
Comitè Executiu (Carles Jiménez)  
Proposta del reglament de finançament del Partit Socialdemòcrata 

(Es llegeix l’Exposició de motius i els deu primers articles per acabar amb les disposicions finals) 

EXPOSICIO DE MOTIUS 

L’article 26 de la nostra Constitució de 1993 configura els partits polítics com instruments 
fonamentals per la participació política. Es dona així un reconeixement exprés, en la nostra norma 
fonamental, a la importància dels mateixos com expressió del pluralisme i manifestació de la voluntat 
popular. 

Malgrat això, no es dóna en l’actual ordenament jurídic una regulació homogènia i complerta d’un 
aspecte tan important, pel normal desenvolupament dels partits polítics, com és el seu finançament, 
tret de la Llei qualificada de finançament electoral de 15/12/2000. 

El Partit Socialdemòcrata és fixa com un dels seus objectius, dins del seu àmbit intern, dotar-se d’un 
marc financer bàsic que, d’acord als principis de suficiència i publicitat, pugui regular les fonts de 
finançament que li siguin pròpies, tant ordinàries com extraordinàries, per atendre les despeses de 
funcionament, i que ha de servir per recolzar la independència del propi partit a l’espera de que 
l’actual legislació d’Andorra avanci cap a una Llei de Partits Polítics i de Finançament dels mateixos 
no solament en període electoral. 

El present Reglament recull com a norma general la licitud de les aportacions financeres així com les 
limitacions necessàries que es derivin dels principis de publicitat i independència, en especial relació 
a les aportacions anònimes, relacions econòmiques amb els afiliats i resta de persones físiques o 
jurídiques, i el normal desenvolupament econòmic-organitzatiu del Partit. 

Respecte a les obligacions comptables, s’estableix la necessitat de portar registres detallats, 
obligació que permetrà conèixer en tot moment la situació financera del Partit i l’acompliment de les 
obligacions que en aquesta matèria li siguin exigibles per una futura Llei o per la pròpia Llei 
qualificada abans esmenada. 

Per últim, aquest Reglament estableix un rigorós sistema de control, el que ha de garantir la 
regularitat, transparència i publicitat de l’activitat econòmica del Partit Socialdemòcrata. 

MARC NORMATIU. PERSONES AUTORITZADES 

Article 1 

El finançament del Partit Socialdemòcrata s’ha d’ajustar al present Reglament i a la legislació vigent 
al respecte. 

Article 2 

Les persones facultades per reemborsar efectiu de qualsevol compte obert a favor del Partit són: 

a) El President 

b) El Primer Secretari 

c) El Secretari d’Organització 

La disposició dels comptes s’ha de fer mitjançant dues de les signatures autoritzades, indistintament. 

Qualsevol d’aquestes persones pot autoritzar el responsable de comptabilitat per a que pugui 
demanar extractes o altra documentació financera a les entitats bancàries en què es disposi de 
comptes oberts. 



FONTS DE FINANÇAMENT 

Article 3 

Els recursos econòmics del Partit Socialdemòcrata estan constituïts per: 

1.- Recursos ordinaris: 

a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats 

b) Els ingressos de les activitats pròpies del Partit 

c) Les aportacions de càrrecs d’elecció o de designació remunerats 

d) Els rendiments procedents del seu propi patrimoni 

e) Les subvencions estatals que, d’acord amb la llei, puguin correspondre als partits polítics. 

2.- Recursos extraordinaris: 

a) Les aportacions extraordinàries o derrames que acordi el Comitè Directiu per atendre 
despeses de caràcter extraordinari 

b) Els ingressos procedents d’altres aportacions en els termes i condicions previstos en el 
present Reglament 

c) Les herències o llegats que es rebin i, en general, qualsevol prestació en diners o donació 
equivalent. 

Article 4 

El Partit Socialdemòcrata pot rebre aportacions dintre dels límits i d’acord amb els requisits i 
condicions establerts en aquest Reglament i en les disposicions legals en vigor. L’activitat econòmica 
del Partit Socialdemòcrata es desenvolupa dintre del territori nacional. No es poden tenir comptes 
bancaris oberts a l’estranger. 

Article 5 

Les aportacions procedents de persones jurídiques requereixen l’acord adoptat en deguda forma pel 
Comitè Executiu. 

Article 6 

En qualsevol cas, el Partit no pot acceptar o rebre, directament o indirectament: 

a) Aportacions anònimes 

b) Més d’una aportació procedent d’una mateixa persona, segons el què estableixi la legislació 
vigent 

c) En cas que per acció o omissió és produís alguna irregularitat en aquest sentit, el servei de 
comptabilitat, a través del Censor de Comptes, o el Secretari d’Organització, ho han de posar en 
coneixement del Comitè Executiu per fer-ho públic i per acordar retornar a la persona física o 
jurídica afectada en el temps més breu possible. 

Article 7 

El Partit Socialdemòcrata pot rebre aportacions procedents de persones físiques no residents, amb 
els límits i condicions que la Llei estableixi. 

Article 8 



El Partit Socialdemòcrata pot rebre i transferir fons a la Internacional Socialista, de la qual és membre 
de ple dret, sempre segons els límits establerts estatutariament i d’acord amb la llei. 

Article 9 

El Partit Socialdemòcrata, com ens amb personalitat jurídica pròpia, pot endeutar-se i demanar 
crèdits a entitats de crèdit. 

Article 10 

No es poden adquirir bens immobiliaris a través d’endeutament creditici.”. 

Ara passo a llegir-vos les dues 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

El present Reglament de finançament queda subjecte al què disposi la llei en vigor en cada moment. 

Segona 

El present Reglament remet al què disposi el Reglament disciplinari en el cas d’incompliment de les 
disposicions contingudes en el mateix.”. 

Transacció 

No hi ha proposta de resolució, hem afegit una disposició final tercera que diu: “Els casos 
excepcionals seran examinats pel Comitè Directiu” fent referència a aquells casos on podia haver 
algun greuge, per tant el text queda com estava afegint aquesta disposició transitòria final tercera.”. 


