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Antecedents i marc legal
El Tribunal de Comptes rep, a través de la Llei de creació del mateix, de data
13 d’abril del 2000, l’encàrrec d’elaborar un informe de fiscalització de les
despeses i subvencions electorals públiques en cada procediment electoral.
L’exercici d’aquesta competència anava subordinat, per la mateixa llei, a
l’existència d’una regulació específica del finançament electoral.
Amb l’aprovació per part del Consell General, el 15 de desembre del 2000, de
la Llei qualificada de finançament electoral (LL.Q.F.E.), publicada en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra del 5 de gener del 2001, es posava dempeus el
marc jurídic que ha de permetre al Tribunal de Comptes pronunciar-se sobre la
regularitat de les comptabilitats electorals.

Objectiu de l’informe
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 amb les comptabilitats electorals corresponents a les
eleccions al Consell General celebrades el dia 4 de març del 2001.
S’han presentat a aquestes eleccions vint-i-una candidatures, tal i com figuren
en el llistat que es transcriu a continuació. En les candidatures presentades en
circumscripció parroquial es fa constar el primer cognom dels candidats i el
nom del partit polític, en el cas en que aquest hagi estat publicat en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Candidatures presentades en circumscripció nacional
1 Partit Socialdemòcrata
2 Partit Demòcrata
3 Partit Liberal d’Andorra
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Candidatures presentades en circumscripció parroquial
Canillo:
1 Areny-Mateu
2 Font-Torres
Encamp:
1 Dalleres-Alís
2 Rodriguez-Torres
3 Masjoan-Pifarré
Ordino:
1 Adellach-Prats (Partit Liberal d’Andorra)
2 Duró-Naudí (Partit Demòcrata)
La Massana:
1 Goya-Bayona
2 Gelabert-Font
3 Garrallà-Forné
Andorra la Vella:
1 Cervós-Llovera
2 Ferrer-Salvadó
3 Farràs-Font
Sant Julià de Lòria:
1 Pintat-Alvarez
2 Santamaria-Cases
Escaldes-Engordany:
1 Casal-Babot (Partit Demòcrata)
2 Martí-Valdés (Partit Liberal d’Andorra)
3 Font-Dolsa (Partit Socialdemòcrata)
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Abast de l’informe
L’abast material de l’informe és verificar si les diferents candidatures que han
concorregut a les eleccions al Consell General del 4 de març del 2001 han
complert les prescripcions de la Llei qualificada de finançament electoral i més
en concret:
-

Si cada candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
Si cada candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la
recaptació i la disposició dels fons.
Si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins els terminis autoritzats per
la llei.
Si ha estat degudament identificada la procedència dels fons
aportats.
Si s’han respectat les restriccions quan a la provinença dels fons
aportats.
Si s’ha respectat la limitació quantitativa establerta per les
aportacions de fons.
Si les despeses efectuades per les candidatures en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de la convocatòria
fins al dia de la proclamació dels electes i pels conceptes següents:
a) Propaganda i publicitat directament o indirectament dirigida a
promoure el vot a les candidatures, qualsevol que sigui la forma i el
mitjà que s'utilitzi.
b) Lloguer de locals per a la celebració d'actes de campanya
electoral.
c) Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que
presti els seus serveis a les candidatures.
d) Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats,
dels dirigents dels partits o coalicions i del personal al servei de la
candidatura.
e) Telecomunicacions i correspondència.
f) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, produïts
fins a la data de percepció de la subvenció pública corresponent.
g) Tots els que siguin necessaris per a l'organització i funcionament
de les oficines i serveis precisos per a les eleccions.
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Limitacions
El propi encàrrec que el Tribunal de Comptes rep de la legislació vigent en
relació als comptes electorals limita el seu treball a la fiscalització de les
despeses i dels ingressos declarats pels administradors de les candidatures
sota aquest concepte i reflectides en les respectives comptabilitats i en els
comptes bancaris oberts específicament per aquesta finalitat per les mateixes.

Control de les comptabilitats electorals
Per tal de dur a terme els seus treballs, el Tribunal de Comptes ha de disposar,
d’acord amb les previsions de la llei, de la documentació següent:
-

En el termini de dos mesos des de la celebració de les eleccions, ha
de rebre l’informe de la Junta Electoral sobre els resultats de la seva
activitat fiscalitzadora.
Entre els seixanta i vuitanta dies posteriors a les eleccions, ha de
rebre la comptabilitat detallada i documentada dels ingressos i
despeses de les candidatures.
Entre els seixanta i vuitanta dies posteriors a les eleccions ha de
rebre notícia detallada de les entitats financeres en relació als crèdits
concedits a les candidatures.
Entre els seixanta i vuitanta dies posteriors a les eleccions ha de
rebre informació per part de les empreses que haguessin facturat a
les candidatures per despeses electorals superiors al milió de
pessetes.

La Junta Electoral ha lliurat l’informe sobre els resultats de la seva activitat
fiscalitzadora el dia 1 de juny del 2001, indicant que, un cop analitzada la
documentació tramesa per les entitats bancàries i amb els mitjans que disposa
al seu abast, ha constatat que els comptes de les diferents candidatures
presentades en les darreres eleccions no presenten indicis aparents
d’irregularitats ni pel que fa a les imposicions ni per l’origen de les mateixes. .
De la documentació rebuda es desprèn que totes les candidatures han disposat
d’un administrador electoral i d’un compte bancari específic per la recaptació i
la disposició dels fons.
Les diferents candidatures han presentat les respectives comptabilitats d’acord
amb el quadre que figura a continuació, que inclou també el total de despeses
declarades per cadascuna d’elles. Atès que, com s’ha dit anteriorment, en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra no apareix publicada, en la totalitat de les
candidatures presentades en circumscripció parroquial, la seva correlació amb
un partit polític, s’ha optat per identificar-les a partir del primer cognom dels
candidats i el nom de la Parròquia a la qual es presentaven.
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CANDIDATURA

DATA RECEPCIÓ

Font-Torres (Canillo)
Pintat-Alvarez
(Sant Julià de Lòria)
Areny-Mateu (Canillo)
Martí-Valdés
(Escaldes-Engordany)
Gelabert-Font
(La Massana)
Adellach-Prats (Ordino)
Cervós-Llovera
(Andorra la Vella)
Partit Demòcrata
( Nacional)
Duró-Naudí (Ordino)
Garrallà-Forné
(La Massana)
Masjoan-Pifarré
(Encamp)
Casal-Babot
(Escaldes-Engordany)
Farràs-Font
(Andorra la Vella)
Partit Liberal d’Andorra
(Nacional)
Rodriguez-Torres
(Encamp)
Partit Socialdemòcrata
( Nacional)
Dallerès-Alís (Encamp)
Goya-Bayona
(La Massana)
Ferrer-Salvadó
(Andorra la Vella)
Font-Dolsa
(Escaldes-Engordany)
Santamaria-Cases
(Sant Julià de Lòria)

5 d’abril
25 d’abril

DESPESES
DECLARADES
1.306.843.-PTA
2.363.971.-PTA

16 de maig
18 de maig

1.688.136.-PTA
3.179.351.-PTA

21 de maig

2.076.722.-PTA

22 de maig
22 de maig

2.150.144.-PTA
4.825.540.-PTA

22 de maig

10.523.595.-PTA

22 de maig
22 de maig

695.665.-PTA
1.385.745.-PTA

22 de maig

1.475.215.-PTA

22 de maig

2.144.324.-PTA

22 de maig

2.641.147.-PTA

23 de maig

10.701.943.-PTA

23 de maig

2.713.843.-PTA

25 de maig

7.834.857.-PTA

25 de maig
25 de maig

2.028.608.-PTA
1.736.407.-PTA

25 de maig

1.807.188.-PTA

25 de maig

1.982.208.-PTA

25 de maig

3.758.558.-PTA

Tot seguit es presenta els estats financers de cadascuna de les candidatures,
homogeneïtzats pel Tribunal de Comptes, amb les observacions de caràcter
particular que aquest ha cregut oportú efectuar.
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Candidatures presentades en circumscripció nacional
Partit Socialdemòcrata
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
10.343.495
2.028.608
1.736.407
1.807.188
1.982.208
7.554.411
5.045.773
12.873.523
100.000
65.000
80.943
Actiu

Bancs creditors
Deutors. -candidatura Encamp
-candidatura La Massana
-candidatura Andorra la Vella
-candidatura Escaldes-Engordany
Creditors. Candidatures parroquials
Altres creditors
Propaganda i publicitat
Remuneracions
Mitjans de transports
Interessos
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
-premsa
Resultat
TOTAL

20.157
2.222.105
27.540
7.554.411

-7.834.857
7.554.411

15.389.268

7.834.857
15.389.268

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex núm.1.
** S'han detectat a l'extracte bancari 2 càrrecs per imports de 7.295 pessetes, i
15.000 pessetes, que no han estat comptabilitzats; per altra part, hi han unes
despeses de comissions bancàries per uns imports de 3.501pessetes i 7.960
pessetes que igualment no han estat comptabilitzades.
Nota preliminar: Atès que el Partit Socialdemòcrata ha presentat una
comptabilitat que engloba no solament la candidatura presentada en
circumscripció nacional, sinó també la de les candidatures Dalleres-Alis, GoyaBayona, Ferrer-Salvadó i Font-Dolsa, presentades en circumscripció parroquial,
es recull aquí també de forma global la totalitat de les observacions, sense
perjudici dels comentaris que mes endavant farà el Tribunal de Comptes en
relació amb aquesta forma de gestionar les despeses electorals.
1. Cada candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
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2. Cada candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la
recaptació de fons. El Partit Socialdemòcrata va subscriure una única
pòlissa de crèdit, per import de 8 milions de pessetes, sobre el compte de la
candidatura nacional. El compte de la candidatura nacional ha suportat tots
els pagaments de la campanya electoral, amb la matisació que dos
pagaments, per import total de 1.286.280 pessetes, foren fets inicialment a
través del compte corrent de la candidatura d’Andorra la Vella i
posteriorment retrocedits.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 8.756.493
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes quedaven despeses pendents de pagament per un import de
5.045.773 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en els comptes bancaris oberts per
les diferents candidatures del Partit Socialdemòcrata.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per les candidatures, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., es constata:
a) Que les despeses efectuades per les candidatures del Partit
Socialdemòcrata han estat realitzades des del dia de la convocatòria fins el
dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per les candidatures del Partit
Socialdemòcrata són aquelles recollides per l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) Tal i com es posa en evidència a la memòria de les candidatures del Partit
Socialdemòcrata, signada per tots els administradors de cadascuna de les
candidatures, s’ha fet servir una única comptabilitat que globalitza totes les
transaccions efectuades per totes les candidatures –nacional i parroquialsque s’han presentat a les eleccions. Extracomptablement, s’ha practicat una
assignació de despeses per cadascuna de les candidatures. En aquest
sentit, ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les
candidatures nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter
general, o difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat
repartides a discreció pels administradors de les candidatures del Partit
Socialdemòcrata.
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d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per les candidatures,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades, malgrat que en alguns pocs casos el suport
documental no era el més adequat (quatre factures no originals per un
import total de 157.700 pessetes)
Quant a la presentació davant el Tribunal de Comptes de la comptabilitat
detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal dir que, amb les
observacions indicades als punts anteriors, el Partit Socialdemòcrata ha
complert amb aquest requisit. Pel que fa al termini, que finalitzava el 23 de
maig de 2001, el Partit Socialdemòcrata, d’acord amb el Registre d’Entrada del
Tribunal de Comptes, va presentar la documentació requerida el 25 de maig de
2001.
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Partit Demòcrata
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
10.523.595
9.941.068
50.000
89.259

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Lloguer
Interessos
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

10.379
432.889
0

-10.523.595
0

10.523.595

10.523.595
10.523.595

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
Nota preliminar: Atès que el Partit Demòcrata ha contractat , a través de la
candidatura presentada en circumscripció nacional, despeses contretes de
forma global que afecten candidatures presentades en circumscripció
parroquial, s’inclou aquí alguns comentaris sobre aquest extrem, sense
perjudici dels comentaris que mes endavant farà el Tribunal de Comptes en
relació amb aquesta forma de gestionar les despeses electorals.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Partit Demòcrata va subscriure una única pòlissa de crèdit, per
import de 120.202 euros, el límit de disponibilitat de la qual s’aplica sobre
els sis comptes bancaris oberts, tots ells operatius durant la campanya
electoral.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 2.276.947
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en els comptes bancaris oberts per
la candidatura del Partit Demòcrata.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., es constata:
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a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes per ella. Ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a
les candidatures nacional i parroquials aquelles despeses contretes de
caràcter general, o difícilment identificables per candidatura, aquestes han
estat repartides a discreció pels administradors de les candidatures del
Partit Demòcrata i pagades per cada candidatura en funció de la part de
despeses que li ha estat assignada.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, el Partit Demòcrata
ha complert amb aquests requisits.
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Partit Liberal d’Andorra
COMPTES
Caixa i bancs
Bancs creditors
Deutors. Candidatures parroquials
Deutors.Avançament de fons
Altres creditors
Propaganda i publicitat
Lloguer
Remuneracions
Interessos
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
-serveis bancaris
Resultat
TOTAL

BALANÇ
Actiu
Passiu

COMPTE DE RESULTATS
Despeses
Ingressos

15.173.694
12.416.440
4.217.269
11.635.958
7.950.718
276.000
271.431
29.617
9.500
1.636.677
2.000
16.633.709

-10.175.943
16.633.709

10.175.943

10.175.943
10.175.943

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada
per la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
Nota preliminar: Atès que el Partit Liberal d’Andorra ha presentat una
comptabilitat de la candidatura presentada en circumscripció nacional, que
inclou despeses contractades de forma global que afecten candidatures
presentades en circumscripció parroquial, s’inclou aquí alguns comentaris
sobre aquest extrem, sense perjudici dels comentaris que mes endavant farà el
Tribunal de Comptes en relació amb aquesta forma de gestionar les despeses
electorals.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la
recaptació de fons. El Partit Liberal d’Andorra va subscriure una pòlissa
de crèdit per un import màxim de 18.000.000 de pessetes a favor de la
Circumscripció Nacional.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat
per la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en
aquella data hi havia despeses pendents de pagament per un import
total de 12.170.038 pessetes. A la data del tancament presentat pel
davant del Tribunal de Comptes quedaven despeses pendents de
pagament per un import de 11.635.958 pessetes.
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4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que
no consta cap aportació de fons de tercers en els compte bancari obert
per la candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes
que es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., es constata que:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per les candidatures parroquials mitjançant
transferències de fons.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per les candidatures,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre gairebé la totalitat
de les despeses comptabilitzades, malgrat que en alguns pocs casos el
suport documental no era el més adequat (tres factures amb informació
insuficient i no contrastable per un import total de 1.210.000 pessetes)
e) El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un proveïdor el qual ha
facturat al Partit Liberal d’Andorra un total de 1.210.000 pessetes.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, el Partit Liberal
d’Andorra ha complert amb aquests requisits.

14

Candidatures presentades en circumscripció parroquial
Font-Torres / Canillo
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
1.306.843
1.032.543
5.000

Actiu
Altres creditors
Propaganda i publicitat
Lloguer
Altres :
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

269.300
0

-1.306.843
0

1.306.843

1.306.843
1.306.843

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada
per la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut, ni directa ni indirectament,
informació de l’entitat financera sobre eventuals crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, el Tribunal de Comptes no ha
pogut verificar aquest extrem per quant la candidatura únicament ha facilitat
un certificat del banc on es diu que el compte no ha tingut moviments, però
que no abasta tot el termini dins del qual es podien efectuar pagaments. A
més el certificat està datat 6 dies abans de la finalització del període que
certifica. A la data del tancament presentat davant del Tribunal de Comptes
per la candidatura (30 de març), no s’havia efectuat cap pagament als
proveïdors.
4. Pel que fa referència a l’aportació de fons, atès que la documentació
bancària que s’ha facilitat al Tribunal de Comptes no abasta tot el període
durant el qual podien haver-hi operacions, no s’ha pogut verificar l’existència
d’aportacions de fons de tercers, ni, en cas que s’haguessin produït, no s’ha
pogut verificar el compliment d’allò prescrit pel punt 1 de l’article 4 de la
LL.Q.F.E..
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
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b) Que, en general, les despeses efectuades per la candidatura són aquelles
recollides per l’article 10 de la LL.Q.F.E., amb la matisació que figura a
l’apartat c).
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ La candidatura ha presentat dues factures no comptabilitzades per imports
de 7.250 i 16.700 pessetes.
♦ La candidatura ha presentat una factura datada el 21 de març de 2001, per
import de 132.000 pessetes, sobre la qual no figura identificat el destinatari
de la mateixa ni tampoc cap detall que permeti associar-la a les eleccions.
Quant a la presentació en termini adequat davant el Tribunal de Comptes de la
comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal dir
que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits, amb la salvetat que, la documentació
acompanyada, com s’ha dit en els punts anteriors, no abasta tot el període
durant el qual podien efectuar-se operacions, ni recull tota la informació que el
Tribunal de Comptes necessita per pronunciar-se. Analitzada aquesta
documentació, el Tribunal de Comptes, si be ha trobat un seguit de despeses
compromeses i efectuades dins dels terminis i pels conceptes que especifica la
llei, amb les observacions recollides anteriorment, no ha trobat informació sobre
l’existència o inexistència de possibles aportacions de fons, sobre l’existència o
inexistència de possibles crèdits i sobre quan s’han fet efectius els pagaments.
A la vista d’això el Tribunal de Comptes considera que no té coneixement
suficient respecte al finançament de les despeses electorals d’aquesta
candidatura ni sobre l’efectivitat dels pagaments compromesos i entén que no
pot emetre el seu pronunciament pel que fa a l’atorgament de la subvenció fins
que se li faciliti tota la informació necessària.
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Areny-Mateu / Canillo
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
1.078.136
610.000
1.073.629
4.507

Actiu
Creditors. Candidatura nacional
Creditors. Avançament de fons
Propaganda i publicitat
Remuneracions
Altres :
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

610.000
0

-1.688.136
0

1.688.136

1.688.136
1.688.136

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada
per la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura. El Partit Liberal
d’Andorra va subscriure una pòlissa de crèdit per un import màxim de
18.000.000 de pessetes a favor de la Circumscripció Nacional i va avançar
fons a la candidatura parroquial per al seu finançament.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
no hi havia despeses pendents de pagament. No obstant, quedaven
pendents de regularitzar amb la candidatura nacional operacions
corresponents a avenços fets per aquesta així com a despeses de
contractació centralitzada per import de 1.688.136 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.

17

b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per la candidatura parroquial mitjançant
transferències de fons.

d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Masjoan-Pifarré / Encamp:
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
1.475.215
1.209.215
7.160

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Interessos
Altres :
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

258.840
0

-1.475.215
0

1.475.215

1.475.215
1.475.215

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Partit Demòcrata va subscriure una única pòlissa de crèdit, per
import de 120.202 euros, el límit de disponibilitat de la qual s’aplica sobre
els sis comptes bancaris oberts, tots ells operatius durant la campanya
electoral.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 399.079
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per la
candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes per ella mateixa. Ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per
assignar a les candidatures nacional i parroquials aquelles despeses
contretes de caràcter general, o difícilment identificables per candidatura,
aquestes han estat repartides a discreció pels administradors de les
candidatures del Partit Demòcrata i pagades per cada candidatura en funció
de la part de despeses que li ha estat assignada.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades, malgrat que en un cas el suport documental no
era el més adequat (factura no original per un import de 91.000 pessetes).
En quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de
Comptes de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i
despeses cal dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la
candidatura ha complert amb aquests requisits.
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Rodriguez-Torres / Encamp
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
2.041.771
672.072
2.064.886
99.885

Actiu
Creditors. Candidatura nacional
Creditors. Avançament de fons
Propaganda i publicitat
Remuneracions
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

4.397
544.675
0

-2.713.843
0

2.713.843

2.713.843
2.713.843

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura. El Partit Liberal
d’Andorra va subscriure una pòlissa de crèdit per un import màxim de
18.000.000 de pessetes a favor de la Circumscripció Nacional i va avançar
fons a la candidatura parroquial per al seu finançament.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 2.865
pessetes. A la data del tancament presentat davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament. No obstant,
quedaven pendents de regularitzar amb la candidatura nacional operacions
corresponents a avenços fets per aquesta així com a despeses de
contractació centralitzada per import de 2.713.843 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari oberts per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
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a) Que, en general, les despeses efectuades per la candidatura han estat
realitzades des del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels
electes, excepte les recollides als punts 5.d).
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per la candidatura parroquial mitjançant
transferències de fons.
d) Observacions relatives al compliment del període: L’article 10 de la
LL.Q.F.E. estableix que “Es consideren despeses electorals les que
realitzin les candidatures des del dia de la convocatòria fins al de la
proclamació d’electes....”: el decret de publicació dels candidats elegits en
les eleccions generals del 4 de març de 2001 va ser publicat al número 22
del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), de data 5 de març de
2001.
♦ S’ha detectat una factura corresponent a despeses efectuades, amb
posterioritat a aquesta data per un import de 2.865 pessetes.
e) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades, malgrat que en alguns pocs casos el suport
documental no era el més adequat (dues factures amb titulars no
suficientment identificats per un import total de 85.000 pessetes).
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Duró-Naudí / Ordino:
COMPTES
Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Interessos
Altres :
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
695.665
557.535
3.380
134.750
0

-695.665
0

695.665

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Partit Demòcrata va subscriure una única pòlissa de crèdit, per
import de 120.202 euros, el límit de disponibilitat de la qual s’aplica sobre
els sis comptes bancaris oberts, tots ells operatius durant la campanya
electoral.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 113.847
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per la
candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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695.665
695.665

c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes per ella mateixa. Ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per
assignar a les candidatures nacional i parroquials aquelles despeses
contretes de caràcter general, o difícilment identificables per candidatura,
aquestes han estat repartides a discreció pels administradors de les
candidatures del Partit Demòcrata i pagades per cada candidatura en funció
de la part de despeses que li ha estat assignada.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
En quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de
Comptes de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i
despeses cal dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la
candidatura ha complert amb aquests requisits.
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Adellach-Prats / Ordino
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
1.229.119
921.025
1.263.921
20.000
5.998

Actiu
Creditors. Candidatura nacional
Creditors. Avançament de fons
Propaganda i publicitat
Lloguer
Remuneracions
Altres
Relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

860.225
0

-2.150.144
0

2.150.144

2.150.144
2.150.144

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura. El Partit Liberal
d’Andorra va subscriure una pòlissa de crèdit per un import màxim de
18.000.000 de pessetes a favor de la Circumscripció Nacional i va avançar
fons a la candidatura parroquial per al seu finançament.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
no hi havia despeses pendents de pagament. No obstant, quedaven
pendents de regularitzar amb la candidatura nacional operacions
corresponents a avenços fets per aquesta així com a despeses de
contractació centralitzada per import de 2.150.144 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari oberts per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
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b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per la candidatura parroquial mitjançant
transferències de fons.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Garrallà-Forné / La Massana:
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
1.385.745
869.225
4.800

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Interessos
Altres :
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

511.720
0

-1.385.745
0

1.385.745

1.385.745
1.385.745

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Partit Demòcrata va subscriure una única pòlissa de crèdit, per
import de 120.202 euros, el límit de disponibilitat de la qual s’aplica sobre
els sis comptes bancaris oberts, tots ells operatius durant la campanya
electoral.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 189.745
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per la
candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes per ella mateixa. Ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per
assignar a les candidatures nacional i parroquials aquelles despeses
contretes de caràcter general, o difícilment identificables per candidatura,
aquestes han estat repartides a discreció pels administradors de les
candidatures del Partit Demòcrata i pagades per cada candidatura en funció
de la part de despeses que li ha estat assignada.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
En quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de
Comptes de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i
despeses cal dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la
candidatura ha complert amb aquests requisits.

28

Gelabert-Font / La Massana
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
1.586.347
490.375
1.585.945
80.702

Actiu
Creditors. Candidatura nacional
Creditors. Avançament de fons
Propaganda i publicitat
Remuneracions
Altres :
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

410.075
0

-2.076.722
0

2.076.722

2.076.722
2.076.722

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura. El Partit Liberal
d’Andorra va subscriure una pòlissa de crèdit per un import màxim de
18.000.000 de pessetes a favor de la Circumscripció Nacional i va avançar
fons a la candidatura parroquial per al seu finançament.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
no hi havia despeses pendents de pagament. No obstant, quedaven
pendents de regularitzar amb la candidatura nacional operacions
corresponents a avenços fets per aquesta així com a despeses de
contractació centralitzada per import de 2.076.722 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari oberts per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per la candidatura parroquial mitjançant
transferències de fons.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Farràs-Font / Andorra la Vella:
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
2.641.147
2.394.932
13.705

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Interessos
Altres :
-petit material
Relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

28.760
203.750
0

-2.641.147
0

2.641.147

2.641.147
2.641.147

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Partit Demòcrata va subscriure una única pòlissa de crèdit, per
import de 120.202 euros, el límit de disponibilitat de la qual s’aplica sobre
els sis comptes bancaris oberts, tots ells operatius durant la campanya
electoral.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 531.288
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per la
candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes per ella mateixa. Ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per
assignar a les candidatures nacional i parroquials aquelles despeses
contretes de caràcter general, o difícilment identificables per candidatura,
aquestes han estat repartides a discreció pels administradors de les
candidatures del Partit Demòcrata i pagades per cada candidatura en funció
de la part de despeses que li ha estat assignada.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
En quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de
Comptes de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i
despeses cal dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la
candidatura ha complert amb aquests requisits.
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Cervós-Llovera / Andorra la Vella
COMPTES

BALANÇ
Passiu

Actiu
Bancs creditors
Creditors. Candidatura nacional
Creditors. Avançament de fons
Propaganda i publicitat
Lloguer
Remuneracions
Interessos
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

COMPTE DE RESULTATS
Despeses
Ingressos

27
3.353.616
1.471.897
4.454.514
81.067
157.202
27
6.090
126.640
0

-4.825.540
0

4.825.540

4.825.540
4.825.540

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura. El Partit Liberal
d’Andorra va subscriure una pòlissa de crèdit per un import màxim de
18.000.000 de pessetes a favor de la Circumscripció Nacional i va avançar
fons a la candidatura parroquial per al seu finançament.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
no hi havia despeses pendents de pagament. No obstant, quedaven
pendents de regularitzar amb la candidatura nacional operacions
corresponents a avenços fets per aquesta així com a despeses de
contractació centralitzada per import de 4.825.513 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari oberts per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
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b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per la candidatura parroquial mitjançant
transferències de fons.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Pintat-Álvarez / Sant Julià de Lòria
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
2.363.971
2.300.000
5.805
21.666

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Telecomunicacions
Interessos
Altres :
-relacions públiques
Resultats
TOTAL

36.500
0

-2.363.971
0

2.363.971

2.363.971
2.363.971

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada
per la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons i va obtenir crèdit fins un import de 2.363.971 pessetes.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
no hi havia despeses pendents de pagament.
4. Quan a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per la
candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Santamaria-Cases / Sant Julià de Lòria
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
3.758.895
3.133.177
337

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Interessos
Altres :
-relacions públiques i actes
-serveis bancaris
Resultat
TOTAL

604.205
21.176
0

-3.758.895
0

3.758.895

3.758.895
3.758.895

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 207.380
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari oberts per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades, malgrat que en alguns pocs casos el suport
documental no era el més adequat (quatre factures no originals per un
import total de 154.470 pessetes).
Quant a la presentació davant el Tribunal de Comptes de la comptabilitat
detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal dir que, amb les
observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha complert amb
aquest requisit. Pel que fa al termini, que finalitzava el 23 de maig de 2001, la
candidatura, d’acord amb el Registre d’Entrada del Tribunal de Comptes, va
presentar la documentació requerida el 25 de maig de 2001.
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Casal-Babot / Escaldes-Engordany:
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
2.144.324
1.859.795
87.174
10.005

Actiu
Bancs creditors
Propaganda i publicitat
Remuneracions
Interessos
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

18.600
168.750
0

-2.144.324
0

2.144.324

2.144.324
2.144.324

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Partit Demòcrata va subscriure una única pòlissa de crèdit, per
import de 120.202 euros, el límit de disponibilitat de la qual s’aplica sobre
els sis comptes bancaris oberts, tots ells operatius durant la campanya
electoral.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
hi havia despeses pendents de pagament per un import total de 436.040
pessetes. A la data del tancament presentat pel davant del Tribunal de
Comptes no quedaven despeses pendents de pagament.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari obert per la
candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
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c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes per ella mateixa. Ja que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per
assignar a les candidatures nacional i parroquials aquelles despeses
contretes de caràcter general, o difícilment identificables per candidatura,
aquestes han estat repartides a discreció pels administradors de les
candidatures del Partit Demòcrata i pagades per cada candidatura en funció
de la part de despeses que li ha estat assignada.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades, malgrat que en un cas el suport documental no
era el més adequat (factura no original per un import de 47.174 pessetes).
En quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de
Comptes de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i
despeses cal dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la
candidatura ha complert amb aquests requisits.
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Martí–Valdés / Escaldes-Engordany
COMPTES

BALANÇ
COMPTE DE RESULTATS
Passiu
Despeses
Ingressos
3.127.451
51.900
3.103.515
23.936

Actiu
Creditors. Candidatura nacional
Creditors. Avançament de fons
Propaganda i publicitat
Remuneracions
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
Resultat
TOTAL

27.500
24.400
0

-3.179.351
0

3.179.351

3.179.351
3.179.351

* Quadre elaborat pel Tribunal de Comptes segons la informació facilitada per
la candidatura, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex núm.1.
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació
de fons. El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació de l'entitat
financera sobre possibles crèdits concedits a la candidatura. El Partit Liberal
d’Andorra va subscriure una pòlissa de crèdit per un import màxim de
18.000.000 de pessetes a favor de la Circumscripció Nacional i va avançar
fons a la candidatura parroquial per al seu finançament.
3. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha fet dins el termini determinat per
la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, es constata que en aquella data
no hi havia despeses pendents de pagament. No obstant, quedaven
pendents de regularitzar amb la candidatura nacional operacions
corresponents a avenços fets per aquesta així com a despeses de
contractació centralitzada per import de 3.179.351 pessetes.
4. Pel que fa a l’aportació de fons, i en concret a si ha estat degudament
identificada la procedència dels fons aportats, si s’han respectat les
restriccions quan a la provinença de fons aportats i si s’ha respectat la
limitació quantitativa establerta per les aportacions de fons, cal dir que no
consta cap aportació de fons de tercers en el compte bancari oberts per
aquesta candidatura.
5. Pel que fa a si les despeses efectuades per la candidatura, en tant que
despeses electorals, han estat fetes des del dia de proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 10 de la LL.Q.F.E., cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de proclamació dels electes.
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b) Que les despeses efectuades per la candidatura són aquelles recollides per
l’article 10 de la LL.Q.F.E..
c) La candidatura ha portat una comptabilitat independent i ha disposat d’un
compte bancari específic, utilitzat per fer pagaments de les despeses
contretes directament per ella. Els pagaments de les despeses contractades
per la candidatura nacional, i repartides en la forma que en aquest apartat
s’indica, han estat fets a través del compte de la candidatura nacional. Ja
que la LL.Q.F.E. no estableix cap criteri per assignar a les candidatures
nacional i parroquials aquelles despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, aquestes han estat repartides a
discreció pels administradors de les candidatures del Partit Liberal
d’Andorra. A més, la candidatura nacional ha finançat les despeses
contractades directament per la candidatura parroquial mitjançant
transferències de fons.
d) Altres observacions sobre la documentació aportada:
♦ L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors i per les entitats financeres i el creuament de les dades
que en ella es contenen, atenent les diferents fonts de procedència, ha
donat al Tribunal de Comptes informació suficient sobre la totalitat de les
despeses comptabilitzades.
Quant a la presentació dins el termini adequat davant el Tribunal de Comptes
de la comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses cal
dir que, amb les observacions indicades als punts anteriors, la candidatura ha
complert amb aquests requisits.
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Subvencions electorals
Algunes de les candidatures han inclòs dins de la seva comptabilitat
expectatives de cobrament de subvencions electorals per l’import que elles
mateixes han estimat.
Aquests càlculs no han estat verificats pel Tribunal de Comptes per tractar-se
d’una dada que no deriva de cap xifra de vots publicada oficialment.
Així doncs, pel que fa a les subvencions electorals, la labor del Tribunal de
Comptes s’ha limitat a determinar quin és el límit màxim teòric d’aquestes
subvencions, que ha de coincidir amb la xifra de despeses electorals
declarades justificades en l’exercici de la funció fiscalitzadora d’aquest.
A continuació figura un quadre on es recullen els imports validats pel Tribunal
de Comptes per cadascuna de les candidatures:

DESPESES
VALIDADES

CANDIDATURA
Partit Socialdemócrata (Nacional)

7.677.157.-PTA

Partit Demòcrata (Nacional)

10.523.595.-PTA

Partit Liberal d’Andorra (Nacional)

8.965.943.-PTA

Font – Torres ( Canillo )

1.174.843.-PTA

Areny – Mateu ( Canillo )

1.688.136.-PTA

Dallerès – Alís ( Encamp )

2.028.608.-PTA

Masjoan – Pifarré ( Encamp )

1.384.215.-PTA

Rodriguez – Torres ( Encamp )

2.625.978.-PTA

Duró – Naudí ( Ordino )

695.665.-PTA

Adellach – Prats ( Ordino )

2.150.144.-PTA

Goya – Bayona ( La Massana )

1.736.407.-PTA

Garrallà – Forné ( La Massana )

1.385.745.-PTA

Gelabert – Font ( La Massana )

2.076.722.-PTA

Ferrer – Salvadó ( Andorra la Vella )

1.807.188.-PTA

Farràs – Font ( Andorra la Vella )

2.641.147.-PTA

Cervós – Llovera ( Andorra la Vella )

4.825.540.-PTA

Pintat – Alvarez ( Sant Julià de Lòria )

2.363.971.-PTA

Santamaria – Cases ( Sant Julià de Lòria )

3.604.088.-PTA

Font – Dolsa ( Escaldes – Engordany )

1.982.208.-PTA

Casal – Babot ( Escaldes – Engordany )

2.097.150.-PTA

Martí –Valdés ( Escaldes – Engordany )

3.179.351.-PTA
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Observacions amb caràcter general
Amb algunes diferències que han estat explicitades més àmpliament dins de
l’informe (totes les despeses de les candidatures vinculades al Partit
Socialdemòcrata s’han fet a través del compte de la candidatura nacional sense
que els comptes de les candidatures parroquials hagin tingut moviments; les
candidatures d’àmbit parroquial vinculades al Partit Demòcrata han pagat
despeses contractades per la candidatura nacional que han estat distribuïdes
discrecionalment pels administradors; les candidatures d’àmbit parroquial
vinculades al Partit Liberal d’Andorra han comptabilitzat despeses contractades
per la candidatura nacional que han estat distribuïdes discrecionalment pels
administradors i han utilitzat, per les despeses pròpies recursos econòmics
facilitats per la candidatura nacional que no han estat considerats com
aportació de fons sinó com un deute a retornar a favor d’aquesta), totes les
candidatures vinculades a partits d’àmbit nacional han utilitzat procediments
que, si be des del punt de vista de transparència comptable no plantegen
problemes, si que poden constituir una interpretació molt particular de la llei,
que al crear la correlació candidatura-administrador electoral-compte bancari
específic, marca clarament una voluntat d’identificar cada unitat de gestió de
forma especifica, de manera que permeti fiscalitzar de forma clara quines són
les despeses d’una candidatura, qui i com les ha gestionat i com s’han finançat.
El Tribunal de Comptes ha constatat una gran disparitat en la forma de
presentar les comptabilitats per part de les diferents candidatures. A fi d’unificar
els criteris en vistes a aconseguir una presentació el màxim d’homogènia, i a
manca d’una regulació més específica aplicable al cas, recomana la utilització,
com a norma de referència, del Pla General de Comptabilitat Pública.
La LL.Q.F.E. electoral considera com a despeses electorals els interessos dels
crèdits rebuts per les candidatures per la campanya electoral, produïts fins a la
data de percepció de la subvenció corresponent. En ésser aquesta una data
incerta, les candidatures es troben amb la dificultat de determinar quina és la
quantitat que han d’incloure dins les respectives comptabilitats, el que ha portat
a que s’hagin retrobat casos de figura totalment diferents, des de qui no ha fet
cap provisió d’estimació d’interessos fins qui els ha calculat fins la data que al
seu criteri ha cregut oportú. Semblaria convenient que la regulació d’aquest
apartat fos objecte de revisió per donar-li una major precisió.
El Tribunal de Comptes ha constatat que, de manera generalitzada, les
despeses electorals excedeixen amb escreix les expectatives de subvenció
electoral que les candidatures han calculat. Com sigui que la funció
fiscalitzadora d’aquest finalitza amb el lliurament del present informe, resulta
que una part important de les despeses electorals seran finançades amb uns
recursos que les candidatures generaran fora del període subjecte a
fiscalització. Si la voluntat del legislador és que el finançament electoral sigui
també objecte de fiscalització, com sembla deduir-se de la llei, seria convenient
regular també aquest extrem o, pel contrari, caldria limitar la funció del Tribunal
de Comptes a la validació de les despeses electorals, ja que sinó ens trobaríem
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amb un buit que portaria a haver fiscalitzat els moviments econòmics produïts
durant el període previst en la llei i a desconèixer els produïts fora d’aquest
període els quals, no obstant, semblen subjectes a les mateixes limitacions
legals que els anteriors.

Conclusions
A la vista d’aquests estats financers i de la documentació que els dona suport i
que ha estat posada a la disposició del Tribunal de Comptes per totes les
candidatures, es pot concloure:
Totes les candidatures que han concorregut a les eleccions objecte del present
informe han presentat la comptabilitat corresponent i en general respecten els
principis generals de comptabilitat.
Totes les candidatures han obert comptes bancaris específics per a efectuar els
ingressos i pagaments electorals, i han efectuat la totalitat de les operacions
declarades a través dels mateixos, amb excepció de les candidatures
presentades en circumscripció parroquial pel Partit Socialdemòcrata, que han
fet els pagaments a traves del compte de la candidatura nacional. No s’ha
pogut verificar el compliment d’aquest segon punt per part de la candidatura
encapçalada per Font-Torres, presentada a la circumscripció parroquial de
Canillo, ja que la informació rebuda de la mateixa no permet confirmar com, on
i quan han efectuat els pagaments.
No s’ha detectat cap aportació de fons en cap del comptes electorals. No s’ha
pogut verificar el compliment d’aquest punt per part de la candidatura
encapçalada per Font-Torres, presentada a la circumscripció parroquial de
Canillo, ja que la informació rebuda de la mateixa no permet confirmar si hi ha
hagut aportacions de fons.
No s’ha detectat cap aportació provenint d’ens públics o d’empreses vinculades
al sector públic. No s’ha pogut verificar el compliment d’aquest punt per part de
la candidatura encapçalada per Font-Torres, presentada a la circumscripció
parroquial de Canillo, ja que la informació rebuda de la mateixa no permet
confirmar si hi ha hagut aportacions de fons.
La majoria de les despeses declarades corresponen als conceptes previstos
per la Llei qualificada de finançament electoral, s’han realitzat dins del període
establert per aquesta i estan degudament justificades amb suport documental,
amb les matisacions particulars que figuren en els apartats dedicats a
cadascuna de les candidatures.
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Totes les entitats financeres que han concedit crèdits a les candidatures han
informat el Tribunal de Comptes excepte pel que fa a les candidatures FontTorres i Santamaria-Cases respecte a les quals no s’ha rebut informació i amb
les matisacions que figuren en els apartats corresponents a les candidatures
Areny-Mateu, Rodriguez-Torres, Adellach-Prats, Gelabert-Font, Cervós-Llovera
i Martí-Valdés.
Totes les empreses que han facturat a les candidatures per imports superiors a
un milió de pessetes han informat el Tribunal de Comptes amb les excepcions
que es recullen en l’apartat destinat a la candidatura nacional del Partit Liberal
d’Andorra.
A la vista de tota l’anàlisi feta anteriorment el Tribunal de Comptes proposa
l’atorgament de les subvencions electorals, en la quantitat que correspongui a
la vista dels vots i dels escons obtinguts per les respectives candidatures, dins
dels límits que queden determinats pels imports de les despeses considerades
com a vàlides que figuren en el quadre reproduït en l’apartat “subvencions
electorals”, amb l’excepció de la que correspon a la candidatura Font-Torres
que es proposa que quedi en suspens pels motius exposats en l’apartat
corresponent.
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Al·legacions
D’acord amb allò que preveu l’article 3 de la Llei del Tribunal de Comptes es va
trametre a cada candidatura la part corresponent del present informe per tal
que poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes.
Es transcriuen a continuació les respostes rebudes per ordre d’entrada al
registre del Tribunal de Comptes:
Partit Liberal d’Andorra / circumscripció nacional
“El sota signant, Francesc Bonet Casas, Administrador Electoral del P.L.d’A.
per a la circumscripció nacional, comparec davant aquest Tribunal de Comptes,
i:
DIC:
Que havent rebut trasllat del seu informe de data 19 de juliol d’enguany, tinc a
bé acompanyar al present:
a) Original de la factura que per import de 825.000 pessetes va ser enviada
pel proveïdor BBB.
b) Fax de dos factures del mateix proveïdor per import de 3.750.000
pessetes cadascuna. S’ha sol·licitat fax per tal de poder complir amb els
terminis previstos per contestar al seu escrit abans citat.
Ensems agraïm la confirmació telefónica per part d’aquest Tribunal respecte a
la recepció per part del proveïdor “Hotel Roc Blanc” de la certificació de l’import
facturat per raó i causa de la campanya electoral, motiu pel qual s’ha
d’entendre que l’epígraf d) del seu informe, titolat “Altres observacions sobre la
documentació aportada” ha quedat degudament solucionat.
Per l’anterior exposat, DEMANO d’aquest Tribunal que vulgui acceptar el
present escrit tant temps com en forma, que accepti els documents adjunts, i
tingui per solucionada l’observació formulada en el seu escrit de data 19 de
juliol d’enguany.
Andorra la Vella, 1 d’agost 2001
Francesc Bonet Casas
Administrador Electoral Candidatura Nacional del P.L.d’A.”
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Font-Torres / Canillo
“Canillo, 3 d’ agost de 2001
Sr. Carles Santacreu Coma
President del Tribunal de Comptes

Distingit Senyor,
D’acord amb el vostre informe de data 19 de juliol de 2001, en el que el
Tribunal de Comptes (en endavant, el Tribunal) es pronuncia sobre
l’atorgament de la subvenció estatal establerta seguint les disposicions de la
Llei qualificada de finançament electoral (en endavant LL.Q.F.E.), de data 15
de desembre de 2000, vull manifestar la meva sorpresa envers l’opinió
manifestada en l’esmentat informe i realitzar les següents consideracions:
-

L’administrador d’Unió Pel Progrés va trametre en el termini previst per
la Llei, una relació de les despeses electorals generades per la
campanya, adjuntant una còpia de les factures, l’import total de les
quals ascendia a 1.306.843 pessetes. Posteriorment, el Tribunal de
Comptes va requerir la presentació d’una comptabilitat ( balanç i
compte de resultats ) en un format estàndard establert pel mateix
Tribunal. Així mateix, en una visita al Tribunal i en presència dels Srs.
de Unzueta i Pons, es va acordar de mutu acord que la data de
tancament comptable per la presentació dels comptes seria la del 30
de març de 2001 (data posterior a les eleccions). Posteriorment, els
mateixos membres del Tribunal van sol·licitar la presentació de les
factures originals així com un extracte bancari fins a la data de
tancament comptable. A tal efecte, l’Administrador va presentar la
comptabilitat en el format establert, les factures originals i un document
bancari certificant els moviments i la posició del compte a la data del
tancament comptable, entenent donat el compliment als requisits del
Tribunal.

-

En l’informe esmentat, el Tribunal considera que no té el coneixement
suficient respecte al finançament de les despeses electorals de la
candidatura ni sobre l’efectivitat dels pagaments compromesos i que
no pot emetre el seu pronunciament pel que fa a l’atorgament de la
subvenció, al·legant els motius següents:
1. Manca d’informació sobre l’existència o inexistència de
possibles aportacions de fons
2. Manca d’informació sobre l’existència o inexistència de
possibles crèdits
3. Manca d’informació sobre quan s’han fet efectius els pagaments
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Respecte a la manca d’informació sobre l’existència o inexistència
de possibles aportacions de fons, cal comentar que el motiu pel
qual no s’han justificat les aportacions de fons únicament es degut
a que a 30 de març de 2001, data de tancament comptable acordat,
encara no s’havien realitzat les aportacions, atès que la candidatura
no havia rebut totes les factures dels proveïdors. Així mateix,
adjuntem a la present carta un extracte bancari que mostra les
aportacions realitzades per les diferents persones físiques fins a
data 30 d’abril de 2001.
Respecte a la manca d’informació sobre l’existència o inexistència
de possibles crèdits, no s’ha presentat cap document acreditatiu de
l’existència o inexistència dels mateixos, ja que l’obligatorietat
d’aquesta informació recau sobre les entitats financeres que els
haguessin concedit, tal com esmenta el punt 3 de l’article 11 de la
LL.Q.F.E.
Respecte a la manca d’informació sobre quan s’han fet efectius els
pagaments, el motiu és que a data de tancament comptable, no
s’havia realitzat encara cap pagament a proveïdors, efectuant-se
aquests un cop rebudes la totalitat de les factures dels mateixos i
un cop ingressades les aportacions de les persones físiques per a
satisfer dits pagaments. En qualsevol cas, entendríem que
l’atorgament de la subvenció i per tant l’opinió del Tribunal al
respecte, no haurien d’anar condicionats al pagament de les
despeses electorals, sinó a les despeses electorals pròpiament
dites, tal com s’estableix en l’article 5 de la LL.Q.F.E.: “L’Estat
subvenciona les despeses ocasionades a les candidatures que
concorrin a les eleccions generals i comunals, d’acord amb les
regles establertes al present títol (Títol II. – La subvenció estatal i
les aportacions privades, el qual no fa referència al pagament de
les despeses)”.
Finalment, vull deixar palès el meu interès de col·laboració i d’ajudar a clarificar
tots els dubtes que es pugui plantejar el Tribunal, com s’ha fet fins el present.
És amb aquesta voluntat de transparència que s’adjunta a aquesta carta un
extracte del compte bancari en el qual es reflecteix fins al 30 d’abril de 2001 els
moviments realitzats, incloses les aportacions efectuades. Així mateix,
adjuntem una còpia de la factura de data 21 de març de 2001, per import de
132.000 pessetes amb la identificació del destinatari de la mateixa.
Quedo a la vostra disposició per a qualsevol aclariment addicional que pugueu
necessitar.
Atentament,
Jordi Alcobé Font
Administrador electoral
Unió Pel Progrés”
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Partit Socialdemòcrata / circumscripció nacional
“2 d’agost del 2001
TRIBUNAL DE COMPTES
Sr. Carles SANTACREU COMA
President
ANDORRA LA VELLA

Distingit senyor,
Hem rebut la comunicació que heu adreçat als administradors electorals de les
candidatures del Partit Social demòcrata en les eleccions generals del pasta 4
de març, en relació l’Informe del Tribunal de Comptes en la part que afecta el
nostre Partit.
Després d’analitzar el contingut de l’Informe i dins el termini assenyalat passem
a formular-vos les següents al·legacions:
Primera.- Com molt bé s’exposa en l’Informe el compte de la candidatura
nacional ha suportat tots els pagaments de la campanya electoral, amb l’única
matisació dels pagaments efectuats al compte de la candidatura d’Andorra la
Vella que posteriorment foren retrocedits.
Aquest fet ve donat pel plantejament global de campanya que s’ha vist reflectit
en una gestió econòmica centralitzada am la finalitat d’aconseguir una
racionalitat operativa i una disminució de les despeses mercès a una millor
gestió de la relació amb els proveïdors i a l’economia d’escala obtinguda de no
fraccionar les comandes.
Segona.- Pel que fa a l’apartat 5 c) de l’informe, només volem posar de
manifest que si bé és cert que les despeses contretes de caràcter general, o
difícilment identificables per candidatura, han estat repartides a descreció pels
administradors de les candidatures, cal tenir present que en la realitat a l’hora
d’imputar-les han prevalgut els tres criteris que s’exposen en la Memòria
explicativa de les despeses de la campanya electoral que acompanyava la
nostra comunicació de 25 de maig del 2001 ( Registre d’Entrada del Tribunal de
Comptes núm.82-01), i que reproduïm:
<<1. S’han atribuït a cada candidatura parroquial aquelles despeses
identificades per una factura i que fan referència a actes o serveis rebuts
únicament per una candidatura concreta.
2. Les despeses que, tot i estar descrites en una sola factura, fan referència a
despeses fàcilment identificables i desglossables entre cada candidatura.
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Aquestes despeses s’han atribuït a cada candidatura segons els hi
correspongués.
És el cas de la publicitat, la producció d’espots, el disseny de la campanya.
3. Les despeses que no eren fàcilment divisibles per la seva naturalesa o per la
descripció de la factura s’han atribuït a la candidatura nacional. És el cas per
exemple de les despeses d’impremta o de la majoria de les despeses
derivades dels actes públics compartits indistintament per candidats nacionals i
parroquials.>>
En conseqüència cal concloure que realment les despeses que han estat
repartides a discreció pels administradors de les candidatures del PS han estat
mínimes.
Tercera.- Només ens resta assenyalar que efectivament hi ha un error en la
comptabilitat presentada en relació a l’extracte bancari motivat per no haver
puntejat l’extracte correctament abans de presentar els comptes davant el
Tribunal de Comptes.
Tanmateix, pel que fa a la duplicitat dels càrrecs que figuren a l’extracte bancari
cal assenyalar que es tracta d’uns pagaments que s’efectuaren per xec i, al
mateix temps, per efecte bancari havent estat ja avisats el proveïdors, motiu pel
qual aquests dobles pagaments estan en curs de regularització. Quant a les
despeses financeres a que es fa referència també es tracta de despeses,
generades per una transferència bancària, que no s’han comptabilitzat
degudament tot i que sí s’ha obert -i en conseqüència previst- una partida
comptable per aquest concepte.
Finalment, volem manifestar-vos que assumim que, per un error en el càlcul en
els terminis, vam presentar la documentació requerida amb dos dies de retard.
Per tot el que, al Tribunal de Comptes, en la nostra qualitat de Primer Secretari
i d’Administrador electoral de la Candidatura Nacional del Partit
Socialdemócrata, demanem que es tinguin per presentades en temps i forma
les al·legacions a l’Informe del vostre Tribunal en allò que afecta les diverses
candidatures del nostre Partit en les eleccions generals del pasta 4 de març, i
d’acord amb el seu contingut, es vulgui informar favorablement donant-ne
trasllat al Consell General, en els termes expressats en la Llei vigent.
Aprofitem l’avinentesa per testimoniar-vos la nostra consideració més
distingida.
Jaume BARTUMEU CASSANY Antoni MARSÀ NAVARRO
Primer Secretari
Administrador electoral Candidatura Nacional”
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Conclusions definitives
Durant el període de quinze dies per presentar al·legacions, que s’obria a les
diferents candidatures a partir del moment en que els fou lliurada còpia de la
part d’informe que concernia a cadascuna d’elles, el Tribunal de Comptes n’ha
rebut per part de la candidatura Font-Torres, presentada a la circumscripció
parroquial de Canillo, així com per part de les candidatures presentades en
circumscripció nacional per part del Partit Socialdemòcrata i per part del Partit
Lliberal d’Andorra. També s’ha rebut durant aquest període documentació
complementària que afecta la candidatura nacional del Partit Lliberal d’Andorra
i la candidatura Masjoan-Pifarré presentada en circumscripció parroquial
d’Encamp.
A la vista d’aquesta informació, el Tribunal de Comptes manté les conclusions
contingudes en el present informe amb les matisacions següents:
- La candidatura Font-Torres, presentada en circumscripció parroquial a
Canillo, ha presentat en fase d’al·legacions documentació que abasta tot el
període durant el qual podien fer-se operacions. Analitzada aquesta
documentació, el Tribunal de Comptes, ha trobat informació sobre l’existència
d’aportacions de fons degudament identificades i dins dels límits que fixa la
LL.Q.F.E.. També ha trobat informació suficient respecte a la factura per
132.000 pessetes que havia esta objecte d’observacions en la part d’informe
corresponent a aquesta candidatura. Quan a si la disposició d’aquests fons s’ha
fet dins el termini determinat per la llei, que finalitzava el 23 d’abril de 2001, el
Tribunal de Comptes ha pogut verificar que en aquella data tenia pendents
d’efectuar pagaments a proveïdors per un import de 1.278.400 pessetes.
- Pel que fa a la candidatura presentada en circumscripció nacional per part del
Partit Lliberal d’Andorra s’ha rebut la informació següent:
- Una factura original (rebuda inicialment per fax) per un import de
825.000 pessetes.
- Tres factures d’un mateix proveïdor per un import total de 1.210.000
pessetes.
- Confirmació d’aquest mateix proveïdor d’haver facturat al Partit
Liberal d’Andorra un total de 1.210.000 pessetes
- Pel que fa a la candidatura Masjoan-Pifarré, presentada en circumscripció
parroquial a Encamp, s’ha rebut original d’una factura per import de 91.000
pessetes, que havia estat objecte d’observació en l’apartat corresponent.
A la vista de tota l’anàlisi feta anteriorment el Tribunal de Comptes proposa
l’atorgament de les subvencions electorals, en la quantitat que correspongui a
la vista dels vots i dels escons obtinguts per les respectives candidatures, dins
dels límits que queden determinats pels imports de les despeses considerades
com a vàlides que figuren en el quadre que es reprodueix a continuació:
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DESPESES
VALIDADES

CANDIDATURA
Partit Socialdemócrata (Nacional)

7.677.157.-PTA

Partit Demòcrata (Nacional)

10.523.595.-PTA

Partit Liberal d’Andorra (Nacional)

10.175.943.-PTA

Font – Torres ( Canillo )

1.306.843.-PTA

Areny – Mateu ( Canillo )

1.688.136.-PTA

Dallerès – Alís ( Encamp )

2.028.608.-PTA

Masjoan – Pifarré ( Encamp )

1.475.215.-PTA

Rodriguez – Torres ( Encamp )

2.625.978.-PTA

Duró – Naudí ( Ordino )

695.665.-PTA

Adellach – Prats ( Ordino )

2.150.144.-PTA

Goya – Bayona ( La Massana )

1.736.407.-PTA

Garrallà – Forné ( La Massana )

1.385.745.-PTA

Gelabert – Font ( La Massana )

2.076.722.-PTA

Ferrer – Salvadó ( Andorra la Vella )

1.807.188.-PTA

Farràs – Font ( Andorra la Vella )

2.641.147.-PTA

Cervós – Llovera ( Andorra la Vella )

4.825.540.-PTA

Pintat – Alvarez ( Sant Julià de Lòria )

2.363.971.-PTA

Santamaria – Cases ( Sant Julià de Lòria )

3.604.088.-PTA

Font – Dolsa ( Escaldes – Engordany )

1.982.208.-PTA

Casal – Babot ( Escaldes – Engordany )

2.097.150.-PTA

Martí –Valdés ( Escaldes – Engordany )

3.179.351.-PTA
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ANNEX núm.1.

COMPTES

BALANÇ
Actiu
Passiu

Caixa i bancs
Bancs creditors
Deutors/creditors candidatures parroquials
Deutors/creditors avançament de fons
Altres creditors
Aportacions partits politics
Aportacions privades
Ingressos financers
Propaganda i publicitat
Lloguer
Remuneracions
Mitjans de transports
Telecomunicacions
Interessos
Altres :
-petit material
-relacions públiques i actes
-serveis bancaris
-premsa
Resultat
TOTAL
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COMPTE DE
RESULTATS
Despeses
Ingressos

