunals corresponents a l’exercici 2016.
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2.2. COMÚ D’ENCAMP
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal abans, del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 22 de maig del 2017 el resum dels moviments
realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici 2016.
Transferència rebuda
Ròssecs
-

Exercici 2016

Total

8.385.280,38

8.385.280,38

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

Resum de transferència i aplicació
Segons la carta resum del Comú:
Transferència
rebuda

Inversió

Endeutament

Despesa corrent

8.385.280,38
100,00%

2.367.097,45
28,23%

2.582.552,43
30,80%

3.742.909,73
44,64%

Total aplicat
.

8.692.559,61
103,67%

Font: Comú d’Encamp
(Imports en euros)

Segons els treballs de fiscalització del Tribunal:
Transferència
rebuda
8.385.280,38
100,00%

Inversió

Endeutament

Despesa
corrent

Romanent

2.367.097,45
28,23%

2.582.552,43
30,80%

3.435.630,50
40,97%

-

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

Incidències i conclusions
Els imports anteriors han pogut ser validats sense que es posin de manifest
observacions rellevants que afectin a l’abast d’aquesta fiscalització.
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Les observacions que, en el seu cas, formuli el Tribunal relatives a la gestió dels fons
públics per part del Comú es recullen a l’informe de fiscalització dels comptes
comunals corresponents a l’exercici 2016.
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2.3. COMÚ D’ORDINO
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal abans, del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 31 de març de 2017 el resum dels moviments
realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici 2016.
Transferència rebuda
Ròssecs
-

Exercici 2016
6.623.739,84

Total
6.623.739,84

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

Resum de transferència i aplicació
Segons la carta resum del Comú:
Transferència
rebuda

Inversió

Aportacions a
participades

Endeutament

Despesa
corrent

Romanent

6.623.739,84
100,00%

740.393,70
11,17%

624.419,00
9,43%

948.365,04
14,32%

1.721.432,43
25,99%

2.589.129,67
39,09%

Font: Comú d’Ordino
(Imports en euros)

Segons els treballs de fiscalització del Tribunal:
Transferència
rebuda

Inversió

Aportacions a
participades

Endeutament

Despesa
corrent

Romanent

6.623.739,84
100,00%

124.014,39
1,87%

624.419,00
9,43%

942.028,62
14,22%

1.721.432,43
25,99%

3.211.845,40
48,49%

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú d’Ordino
(Imports en euros)
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Incidències i conclusions
L’import d’inversió s’ha vist reduït al no poder-se validar la part d’aplicació dels POUPs
tal qual es recull en els comptes comunals retuts. Aquest diferencial en inversió i un
altre detectat en l’apartat d’endeutament han generat la variació en l’import del
romanent del quadre anterior.
La resta d’imports han pogut ser validats sense que es posin de manifest observacions
rellevants que afectin a l’abast d’aquesta fiscalització.
Les observacions que, en el seu cas, formuli el Tribunal relatives a la gestió dels fons
públics per part del Comú es recullen a l’informe de fiscalització dels comptes
comunals corresponents a l’exercici de 2016.
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2.4. COMÚ DE LA MASSANA
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal, abans del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 1 de febrer de 2017 el resum dels moviments
realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici 2016.
Transferència rebuda
Ròssecs
-

Exercici 2016

Total

7.513.436,92

7.513.436,92

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú de La Massana
(Imports en euros)

Resum de transferència i aplicació
Transferència
rebuda
7.513.436,92
100,00%

Inversió

Endeutament

Despesa
corrent

Romanent

1.461.500,00
19,45%

860.621,87
11,45%

5.191.315,05
69,10%

-

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú de La Massana
(Imports en euros)

Incidències i conclusions
Els imports anteriors han pogut ser validats sense que es posin de manifest
observacions rellevants que afectin a l’abast d’aquesta fiscalització.
Les observacions que, en el seu cas, formuli el Tribunal relatives a la gestió dels fons
públics per part del Comú es recullen a l’informe de fiscalització dels comptes
comunals corresponents a l’exercici 2016.
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2.5. COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal, abans del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 14 de febrer de 2017 el resum dels
moviments realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici
2016.
Transferència rebuda
Ròssecs

Exercici 2016

Total

-

10.035.213,32

10.035.213,32

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú d’Andorra la Vella
(Imports en euros)

Resum de transferència i aplicació
Segons la carta resum del Comú:
Transferència
rebuda

Inversió

Endeutament

Despesa corrent

10.035.213,32
100,00%

2.533.828,17
25,25%

2.992.700,39
29,82%

4.509.114,45
44,93%

Total aplicat
.

10.035.643,01
100,00%

Font: Comú d’Andorra la Vella
(Imports en euros)

Segons els treballs de fiscalització del Tribunal:
Transferència
rebuda
10.035.213,32
100,00%

Inversió
2.533.828,17
25,25%

Endeutament
2.992.700,39
29,82%

Despesa
corrent
4.508.684,76
44,93%

Romanent
-

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú d’Andorra la Vella
(Imports en euros)
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Incidències i conclusions
Els imports anteriors han pogut ser validats sense que es posin de manifest
observacions rellevants que afectin a l’abast d’aquesta fiscalització.
Les observacions que, en el seu cas, formuli el Tribunal relatives a la gestió dels fons
públics per part del Comú es recullen a l’informe de fiscalització dels comptes
comunals corresponents a l’exercici 2016.
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2.6. COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal, abans del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 3 de maig de 2017 el resum dels moviments
realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici 2016.
Transferència rebuda
Ròssecs

Exercici 2016

Total

-

7.255.741,70

7.255.741,70

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú de Sant Julià de Lòria
(Imports en euros)

Segons la carta resum del Comú:
Transferència
rebuda
7.255.742
100,00%

Inversió
220.240
3,04%

Transferència
de capital

Endeutament

4.227.015
58,26%

751.954
10,36%

Despesa corrent
2.056.533
28,34%

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú de Sant Julià de Lòria
(Imports en euros)

Incidències i conclusions
Tot i estar prevista en el pla de treball per l’any 2017, a data de tancament d’aquest
informe no s’ha finalitzat la fiscalització corresponent a les despeses realitzades amb
càrrec a les transferències rebudes de l’Administració general, ja que la liquidació de
comptes del Comú corresponent a l’exercici 2016 fou lliurada al Tribunal en data 17
d’octubre de 2017.
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2.7. COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
Exercici 2016
D’acord amb l’article 20 de la LQTC i l’article 13.3 de la Llei del Tribunal de Comptes,
cada Comú ha de remetre anyalment a aquest Tribunal, abans del 15 de febrer de
cada any, el resum de tots els moviments, realitzats en el capítol pressupostari
corresponent a la utilització de la quantitat rebuda en concepte de la quota de
transferència.
El Tribunal de Comptes ha rebut en data 17 de febrer de 2017 el resum dels
moviments realitzats amb càrrec a les quantitats rebudes del Govern durant l’exercici
2016.
Transferència rebuda
Ròssecs

Exercici 2016

Total

-

7.948.432,86

7.948.432,86

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú d’Escaldes-Engordany
(Imports en euros)

Resum de transferència i aplicació
Segons la carta resum del Comú:
Transferència
rebuda
7.948.432,86
100,00%

Inversió

Transferència
de capital

Endeutament

111.054,64
1,39%

3.059.030,50
38,49%

1.387.470,27
17,46%

Despesa corrent
3.390.877,45
42,66%

Font: Comú d’Escaldes-Engordany
(Imports en euros)

Segons els treballs de fiscalització del Tribunal:
Transferència
rebuda
7.948.432,86
100,00%

Inversió

Endeutament

Despesa
corrent

Romanent

1.498.760,04
18,85%

3.059.030,50
38,49%

3.390.642,32
42,66%

-

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú d’Escaldes-Engordany
(Imports en euros)
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Incidències i conclusions
Els imports anteriors han pogut ser validats sense que es posin de manifest
observacions rellevants que afectin a l’abast d’aquesta fiscalització.
Les observacions que, en el seu cas, formuli el Tribunal relatives a la gestió dels fons
públics per part del Comú es recullen a l’informe de fiscalització dels comptes
comunals corresponents a l’exercici 2016.

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 comú i al Govern la part corresponent del present informe per
tal que poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes.

4. OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
Atès que ni per part dels comuns ni del Govern no han estat presentades al·legacions,
no hi ha cap observació complementària.

5. CONCLUSIONS GENERALS


Respecte a si s’ha tramès la quantia de transferència corresponent als comuns:
Segons es desprèn de l’apartat 1.4, les quanties transferides pel Govern
corresponen a les que aquest havia de transferir i han estat rebudes pels comuns.



Si les transferències als comuns han estat destinades al finançament de les
despeses generades per a l’exercici de les seves competències i també a la
reducció de l’endeutament:
Pel que fa a les despeses generades per a l’exercici de les seves competències, i
per la reducció de l’endeutament, aquestes han estat indicades pel Comú, a partir
de la seva liquidació pressupostària. I de les verificacions efectuades es conclou
que les transferències han estat aplicades a les finalitats autoritzades per la Llei de
transferències als comuns amb excepció del Comú de Sant Julià de Lòria, d’acord
amb el que s’indica en l’apartat 2.6.



Si els projectes d’inversió segueixen la normativa que es determina en la Llei de
contractació pública:
En el decurs dels nostres treballs hem detectat, per a la mostra analitzada, que de
forma generalitzada es compleix la Llei de contractació pública, amb les
excepcions que han quedat recollides en l’informe de fiscalització de cadascun dels
comptes comunals corresponents a l’exercici de 2016, amb excepció del Comú de
Sant Julià de Lòria, d’acord amb el que s’indica en l’apartat 2.6.
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