
 

Ponència Comissió Institucional  

NECESSITAT D’UNA MAJOR REGULACIÓ I TRANSPARÈNCIA  

DEL FINANÇAMENT DEL SISTEMA POLÍTIC 

La crisis econòmica que estem patint els darrers anys a la majoria de països europeus i la 

dificultat que això afegeix alhora de disposar de recursos públics, exigeix el màxim rigor i 

transparència en la seva gestió. En aquest sentit, els casos recents de escàndols polítics en 

relació al finançament dels partits polítics, que s’han donat als països veïns, han provocat una 

pèrdua de confiança tant en les institucions com en la classe política en general. 

A Andorra, actualment es disposa de poca regulació en l’àmbit del finançament de partits 

polítics. De fet, avui dia es regeixen com a associacions i tan sols existeix una llei específica 

sobre el finançament electoral. En l’àmbit dels grups parlamentaris també existeixen 

mancances alhora de definir de manera clara com s’ha de gestionar el finançament que reben. 

Cal remarcar que diferents organismes internacionals, com per exemple el Grup d’Estats en 

Contra de la Corrupció (GRECO) en el seu informe del 15 de juny del 2011, han expressat en 

diverses ocasions la necessitat que aquests aspectes siguin regulats al Principat. D’aquesta 

manera, Andorra s’ha de dotar d’eines per evitar la corrupció i dotar de transparència els 

partits en vers la ciutadania. Aquestes recomanacions no venen com a conseqüència de casos 

de frau en el sistema actual sinó com a mesura preventiva. 

En aquest sentit, valorem molt positivament el treball del Grup Parlamentari Demòcrata, 

engegat varis mesos abans, de legislar el finançament dels partits polítics. En la mateixa 

direcció, el Consell General està treballant en la modificació del seu reglament i estem 

convençuts que això implicarà la regulació de la gestió econòmica dels grups parlamentaris. 

Des de la Comissió Institucional de DA creiem en la necessitat d’aquestes mesures preventives 

i demanem que es facin amb la màxima celeritat. La societat andorrana necessita tenir plena 

confiança en les seves institucions així com en els partits que n’estructuren el debat polític.  

Cal diferenciar els recursos econòmics dels partits polítics i dels grups parlamentaris. Les seves 

funcions són diferents i per tant requereixen d’un finançament independent. D’altra banda, és 

imprescindible que ambdós gaudeixin dels suficients recursos per desenvolupar les seves 

tasques que fonamenten de la nostra democràcia. Així mateix, cal que siguin coherents amb la 

situació econòmica de cada moment. A fi de potenciar la transparència també cal delimitar les 

fonts de finançament, els topalls i els mecanismes de gestió i control. 

Essent un aspecte amb un gran impacte en el funcionament de la nostre societat seria positiu 

assolir un ampli consens polític. No obstant, vist la necessitat de tenir una regulació amb la 

màxima celeritat, instem al grup parlamentari Demòcrata a no hipotecar la seva 

implementació per la cerca d’aquest consens.  

Proposta de resolució: 



- Recolzem la iniciativa del grup parlamentari Demòcrata de regular el finançament de 

partits. Vista la situació actual aquesta proposició de llei s’hauria de presentar al 

Consell General en els propers mesos i hauria de permetre: 

o Establir un sistema que garanteixi els recursos suficients pel bon funcionament 

dels partits. 

o Impulsar unes regles clares sobre les fonts de finançament acceptades, els 

seus topalls i la tipologia de despeses que es poden justificar. 

o Donar plenes garanties de transparència a la ciutadania per a que pugui 

exercir un control eficaç.  

- Recolzem la iniciativa referent a la modificació del reglament del Consell General 

especialment, en relació a la gestió dels recursos econòmics dels grups parlamentaris. 

Aquestes modificacions, que s’haurien d’adoptar en el termini més breu possible, han 

de permetre establir una quantia suficient i adaptada a l’actual situació econòmica. 

També cal establir els mecanismes de control pertinents a fi de garantir la correcta 

utilització dels recursos 

- Ambdues modificacions han de permetre donar resposta a les demandes dels 

organismes internacionals.   


