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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents i marc legal
El Tribunal de Comptes a través de la Llei de creació del mateix, de data 13 d’abril del
2000, i amb les modificacions posteriors, rep l’encàrrec d’elaborar un informe de
fiscalització de les despeses i subvencions electorals de les candidatures en cada
procés electoral, en els termes que disposa la Llei 19/2014, del 18 de setembre,
qualificada de partits polítics i finançament electoral, modificada per la Llei 4/2017 del
16 de març. En data 4 d’octubre de 2017, es publica el Text refós de la Llei 19/2014,
del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral (en endavant
LQPPFE).
Amb l’acord de 23-3-2015 del Ple del Tribunal de Comptes pel qual s’aproven els
criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels partits polítics, s’estableix el marc que
ha de servir com a base per la confecció i presentació dels estats financers, quedant
establert el marc jurídic que ha de permetre pronunciar-se sobre la regularitat de les
comptabilitats electorals.

1.2. Objectiu de l’informe
L’objectiu del present informe és recollir i posar a la disposició del Consell General i
del Govern, segons disposat en l’article 50 de la LQPPFE, 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 7 d’abril
de 2019.
S’han presentat a aquestes eleccions trenta-una candidatures, tal i com figuren en el
llistat que es transcriu a continuació, a partir de les denominacions que figuren en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
1.2.1. Candidatures presentades en circumscripció nacional
1. PROGRESSISTES SDP
2. LIBERALS D’ANDORRA
3. UNITS PEL PROGRÉS D’ANDORRA
4. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
5. PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
6. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
7. ANDORRA SOBIRANA
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1.2.2. Candidatures presentades en circumscripció parroquial
Canillo:
1. DEMÒCRATES (DA)
2. ANDORRA SOBIRANA (AS)
3. d’Acord (PS L’A I)
Encamp:
1. d’Acord
2. PROGRESSISTES SDP
3. TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
4. Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra
Ordino:
1. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
2. PROGRESSISTES SDP
3. ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + DEMÒCRATES (ACO+DA)
4. d’Acord (L’A PS Independents)
La Massana:
1. d’Acord
2. Ciutadans Compromesos
Andorra la Vella:
1. TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
2. PROGRESSISTES SDP
3. d’Acord
4. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
Sant Julià de Lòria:
1. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
2. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
3. d’Acord
Escaldes-Engordany:
1. d’Acord
2. PROGRESSISTES SDP
3. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
4. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
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1.3. 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 7 d’abril de 2019 han complert les
prescripcions de la LQPPFE i més en concret:
-

Si cada candidatura ha disposat d’un administrador electoral responsable
dels seus ingressos i despeses, i de la seva comptabilitat.

-

Si cada candidatura ha disposat de comptes bancaris específics 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 s’han respectat els límits pel que fa a la quantia màxima de despesa
electoral permesa.

-

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.

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, durant el període establert per
la pròpia Llei. En conseqüència, la fiscalització efectuada es refereix exclusivament a
les despeses i ingressos efectuats dins aquest període i no s’estén als pagaments o a
les imposicions de fons efectuats amb anterioritat i/o posterioritat a aquestes dates.
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2. CONTROL DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS
2.1. Aspectes generals
2.1.1. Documentació necessària
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 dels comicis electorals, ha
de rebre l’informe de la Junta Electoral sobre els resultats de la seva activitat
fiscalitzadora.

-

Entre els seixanta i vuitanta dies naturals següents al dia de la votació, ha de
rebre dels administradors electorals la comptabilitat detallada i documentada
dels ingressos i despeses electorals de les candidatures.

-

Entre els seixanta i vuitanta dies naturals 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 naturals posteriors a les eleccions ha de
rebre informació per part de les persones físiques i jurídiques que haguessin
facturat a les candidatures per serveis relatius a despeses electorals
superiors als 10.000 euros.

2.1.2. Informe de la Junta Electoral
La Junta Electoral ha lliurat l’informe sobre els resultats de la seva activitat
fiscalitzadora el dia 18 de juliol de 2019.
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2.1.3. Despeses declarades
De les 31 candidatures, 29 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. La data límit per la presentació d’aquestes comptabilitats era
el dia 26 de juny de 2019.
Candidatura
NACIONAL
PROGRESSISTES SDP
LIBERALS D'ANDORRA
UNITS PEL PROGRÉS D’ANDORRA
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
CANILLO
DEMÒCRATES (DA)
d'Acord (PS L'A I)
ENCAMP
d'Acord
PROGRESSISTES SDP
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra
ORDINO
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PROGRESSISTES SDP
ACCIÓ COMUNAL D'ORDINO + DEMÒCRATES (ACO + DA)
d'Acord (L'A PS Independents)
LA MASSANA
d'Acord
Ciutadans Compromesos
ANDORRA LA VELLA
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PROGRESSISTES SDP
d'Acord
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
d'Acord
ESCALDES-ENGORDANY
d'Acord
PROGRESSISTES SDP
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS

Data
recepció

Despeses
declarades

07/06/2019
19/06/2019
20/09/2019
20/06/2019
25/06/2019
14/06/2019

30.826,62
75.738,26
5.754,66
49.068,51
26.611,17
79.795,72

14/06/2019
21/06/2019

11.643,68
2.725,26

21/06/2019
07/06/2019
20/06/2019
14/06/2019

4.782,55
2.371,28
9.707,61
12.092,54

20/06/2019
07/06/2019
14/06/2019
21/06/2019

9.707,61
2.371,28
9.883,27
3.293,67

21/06/2019
26/06/2019

4.544,70
29.485,47

20/06/2019
07/06/2019
21/06/2019
14/06/2019

9.965,96
7.113,84
7.753,82
11.217,33

20/06/2019
14/06/2019
21/06/2019

12.160,81
11.429,60
4.868,61

21/06/2019
07/06/2019
20/06/2019
14/06/2019

6.191,27
4.742,56
10.110,96
10.843,43

(Imports en euros)
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2.1.4. Descripció de procediments generals
Les candidatures relacionades amb PROGRESSISTES SDP han disposat del mateix
administrador electoral per la candidatura nacional i les parroquials.
Han gestionat el finançament a través d’una pòlissa de crèdit.
Les despeses de totes les candidatures s’han gestionat a través d’aquest compte.
Totes les despeses s’han considerat despeses federades i s’han gestionat i pagat a
través d’aquest compte i s’han distribuït segons el seu criteri a les candidatures
parroquials.
Han presentat una comptabilitat consolidada de la candidatura presentada en
circumscripció nacional amb les diferents circumscripcions parroquials, així com una
comptabilitat individualitzada per cadascuna de les candidatures.
La candidatura relacionada amb LIBERALS D’ANDORRA ha disposat d’un
administrador electoral per la candidatura nacional.
Ha gestionat el finançament a través d’una pòlissa de crèdit.
Totes les despeses de la candidatura s’han gestionat i pagat a través d’aquest compte.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta procedent de Govern.
Ha presentat una comptabilitat detallada de la candidatura presentada en
circumscripció nacional.
La candidatura relacionada amb UNITS PEL PROGRÉS D’ANDORRA ha disposat
d’un administrador electoral per la candidatura nacional.
Ha gestionat el finançament a través d’un compte bancari.
La majoria de les despeses de la candidatura estan pendents de pagament a 27 de
maig de 2019.
Ha presentat una comptabilitat detallada de la candidatura presentada en
circumscripció nacional.
Les candidatures relacionades amb TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA +
INDEPENDENTS han disposat del mateix administrador electoral per la candidatura
nacional i les parroquials.
Han gestionat el finançament a través de dues pòlisses de crèdit, en sengles comptes
bancaris.
Les despeses de totes les candidatures s’han gestionat a través d’aquests comptes;
les que s’han considerat com a despeses federades s’han gestionat i pagat a través
d’aquests comptes i s’han distribuït segons el seu criteri a les candidatures
parroquials.
Les despeses pròpies de cada candidatura parroquial també han estat pagades a
través d’aquests comptes i imputades a la candidatura corresponent.
Han presentat una comptabilitat consolidada de la candidatura presentada en
circumscripció nacional amb les diferents circumscripcions parroquials, així com una
comptabilitat individualitzada per a cadascuna de les candidatures.
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La candidatura relacionada amb PARTIT SOCIALDEMÒCRATA ha disposat d’un
administrador electoral per la candidatura nacional.
Ha gestionat el finançament a través d’una pòlissa de crèdit.
Totes les despeses de la candidatura nacional s’han gestionat i pagat majoritàriament
a través d’aquest compte.
Ha presentat una comptabilitat detallada de la candidatura presentada en
circumscripció nacional.
Les candidatures relacionades amb DEMÒCRATES + INDEPENDENTS han disposat
del mateix administrador electoral per la candidatura nacional i les parroquials.
Han obert dos comptes bancaris a nom de “DEMÒCRATES PER ANDORRA”, un que
han servit per ingressar les donacions, i l’altre on s’ha ingressat una bestreta procedent
de Govern, així com un import procedent del Partit Demòcrates per Andorra (DA) i
amb el que s’han gestionat les despeses de totes les candidatures, compte vinculat a
una pòlissa de crèdit oberta a nom de DEMÒCRATES PER ANDORRA.
Les despeses de totes les candidatures s’han gestionat majoritàriament a través
d’aquest compte; les que s’han considerat com a despeses federades s’han gestionat
i pagat a través d’aquests comptes i s’han distribuït segons el seu criteri a les
candidatures parroquials.
Les despeses pròpies de cada candidatura parroquial també han estat pagades a
través d’aquest compte i imputades a la candidatura corresponent.
Han presentat una comptabilitat consolidada de la candidatura presentada en
circumscripció nacional amb les diferents circumscripcions parroquials, així com una
comptabilitat individualitzada per cadascuna de les candidatures.
Les candidatures relacionades amb d’Acord han disposat d’un únic administrador
electoral per a totes les candidatures.
Han gestionat el finançament a través d’una pòlissa de crèdit.
Les despeses de totes les candidatures s’han gestionat a través d’aquest compte.
Totes les despeses s’han considerat despeses federades i s’han gestionat i pagat a
través d’aquest compte i s’han distribuït segons el seu criteri a les candidatures
parroquials.
Les despeses pròpies de cada candidatura parroquial també han estat pagades a
través d’aquest compte i imputades a la candidatura corresponent.
Han presentat una comptabilitat consolidada de la candidatura amb les diferents
circumscripcions parroquials, així com una comptabilitat individualitzada per
cadascuna de les candidatures.
La candidatura relacionada amb Ciutadans Compromesos ha disposat d’un
administrador electoral.
Han gestionat el finançament a través d’una pòlissa de crèdit. Les despeses de la
candidatura s’han gestionat i pagat a través d’aquest compte.
Ha presentat una comptabilitat detallada de la candidatura.
D’altra banda, tot i que d’acord amb la LQPPFE les candidatures poden considerar
com a despeses electorals els interessos dels crèdits rebuts, produïts fins la data de
percepció de la subvenció pública corresponent i, en conseqüència, els podran
addicionar en aquell moment, el Tribunal únicament ha inclòs en el present informe
aquells efectivament liquidats dins del període durant el qual es podien fer disposicions
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de fons electorals, no havent-se pres en consideració aquells que eventualment
s’haguessin produït fins a la data del tancament comptable i no estaven liquidats.
Tot seguit es presenten els estats financers de cadascuna de les candidatures,
homogeneïtzats pel Tribunal de Comptes, en concordança amb l’acord de 23-3-2015
del Ple del Tribunal de Comptes pel qual s’aproven els criteris i indicacions sobre la
comptabilitat dels partits polítics, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de
l’1 d’abril de 2015, amb les observacions de caràcter particular que aquest ha cregut
oportú efectuar.
La candidatura presentada en circumscripció nacional ANDORRA SOBIRANA no ha
facilitat al Tribunal de Comptes la comptabilitat detallada i documentada dels seus
ingressos i despeses electorals. La no presentació de la comptabilitat detallada i
documentada, segons preveu l’article 40.5 en els terminis establerts a l’article 50.1 de
la LQPPFE, podria comportar una infracció tipificada a l’article 37.1.d de la mateixa
Llei.
La candidatura presentada en circumscripció parroquial a Canillo ANDORRA
SOBIRANA (AS) no ha facilitat al Tribunal de Comptes la comptabilitat detallada i
documentada dels seus ingressos i despeses electorals. La no presentació de la
comptabilitat detallada i documentada, segons preveu l’article 40.5 en els terminis
establerts a l’article 50.1 de la LQPPFE, podria comportar una infracció tipificada a
l’article 37.1.d de la mateixa Llei.
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2.2. Candidatures presentades en circumscripció nacional
2.2.1. PROGRESSISTES SDP
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-25.826,62
-25.826,62
25.826,62
25.826,62
25.826,62
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

12

Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019 *
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d’origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-28.929,04
-28.929,04
-27.976,11
-4.768,27
-23.207,84
-952,93
-1.897,58
-1.897,58
-30.826,62
-25.826,62
-25.826,62

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
15 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. A través d’aquest compte s’ha gestionat els
ingressos i les despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes
parroquials. Així mateix, es va subscriure una pòlissa de crèdit per un import
màxim de 50.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en relació als
crèdits concedits a la candidatura.
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3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 consta una donació
corresponent a la candidatura nacional que no ha estat degudament informada,
dins dels terminis previstos, al Tribunal tal com s’especifica a l’article 44.12
paràgraf primer de la LQPPFE, fet que podria comportar una infracció tipificada
a l’article 37 de la mateixa Llei. Tot seguit es transcriu la informació de la
donació:
Nom del donant
Jaume BARTUMEU CASSANY

Identificació
fiscal del donant
F021181D

Domicili
Andorra la Vella

Quantia
donada
5.000,00€

Data de la
donació
06/03/2019

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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
- L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.
6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 30.826,62 euros.
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2.2.2. LIBERALS D’ANDORRA
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-75.738,26
-75.738,26
75.738,26
66.428,89
66.428,89
9.309,37
9.309,37
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-73.856,08
-13.860,00
-11.220,00
-2.640,00
-59.996,08
-471,04
-1.974,23
-345,62
-52.926,68
-953,38
-836,00
-51.137,30
-4.278,51
-1.881,00
-1.881,00
-75.737,08
-75.737,08
-1,18
-1,18
-1,18
-75.738,26

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
31 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. En aquest compte s’ha rebut una bestreta de
Govern per un import de 9.309,37 euros així com, s’ha subscrit una pòlissa de
crèdit per un import màxim de 75.000 euros. L’entitat bancària ha informat al
Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
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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 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, excepte
per una despesa per import de 154,91 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import de 82,13
euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 75.501,22 euros.
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2.2.3. UNITS PEL PROGRÉS D’ANDORRA
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
1.733,05
1.733,05
27/05/2019*
-3.562,95
-3.562,95
5.296,00
5.296,00
5.264,65
31,35
1.733,05

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019 *
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

2.191,71
2.191,71
2.191,71
2.191,71
-5.754,66
-5.754,66
-3.521,65
-21,40
-2.108,11
-2.108,11
-103,50
-5.754,66
-3.562,95
-3.562,95

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
31 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i
el pagament de les despeses. A través d’aquest compte s’ha gestionat els
ingressos i les despeses de la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data hi
havia despeses pendents de pagament per un import total de 5.296 euros.
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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
consten diverses donacions per un import global de 2.191,71 euros que no
han estat degudament informades, dins dels terminis previstos ni lliurant tota
la informació que preveu la norma al Tribunal, tal com s’especifica a l’article
44.12 paràgraf primer de la LQPPFE, fet que podria comportar una infracció
tipificada a l’article 37 de la mateixa Llei. Tot seguit es transcriu la informació
rebuda de les donacions:
Nom del donant
Manel Ugart Sànchez
Raquel Fernàndez López
Tomas Pascual Casabosch
Nova joia
Maria Àngels Ribera Bach
Javier Sabate Reverti
Maria Àngels Ribera Bach
(ref. Gemma Pascual C)
Maria Àngels Ribera Bach
(ref. Empresa Activa)
Maria Àngels Ribera Bach
(ref. Pascual Gularon)
Ignacio Fijo Monleon
Maria Àngels Ribera Bach
(ref. Joan Antoni Pla)
Alfons Clavera Arizti
Alfons Clavera Arizti
Red Car
Manel Ugart Sànchez
Alfons Clavera Arizti
Raquel Fernàndez López
Zico Alcantara Sanchez

Identificació
fiscal del
donant
293902J
037642Y
045508H

Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria

037211K
46646177S

Domicili

Quantia
donada

Data de la
donació

Andorra la Vella
Andorra la Vella

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
3,05 €

06/05/2019
06/05/2019
06/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
07/05/2019

037211K

Andorra la Vella

60,00 €

07/05/2019

037211K

Andorra la Vella

60,00 €

07/05/2019

037211K

Andorra la Vella

60,00 €

08/05/2019

159230V

Andorra la Vella

1.000,00 €

08/05/2019

037211K

Andorra la Vella

10,00 €

10/05/2019

F-165799-C
F-165799-C

Escaldes-Engordany
Escaldes-Engordany

293902J
F-165799-C
037642Y
238371

Sant Julià de Lòria
Escaldes-Engordany
Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
144,98 €
210,95 €
102,73 €

10/05/2019
10/05/2019
16/05/2019
21/05/2019
(*)
(*)
(*)

(*) Diferents donacions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura

De les subvencions declarades posar de manifest el que ja indica la Junta
Electoral en el seu informe:
“...la candidatura d’Units pel Progrés d’Andorra (UPA), on hi consten, a data
27 de maig del 2019, tres imposicions d’un import de 60 euros cada una
realitzades per persones jurídiques no corresponent, per tant, la identificació
de l’impositor de les mateixes a una persona física, tal com disposa l’article
44 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i
finançament electoral. Finalment, posar de manifest que les mateixes foren
regularitzades amb posterioritat.”
4. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades
des del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
Amb l’excepció de tres despeses per un import de 163,95 euros.
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b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

5. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
6. Quan 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
no ha complert amb aquests requisits, havent presentat la documentació el
dia 20 de setembre de 2019. No s’ha donat compliment al termini que
requereix l’article 50.1 de la LQPPFE, fet que podria comportar una infracció
tipificada a l’article 37.1.d de la mateixa Llei.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 5.590,71 euros.
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2.2.4. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-100.721,46
-100.721,46
100.721,46
100.721,46
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-44.913,71
-306,22
-247,89
-58,33
-44.607,49
-1.734,46
-2.607,45
-189,71
-36.740,23
-4.299,13
-5.091,18
-27.349,92
-3.335,65
-4.153,88
-4.153,88
-49.067,58
-49.067,58
-0,95
-0,95
-0,95
-49.068,53

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 31
de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat de dos comptes bancaris per la recaptació de
fons, i el pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure sengles
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pòlisses de crèdit per uns imports màxims de 130.000 euros en cadascun
dels comptes oberts. A través d’aquests comptes s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. Les entitats
bancàries han informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes,
excepte per tres despeses per import de 1.169,72 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la
candidatura, com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import
de 426,79 euros.

-

El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un dels proveïdors
que ha prestat serveis per un valor superior als 10.000 euros, havent
facturat a la candidatura un import de 14.504,40 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 47.472,02 euros.
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2.2.5. PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-26.611,17
-26.611,17
26.611,17
26.611,17
24.718,18
1.892,99
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-24.416,67
-1.832,60
-1.483,53
-349,07
-22.584,07
-3.087,60
-76,65
-17.010,98
-1.739,72
-2.573,15
-12.698,11
-2.408,84
-2.194,50
-2.194,50
-26.611,17
-26.611,17
-26.611,17

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 27.500 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en
relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. El Partit Polític Socialdemòcrata ha pagat factures per un import global de
1.892,99 euros corresponents a despeses de les eleccions generals i que
corresponen a la candidatura.
4. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament, amb l’excepció de les indicades en el
punt 3.
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5. 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.
6. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

7. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
8. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 26.611,17 euros.
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2.2.6. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
-76.993,31
-357,14
-289,11
-68,03
-76.636,17
-193,36
-26.025,95
-126,98
-47.536,22
-13.477,16
-542,91
-33.516,15
-2.753,65
-2.802,41
-87,86
-2.714,55
-79.795,72
-72.795,72
-72.795,72

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.
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3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari pel pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 1.580,87 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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 consten 6 donacions per un
import de 7.000 euros corresponents a la candidatura nacional.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE, amb excepció d’una
despesa per import de 162,39 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 79.633,33 euros.
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2.3. Candidatures presentades en circumscripció parroquial
2.3.1. Canillo
2.3.1.1. DEMÒCRATES (DA)
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-11.305,23
-43,13
-34,92
-8,22
-11.262,09
-23,35
-3.143,21
-15,34
-5.741,05
-1.627,66
-65,57
-4.047,81
-2.339,15
-338,45
-10,61
-327,84
-11.643,68
-11.643,68
-11.643,68

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.
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3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari el pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 190,92 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la Llei LQPPFE, amb excepció d’una
despesa per import de 19,61 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la Llei LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 11.624,07 euros.
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2.3.1.2. d’Acord (PS L’A I)
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-2.725,06
-2.725,05
-11,76
-1,76
-2.554,60
-19,30
-151,02
-2.384,27
-156,94
-2.725,06
-2.725,06
-0,20
-0,20
-0,20
-2.725,26

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
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un import màxim de 35.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. L’entitat bancària
ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 6,85 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
- L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.
6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 2.718,41 euros.
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2.3.2. Encamp
2.3.2.1. d’Acord
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-4.782,36
-4.782,36
-46,06
-1,76
-4.207,41
-75,60
-151,02
-3.980,79
-527,13
-4.782,36
-4.782,36
-0,20
-0,20
-0,20
-4.782,55

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
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un import màxim de 35.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. L’entitat bancària
ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 26,82 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 4.755,73 euros.
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2.3.2.2. PROGRESSISTES SDP
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-2.371,28
-2.371,28
2.371,28
2.371,28
2.371,28
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-2.225,31
-2.225,31
-2.152,00
-366,78
-1.785,22
-73,31
-145,97
-145,97
-2.371,28
-2.371,28
-2.371,28

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
15 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. A través d’aquest compte s’ha gestionat els
ingressos i les despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes
parroquials. Així mateix, van subscriure una pòlissa de crèdit per un import
màxim de 50.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en relació als
crèdits concedits a la candidatura.
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3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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.
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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
- L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.
6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 2.371,28 euros.
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2.3.2.3. TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-100.721,46
-100.721,46
100.721,46
100.721,46
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

43

Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-8.876,64
-61,24
-49,58
-11,67
-8.815,40
-346,89
-521,49
-37,94
-7.348,05
-859,83
-1.018,24
-5.469,98
-561,03
-830,78
-830,78
-9.707,42
-9.707,42
-0,19
-0,19
-0,19
-9.707,61

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 31
de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat de dos comptes bancaris per la recaptació de
fons, i el pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure sengles
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pòlisses de crèdit per uns imports màxims de 130.000 euros en cadascun
dels comptes oberts. A través d’aquests comptes s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. Les entitats
bancàries han informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes,
excepte per dues despeses per import de 127,85 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la
candidatura, com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import
de 85,36 euros.

-

El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un dels proveïdors
que ha prestat serveis per un valor superior als 10.000 euros, havent
facturat a la candidatura un import de 14.504,40 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 9.494,40 euros.
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2.3.2.4. Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

46

Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

640,00
640,00
640,00
640,00
-11.377,89
-43,13
-34,92
-8,22
-11.334,75
-423,35
-3.143,21
-15,34
-5.908,25
-1.627,66
-232,77
-4.047,81
-1.844,61
-714,65
-10,61
-704,04
-12.092,54
-11.452,54
-11.452,54

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.
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3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari pel pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 190,92 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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 consten 2 donacions en
espècie per un valor de 640 euros.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE amb excepció d’una
despesa per import de 19,61 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 12.072,93 euros.
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2.3.3. Ordino
2.3.3.1. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-100.721,46
-100.721,46
100.721,46
100.721,46
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-8.876,64
-61,24
-49,58
-11,67
-8.815,40
-346,89
-521,49
-37,94
-7.348,05
-859,83
-1.018,24
-5.469,98
-561,03
-830,78
-830,78
-9.707,42
-9.707,42
-0,19
-0,19
-0,19
-9.707,61

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 31
de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat de dos comptes bancaris per la recaptació de
fons, i el pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure sengles
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pòlisses de crèdit per uns imports màxims de 130.000 euros en cadascun
dels comptes oberts. A través d’aquests comptes s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. Les entitats
bancàries han informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes,
excepte per dues despeses per import de 127,85 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la
candidatura, com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import
de 85,36 euros.

-

El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un dels proveïdors
que ha prestat serveis per un valor superior als 10.000 euros, havent
facturat a la candidatura un import de 14.504,40 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 9.494,40 euros.
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2.3.3.2. PROGRESSISTES SDP
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-2.371,28
-2.371,28
2.371,28
2.371,28
2.371,28
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-2.225,31
-2.225,31
-2.152,00
-366,78
-1.785,22
-73,31
-145,97
-145,97
-2.371,28
-2.371,28
-2.371,28

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
15 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. A través d’aquest compte s’ha gestionat els
ingressos i les despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes
parroquials. Així mateix, van subscriure una pòlissa de crèdit per un import
màxim de 50.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en relació als
crèdits concedits a la candidatura.
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3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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.
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 48 de la LQPPFE cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
- L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.
6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 2.371,28 euros.
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2.3.3.3. ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + DEMÒCRATES (ACO + DA)
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-9.544,82
-43,13
-34,92
-8,22
-9.501,68
-23,35
-3.143,21
-15,34
-5.741,05
-1.627,66
-65,57
-4.047,81
-578,74
-338,45
-10,61
-327,84
-9.883,27
-9.883,27
-9.883,27

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.
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3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari pel pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 190,92 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE amb excepció d’una
despesa per import de 19,61 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 9.863,66 euros.
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2.3.3.4. d’Acord (L’A PS Independents)
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-3.293,47
-3.293,47
-20,56
-1,76
-2.978,40
-33,74
-151,02
-2.793,63
-292,76
-3.293,47
-3.293,47
-0,20
-0,20
-0,20
-3.293,67

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
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un import màxim de 35.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. L’entitat bancària
ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 11,97 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 3.281,70 euros.
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2.3.4. La Massana
2.3.4.1. d’Acord
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-4.544,50
-4.544,50
-35,96
-1,76
-3.720,89
-59,03
-151,02
-3.510,84
-785,89
-4.544,50
-4.544,50
-0,20
-0,20
-0,20
-4.544,70

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

62

un import màxim de 35.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en
relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 20,95 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 4.523,75 euros.

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

63

2.3.4.2. Ciutadans Compromesos
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-29.485,47
-29.485,47
29.485,47
6.922,85
6.922,85
22.562,62
22.562,62
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-29.485,47
-29.485,47
-100,00
-102,41
-82,13
-22.917,37
-6.171,77
-16.745,60
-6.283,56
-29.485,47
-29.485,47
-29.485,47

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
25 de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 30.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en
relació al crèdit concedit a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data hi havia
despeses pendents de pagament per un import de 22.562,62 euros.
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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 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins al dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE, amb l’excepció d’una
despesa per 759,90 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import de 144 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 28.581,57 euros.
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2.3.5. Andorra la Vella
2.3.5.1. TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-100.721,46
-100.721,46
100.721,46
100.721,46
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-9.134,99
-61,24
-49,58
-11,67
-9.073,74
-346,89
-521,49
0,00
0,00
-37,94
-7.348,05
-859,83
-1.018,24
-5.469,98
-819,38
-830,78
-830,78
-9.965,76
-9.965,76
-0,19
-0,19
-0,19
-9.965,95

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 31
de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat de dos comptes bancaris per la recaptació de
fons, i el pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure sengles
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pòlisses de crèdit per uns imports màxims de 130.000 euros en cadascun
dels comptes oberts. A través d’aquests comptes s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. Les entitats
bancàries han informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes,
excepte per dues despeses per import de 127,85 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la
candidatura, com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import
de 85,36 euros.

-

El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un dels proveïdors
que ha prestat serveis per un valor superior als 10.000 euros, havent
facturat a la candidatura un import de 14.504,40 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 9.752,74 euros.
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2.3.5.2. PROGRESSISTES SDP
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-7.113,83
-7.113,83
7.113,83
7.113,83
7.113,83
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-6.675,93
-6.675,93
-6.456,03
-1.100,37
-5.355,65
-219,91
-437,90
-437,90
-7.113,83
-7.113,83
-7.113,83

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
15 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. A través d’aquest compte s’ha gestionat els
ingressos i les despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes
parroquials. Així mateix, van subscriure una pòlissa de crèdit per un import
màxim de 50.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en relació als
crèdits concedits a la candidatura.
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3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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.
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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
- L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.
6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 7.113,83 euros.
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2.3.5.3. d’Acord
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

73

Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-7.753,62
-7.753,62
-94,94
-1,76
-6.563,17
-155,84
-151,02
-6.256,31
-1.093,76
-7.753,62
-7.753,62
-0,20
-0,20
-0,20
-7.753,82

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
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un import màxim de 35.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. L’entitat bancària
ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 55,29 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 7.698,53 euros.

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

75

2.3.5.4. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-10.878,88
-43,13
-34,92
-8,22
-10.835,74
-23,35
-3.143,21
-15,34
-5.741,05
-1.627,66
-65,57
-4.047,81
-1.912,80
-338,45
-10,61
-327,84
-11.217,33
-11.217,33
-11.217,33

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

77

3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari pel pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 190,92 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE amb excepció d’una
despesa per import de 19,61 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 11.197,72 euros.
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2.3.6. Sant Julià de Lòria
2.3.6.1. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-100.721,46
-100.721,46
100.721,46
100.721,46
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-11.329,84
-61,24
-49,58
-11,67
-11.268,60
-346,89
-521,49
-37,94
-7.348,05
-859,83
-1.018,24
-5.469,98
-3.014,23
-830,78
-830,78
-12.160,62
-12.160,62
-0,19
-0,19
-0,19
-12.160,81

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 31
de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat de dos comptes bancaris per la recaptació de
fons, i el pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure sengles
pòlisses de crèdit per uns imports màxims de 130.000 euros en cadascun
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dels comptes oberts. A través d’aquests comptes s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. Les entitats
bancàries han informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes,
excepte per dues despeses per import de 127,85 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la
candidatura, com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import
de 85,36 euros.

-

El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un dels proveïdors
que ha prestat serveis per un valor superior als 10.000 euros, havent
facturat a la candidatura un import de 14.504,40 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 11.947,60 euros.
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2.3.6.2. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-11.091,15
-43,13
-34,92
-8,22
-11.048,01
-373,35
-3.591,52
-15,34
-6.023,20
-1.627,66
-347,72
-4.047,81
-1.044,61
-338,45
-10,61
-327,84
-11.429,60
-11.429,60
-11.429,60

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.
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3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari pel pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 190,92 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE amb excepció d’una
despesa per import de 19,61 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 11.409,99 euros.
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2.3.6.3. d’Acord
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-4.868,41
-4.868,41
-47,24
-1,76
-4.113,46
-77,54
-4.035,92
-705,95
-4.868,41
-4.868,41
-0,20
-0,20
-0,20
-4.868,61

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

86

un import màxim de 35.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. L’entitat bancària
ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 27,52 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 4.841,09 euros.
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2.3.7. Escaldes-Engordany
2.3.7.1. d’Acord
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-34.159,87
-34.159,87
34.159,87
34.159,87
34.159,87
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-5.841,07
-5.841,07
-350,00
-63,33
-1,76
-4.566,53
-103,95
-4.462,58
-859,45
-350,00
-350,00
-6.191,07
-6.191,07
-0,20
-0,20
-0,20
-6.191,27

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament de l’1 de
juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure una pòlissa de crèdit per
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un import màxim de 35.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. L’entitat bancària
ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que es
detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes, amb
excepció d’una despesa per import de 36,88 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 6.154,39 euros.
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2.3.7.2. PROGRESSISTES SDP
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-4.742,56
-4.742,56
4.742,56
4.742,56
4.742,56
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-4.450,62
-4.450,62
-4.304,01
-733,58
-3.570,43
-146,61
-291,94
-291,94
-4.742,56
-4.742,56
-4.742,56

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Nota: Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del
15 de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari per la recaptació de fons, i el
pagament de les despeses. A través d’aquest compte s’ha gestionat els
ingressos i les despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes
parroquials. Així mateix, van subscriure una pòlissa de crèdit per un import
màxim de 50.000 euros. L’entitat bancària ha informat al Tribunal en relació als
crèdits concedits a la candidatura.
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3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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.
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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
- L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.
6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 4.742,56 euros.
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2.3.7.3. TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580

NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
27/05/2019*
-100.721,46
-100.721,46
100.721,46
100.721,46
-

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-9.279,99
-61,24
-49,58
-11,67
-9.218,74
-346,89
-521,49
-37,94
-7.348,05
-859,83
-1.018,24
-5.469,98
-964,38
-830,78
-830,78
-10.110,76
-10.110,76
-0,19
-0,19
-0,19
-10.110,95

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 31
de maig de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per les diferents candidatures parroquials, a
l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix compte bancari conjunt per a
efectuar les despeses electorals. El resultat que figura en el balanç correspon a la
suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat de dos comptes bancaris per la recaptació de
fons, i el pagament de les despeses. Així mateix, va subscriure sengles
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pòlisses de crèdit per uns imports màxims de 130.000 euros en cadascun
dels comptes oberts. A través d’aquests comptes s’han gestionat els
ingressos i les despeses de les diferents llistes parroquials. Les entitats
bancàries han informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
3. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia 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 la proclamació de la
candidatura fins al dia de la proclamació dels electes, i pels conceptes que
es detallen a l’article 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes,
excepte per dues despeses per import de 127,85 euros.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la
candidatura, com pels proveïdors 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, amb excepció d’una despesa per import
de 85,36 euros.

-

El Tribunal de Comptes no ha rebut la confirmació d’un dels proveïdors
que ha prestat serveis per un valor superior als 10.000 euros, havent
facturat a la candidatura un import de 14.504,40 euros.

6. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
7. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 9.897,74 euros.
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2.3.7.4. DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
Balanç
NÚM.
COMPTES

4201
581
4202
580
NÚM.
COMPTES
1291
150
151
152

5821
451,5822
4501
581
4502
4503
4504

ACTIU
ACTIU
I. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Administracions públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Altres deutors
II. Tresoreria
TOTAL ACTIU (I+II)
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
1. Resultat electoral (estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres passius a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
1. Administracions Públiques
2. Comptes corrents no bancaris
3. Remuneracions pendents de pagament
4. Proveïdors
5. Creditors varis
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

27/05/2019*
7.000,00
7.000,00
27/05/2019*
-139.265,57
-139.265,57
146.265,57
146.265,57
58.859,15
87.406,42
7.000,00

(*) Balanç als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)
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Compte de pèrdues i guanys
NÚM.
COMPTES
721
731
7311
7312

650
651
6521
6523
6524
6525
6526
65270
65271
65272
6529
6530
6531
6532
6539

76
66

27/05/2019*
1. Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
2. Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques
a.1) Aportacions dineràries
a.2) Aportacions en espècie
A) TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (1+2)
3. Despeses electorals ordinàries
a) Despeses de personal no permanent
a.1) Sous, salaris i similars
a.2) Càrregues socials
b) Serveis exteriors
b.1) Arrendaments
b.2) Serveis de professionals independents
b.3) Transport
b.4) Primes d’assegurances
b.5) Serveis bancaris i similars
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques
b.6.1) Publicitat en mitjans de comunicació
b.6.2) Publicitat exterior
b.6.3) Altra propaganda i publicitat dirigida a promoure el vot
b.7) Altres serveis
4. Despeses per enviaments electorals
a) Confecció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per al seu enviament
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals
B) TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (3+4)
I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (A+B)
5. Ingressos financers
6. Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades
II RESULTAT DE LES OPERACIONS ELECTORALS FINANCERES (5+6)
III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (I+II)

-10.504,98
-43,13
-34,92
-8,22
-10.461,84
-23,35
-3.143,21
-15,34
-5.741,05
-1.627,66
-65,57
-4.047,81
-1.538,90
-338,45
-10,61
-327,84
-10.843,43
-10.843,43
-10.843,43

(*) Compte de pèrdues i guanys als cinquanta dies naturals de la data de les eleccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la candidatura
(Imports en euros)

Notes:
- Tot i que la candidatura presenta els seus comptes amb data de tancament del 12
de juny de 2019, el Tribunal els ha ajustat al termini que indica l’article 43.3 de la
LQPPFE, fent una presentació als cinquanta dies naturals següents al de la votació.
- S’ha presentat un balanç consolidat per la candidatura nacional i les diferents
candidatures parroquials, a l’haver disposat totes les candidatures d’un mateix
compte bancari conjunt per a efectuar les despeses electorals. El resultat que figura
en el balanç correspon a la suma dels resultats de les diferents candidatures.
Amb les matisacions i precisions que han quedat descrites en l’apartat 2.1.4, les
observacions respecte a aquesta candidatura són:
1. La candidatura ha disposat d’un administrador electoral.
2. La candidatura ha disposat d’un compte bancari específic per la recaptació de
donacions.
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3. La candidatura ha disposat d’un compte bancari pel pagament de les despeses.
En aquest compte s’ha rebut una bestreta de Govern per un import de 34.680
euros, s’ha ingressat un import de 50.000 euros procedent del Partit
Demòcrates per Andorra (DA), així com, s’ha subscrit una pòlissa de crèdit per
un import màxim de 80.000 euros. A través d’aquest compte s’han gestionat les
despeses tant de la llista nacional com les diferents llistes parroquials. L’entitat
bancària ha informat al Tribunal en relació als crèdits concedits a la
candidatura.
4. El Partit Demòcrates per Andorra (DA) ha pagat factures per un import global
de 190,92 euros corresponents a despeses de les eleccions generals.
5. Quan a si la disposició dels fons s’ha fet dins el termini determinat per la llei,
que finalitzava el 27 de maig de 2019, es constata que en aquella data no hi
havia despeses pendents de pagament.
6. 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.
7. 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 48 de la LQPPFE, cal dir:
a) Que les despeses efectuades per la candidatura han estat realitzades des
del dia de la convocatòria fins el dia de la proclamació dels electes.
b) Que les despeses efectuades per la candidatura corresponen a les
tipologies recollides per l’article 48 de la LQPPFE amb excepció d’una
despesa per import de 19,61 euros.
c) Altres observacions sobre la documentació aportada:
-

L’anàlisi del conjunt de la documentació aportada tant per la candidatura,
com pels proveïdors 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.

8. Les despeses en les que ha incorregut la candidatura no han sobrepassat els
llindars fixats per l’article 48.2 de la LQPPFE.
9. Quan 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
aquests requisits.
D’acord amb les observacions anteriors, l’import total de les despeses preses en
consideració pel Tribunal de Comptes ascendeix a 10.823,82 euros.
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3. SUBVENCIONS ELECTORALS
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.
Així, tot i que algunes de les candidatures han inclòs dins de la seva comptabilitat les
seves expectatives de cobrament de subvencions electorals per l’import que elles
mateixes han estimat, aquests càlculs no han estat inclosos ni verificats pel Tribunal
de Comptes per tractar-se d’una dada que no deriva de cap xifra de vots publicada
oficialment.
A continuació figura un quadre on es recullen els imports justificats pel Tribunal de
Comptes i la subvenció prevista per cadascuna de les candidatures (segons dades
extretes de la pàgina web de les eleccions):
Candidatura
NACIONAL
PROGRESSISTES SDP
LIBERALS D'ANDORRA
UNITS PEL PROGRÉS D'ANDORRA
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
CANILLO
DEMÒCRATES (DA)
d'Acord (PS L'A I)
ENCAMP
d'Acord
PROGRESSISTES SDP
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra
ORDINO
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PROGRESSISTES SDP
ACCIÓ COMUNAL D'ORDINO + DEMÒCRATES (ACO + DA)
d'Acord (L'A PS Independents)
LA MASSANA
d'Acord
Ciutadans Compromesos
ANDORRA LA VELLA
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PROGRESSISTES SDP
d'Acord
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
d'Acord
ESCALDES-ENGORDANY
d'Acord
PROGRESSISTES SDP
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS

Despeses
declarades

Despeses
justificades

Subvenció
prevista (*)

30.826,62
75.738,26
5.754,66
49.068,51
26.611,17
79.795,72

30.826,62
75.501,22
5.590,71
47.472,02
26.611,17
79.633,33

5.220,00
11.395,00
745,00
9.565,00
27.975,00
31.990,00

11.643,68
2.725,26

11.624,07
2.718,41

2.520,00
775,00

4.782,55
2.371,28
9.707,61
12.092,54

4.755,73
2.371,28
9.494,40
12.072,93

5.025,00
1.010,00
580,00
5.630,00

9.707,61
2.371,28
9.883,27
3.293,67

9.494,40
2.371,28
9.863,66
3.281,70

475,00
510,00
3.185,00
2.600,00

4.544,70
29.485,47

4.523,75
28.581,57

4.440,00
5.980,00

9.965,96
7.113,84
7.753,82
11.217,33

9.752,74
7.113,83
7.698,53
11.197,72

2.450,00
3.405,00
8.810,00
8.450,00

12.160,81
11.429,60
4.868,61

11.947,60
11.409,99
4.841,09

6.080,00
3.550,00
3.590,00

6.191,27
4.742,56
10.110,96
10.843,43

6.154,39
4.742,56
9.897,74
10.823,82

7.725,00
1.475,00
1.325,00
7.220,00

(Imports en euros)
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(*) Nota: D’acord amb allò que disposa l’article 45 de la LQPPFE, la subvenció no serà
superior, en cap cas, a la xifra de les despeses electorals declarades i justificades per
cada candidatura. D’acord amb l’article 48.1.f de la LQPPFE, les candidatures poden
considerar com a despeses electorals els interessos dels crèdits rebuts, produïts fins
a la data de percepció de la subvenció pública corresponent i, en conseqüència, els
podran addicionar en aquell moment.
Es recull a continuació la mateixa informació, agrupada segons les unitats de gestió
que han presentat les diferents candidatures davant del Tribunal de Comptes:
Candidatura
PROGRESSISTES SDP (Nacional)
PROGRESSISTES SDP (Encamp)
PROGRESSISTES SDP (Ordino)
PROGRESSISTES SDP (Andorra la Vella)
PROGRESSISTES SDP (Escaldes-Engordany)
Total
LIBERALS D'ANDORRA (Nacional)
Total
UNITS PEL PROGRÉS D'ANDORRA (Nacional)
Total
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Nacional)
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Encamp)
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Ordino)
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Andorra la Vella)
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Sant Julià de Lòria)
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Escaldes-Engordany)
Total
PARTIT SOCIALDEMÒCRATA (Nacional)
Total
d'Acord (PS L'A I) (Canillo)
d'Acord (Encamp)
d'Acord (L'A PS Independents) (Ordino)
d'Acord (La Massana)
d'Acord (Andorra la Vella)
d'Acord (Sant Julià de Lòria)
d'Acord (Escaldes-Engordany)
Total
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Nacional)
DEMÒCRATES (DA) (Canillo)
Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra (Encamp)
ACCIÓ COMUNAL D'ORDINO + DEMÒCRATES (ACO + DA)
(Ordino)
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Andorra la Vella)
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Sant Julià de Lòria)
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Escaldes-Engordany)
Total
Ciutadans Compromesos (La Massana)
Total
Total general

Despeses
declarades
30.826,62
2.371,28
2.371,28
7.113,84
4.742,56
47.425,58
75.738,26
75.738,26
5.754,66
5.754,66
49.068,51

Despeses
justificades
30.826,62
2.371,28
2.371,28
7.113,83
4.742,56
47.425,57
75.501,22
75.501,22
5.590,71
5.590,71
47.472,02

Subvenció
prevista (*)
5.220,00
1.010,00
510,00
3.405,00
1.475,00
11.620,00
11.395,00
11.395,00
745,00
745,00
9.565,00

9.707,61

9.494,40

580,00

9.707,61

9.494,40

475,00

9.965,96

9.752,74

2.450,00

12.160,81

11.947,60

6.080,00

10.110,96

9.897,74

1.325,00

100.721,46
26.611,17
26.611,17
2.725,26
4.782,55
3.293,67
4.544,70
7.753,82
4.868,61
6.191,27
34.159,88
79.795,72
11.643,68
12.092,54
9.883,27

98.058,90
26.611,17
26.611,17
2.718,41
4.755,73
3.281,70
4.523,75
7.698,53
4.841,09
6.154,39
33.973,60
79.633,33
11.624,07
12.072,93
9.863,66

20.475,00
27.975,00
27.975,00
775,00
5.025,00
2.600,00
4.440,00
8.810,00
3.590,00
7.725,00
32.965,00
31.990,00
2.520,00
5.630,00
3.185,00

11.217,33
11.429,60
10.843,43
146.905,57
29.485,47
29.485,47
466.802,05

11.197,72
11.409,99
10.823,82
146.625,52
28.581,57
28.581,57
462.368,26

8.450,00
3.550,00
7.220,00
62.545,00
5.980,00
5.980,00
173.700,00

(Imports en euros)
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(*) Nota: D’acord amb allò que disposa l’article 45 de la LQPPFE, la subvenció no serà
superior, en cap cas, a la xifra de les despeses electorals declarades i justificades per
cada candidatura. D’acord amb l’article 48.1.f de la LQPPFE, les candidatures poden
considerar com a despeses electorals els interessos dels crèdits rebuts, produïts fins
a la data de percepció de la subvenció pública corresponent i, en conseqüència, els
podran addicionar en aquell moment.

4. AL·LEGACIONS I OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
D’acord amb allò que preveuen els articles 3 i 10 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.
Durant el període d’al·legacions, el Tribunal n’ha rebut de la candidatura següent:
UNITS PEL PROGRÉS D’ANDORRA (candidatura en circumscripció nacional)
La resta de candidatures no han formulat al·legacions.
Es transcriuen a continuació les respostes rebudes, juntament amb les observacions
complementàries formulades pel Tribunal:
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Nota del Tribunal:
Els annexos que es citen en les al·legacions, que no s’han reproduït per raons
tècniques, consisteixen en fotocòpies de documents en formats diversos i no
homogenis. La seva correlació amb la descripció que es fa dins del text de les
al·legacions ha estat contrastada pel Tribunal.
Observacions complementàries del Tribunal
Després de l’anàlisi de la documentació rebuda en aquesta fase, el Tribunal considera
que no s’ha aportat cap informació complementària ni documentació acreditativa que
comporti modificació de les observacions recollides en el cos de l’informe.

5. CONCLUSIONS
Les candidatures d’ANDORRA SOBIRANA en circumscripció nacional i d’ANDORRA
SOBIRANA (AS) en circumscripció parroquial a Canillo, no varen facilitar al Tribunal
de Comptes la comptabilitat detallada i documentada dels seus respectius ingressos i
despeses, tal i com s’especifica a l’article 50.1 de la LQPPFE. Aquesta informació va
ser facilitada en data 18 d’octubre de 2019, posterior a l’emissió de l’informe preliminar
del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les
eleccions al Consell General celebrades el 7 d’abril de 2019, de data 4 d’octubre de
2019, sent objecte d’elaboració d’un informe complementari per part del Tribunal.
A la vista dels estats financers i de la documentació que els dóna suport i que ha estat
posada a la disposició del Tribunal de Comptes per la resta de candidatures, es pot
concloure:
- Totes les candidatures han presentat la comptabilitat corresponent i respecten
els principis generals de comptabilitat.
- Totes les candidatures, han obert comptes bancaris específics, en alguns
casos compartits entre vàries candidatures, per a efectuar els ingressos i
pagaments electorals i han efectuat les operacions declarades a través dels
mateixos.
- Amb les excepcions que es recullen en el cos de l’informe, les aportacions de
fons de particulars que figuren en els comptes electorals de les candidatures
s’ajusten a les previsions de la LQPPFE.
- No s’ha detectat cap aportació que provingui d’ens públics o d’empreses
vinculades al sector públic.
- La majoria de les despeses declarades corresponen als conceptes previstos
per la LQPPFE 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.
- Les entitats financeres que han concedit crèdits a les candidatures han
informat al Tribunal de Comptes. En aquell cas en que l’entitat no ha informat
directament al Tribunal, la informació ha estat facilitada per la pròpia
candidatura.
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- Amb les excepcions que es recullen en el cos de l’informe, la majoria
d’empreses que han facturat a les candidatures per imports superiors a deu
mil euros han informat al Tribunal de Comptes.
- S’ha verificat que les diferents candidatures hagin respectat els límits pel que
fa a la quantia màxima de despesa electoral permesa.
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 justificades en
el quadre que figura a continuació, on es recullen les modificacions efectuades
desprès del tràmit d’al·legacions si s’escau, imports als quals es podran addicionar els
interessos produïts fins a la data de la percepció de la subvenció i es deduiran les
bestretes rebudes del Govern quan n’hi hagi.
Candidatura
NACIONAL
PROGRESSISTES SDP
LIBERALS D'ANDORRA
UNITS PEL PROGRÉS D'ANDORRA
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
CANILLO
DEMÒCRATES (DA)
d'Acord (PS L'A I)
ENCAMP
d'Acord
PROGRESSISTES SDP
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra
ORDINO
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PROGRESSISTES SDP
ACCIÓ COMUNAL D'ORDINO + DEMÒCRATES (ACO + DA)
d'Acord (L'A PS Independents)
LA MASSANA
d'Acord
Ciutadans Compromesos
ANDORRA LA VELLA
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
PROGRESSISTES SDP
d'Acord
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS
d'Acord
ESCALDES-ENGORDANY
d'Acord
PROGRESSISTES SDP
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS

Despeses
declarades

Despeses
justificades

Subvenció
prevista (*)

30.826,62
75.738,26
5.754,66
49.068,51
26.611,17
79.795,72

30.826,62
75.501,22
5.590,71
47.472,02
26.611,17
79.633,33

5.220,00
11.395,00
745,00
9.565,00
27.975,00
31.990,00

11.643,68
2.725,26

11.624,07
2.718,41

2.520,00
775,00

4.782,55
2.371,28
9.707,61
12.092,54

4.755,73
2.371,28
9.494,40
12.072,93

5.025,00
1.010,00
580,00
5.630,00

9.707,61
2.371,28
9.883,27
3.293,67

9.494,40
2.371,28
9.863,66
3.281,70

475,00
510,00
3.185,00
2.600,00

4.544,70
29.485,47

4.523,75
28.581,57

4.440,00
5.980,00

9.965,96
7.113,84
7.753,82
11.217,33

9.752,74
7.113,83
7.698,53
11.197,72

2.450,00
3.405,00
8.810,00
8.450,00

12.160,81
11.429,60
4.868,61

11.947,60
11.409,99
4.841,09

6.080,00
3.550,00
3.590,00

6.191,27
4.742,56
10.110,96
10.843,43

6.154,39
4.742,56
9.897,74
10.823,82

7.725,00
1.475,00
1.325,00
7.220,00

(Imports en euros)

(*) Nota: D’acord amb allò que disposa l’article 45 de la LQPPFE, la subvenció no serà
superior, en cap cas, a la xifra de les despeses electorals declarades i justificades per

Informe definitiu sobre les despeses electorals (eleccions generals del 7 d’abril de 2019)

108

cada candidatura. D’acord amb l’article 48.1.f de la LQPPFE, les candidatures poden
considerar com a despeses electorals els interessos dels crèdits rebuts, produïts fins
a la data de percepció de la subvenció pública corresponent i, en conseqüència, els
podran addicionar en aquell moment.
Es recull a continuació la mateixa informació, agrupada segons les unitats de gestió
que han presentat les diferents candidatures davant del Tribunal de Comptes:
Candidatura
PROGRESSISTES SDP (Nacional)
PROGRESSISTES SDP (Encamp)
PROGRESSISTES SDP (Ordino)
PROGRESSISTES SDP (Andorra la Vella)
PROGRESSISTES SDP (Escaldes-Engordany)
Total
LIBERALS D'ANDORRA (Nacional)
Total
UNITS PEL PROGRÉS D'ANDORRA (Nacional)
Total
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Nacional)
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Encamp)
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Ordino)
TERCERA VIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Andorra la Vella)
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Sant Julià de Lòria)
TERCERAVIA + UNIÓ LAUREDIANA + INDEPENDENTS
(Escaldes-Engordany)
Total
PARTIT SOCIALDEMÒCRATA (Nacional)
Total
d'Acord (PS L'A I) (Canillo)
d'Acord (Encamp)
d'Acord (L'A PS Independents) (Ordino)
d'Acord (La Massana)
d'Acord (Andorra la Vella)
d'Acord (Sant Julià de Lòria)
d'Acord (Escaldes-Engordany)
Total
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Nacional)
DEMÒCRATES (DA) (Canillo)
Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra (Encamp)
ACCIÓ COMUNAL D'ORDINO + DEMÒCRATES (ACO + DA)
(Ordino)
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Andorra la Vella)
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Sant Julià de Lòria)
DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Escaldes-Engordany)
Total
Ciutadans Compromesos (La Massana)
Total
Total general

Despeses
declarades
30.826,62
2.371,28
2.371,28
7.113,84
4.742,56
47.425,58
75.738,26
75.738,26
5.754,66
5.754,66
49.068,51

Despeses
justificades
30.826,62
2.371,28
2.371,28
7.113,83
4.742,56
47.425,57
75.501,22
75.501,22
5.590,71
5.590,71
47.472,02

Subvenció
prevista (*)
5.220,00
1.010,00
510,00
3.405,00
1.475,00
11.620,00
11.395,00
11.395,00
745,00
745,00
9.565,00

9.707,61

9.494,40

580,00

9.707,61

9.494,40

475,00

9.965,96

9.752,74

2.450,00

12.160,81

11.947,60

6.080,00

10.110,96

9.897,74

1.325,00

100.721,46
26.611,17
26.611,17
2.725,26
4.782,55
3.293,67
4.544,70
7.753,82
4.868,61
6.191,27
34.159,88
79.795,72
11.643,68
12.092,54
9.883,27

98.058,90
26.611,17
26.611,17
2.718,41
4.755,73
3.281,70
4.523,75
7.698,53
4.841,09
6.154,39
33.973,60
79.633,33
11.624,07
12.072,93
9.863,66

20.475,00
27.975,00
27.975,00
775,00
5.025,00
2.600,00
4.440,00
8.810,00
3.590,00
7.725,00
32.965,00
31.990,00
2.520,00
5.630,00
3.185,00

11.217,33
11.429,60
10.843,43
146.905,57
29.485,47
29.485,47
466.802,05

11.197,72
11.409,99
10.823,82
146.625,52
28.581,57
28.581,57
462.368,26

8.450,00
3.550,00
7.220,00
62.545,00
5.980,00
5.980,00
173.700,00

(Imports en euros)

(*) Nota: D’acord amb allò que disposa l’article 45 de la LQPPFE, la subvenció no serà
superior, en cap cas, a la xifra de les despeses electorals declarades i justificades per
cada candidatura. D’acord amb l’article 48.1.f de la LQPPFE, les candidatures poden
considerar com a despeses electorals els interessos dels crèdits rebuts, produïts fins
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a la data de percepció de la subvenció pública corresponent i, en conseqüència, els
podran addicionar en aquell moment.
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