Nota informativa sobre la tramesa a la Sindicatura dels comptes
de l’exercici 2019 dels partits polítics i de les associacions i
fundacions que hi estan vinculades
L’article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que els partits
polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i
vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de
Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici.
Malgrat les circumstàncies extraordinàries generades per la declaració de l’estat
d’alarma, no hi ha cap disposició legislativa que prevegi una suspensió o pròrroga del
termini de presentació de comptes anuals, per tant aquest continua sent l’indicat en el
paràgraf anterior.
En cas que alguna entitat tingués dificultats per presentar en termini els comptes anuals
seria pertinent que, prèviament a la finalització del termini, ho comuniqués a la
Sindicatura de Comptes.
D'acord amb el procediment establert com a forma d'operar en el sector públic per la
Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la
tramesa de la comptabilitat ordinària a la Sindicatura s'ha de realitzar per mitjans
informàtics i telemàtics.
El partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la
Generalitat i vinculades als partits polítics han de trametre els comptes anuals (Balanç,
Compte de pèrdues i guanys i Memòria) i altra informació legalment establerta, en
format pdf a la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes, en el termini previst en
l’article 4.2 de la Llei de la Sindicatura.
Per a qualsevol eventualitat o dificultat que es presenti en el procés de tramesa es pot
contactar amb la Sindicatura a través de l'adreça de correu electrònic
eleccions@sindicatura.cat.

