Informació econòmica i financera. Despeses pressupostàries
dels grups parlamentaris.
L’article 25.2 del Reglament del Parlament de Catalunya, en la redacció donada per la
reforma parcial del Reglament aprovada pel Ple en sessió del 8 de juliol de 2015,
estableix:
“Els grups parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la subvenció a
què fa referència l’apartat 1 i han de retre comptes anualment de llur gestió davant la
Mesa, als efectes del control de la dita comptabilitat en els termes que estableix la
legislació que hi és aplicable”.

L’article 14 de la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics (en la redacció donada per llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de
l’activitat econòmico-financera dels partits polítics), preveu en el seu apartat quart el
següent:
“Cuatro. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para la rendición de cuentas de
los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y
de los Grupos de las Corporaciones Locales, se estará a lo que dispongan sus
respectivos Reglamentos o su legislación específica, que deberán respetar los principios
generales de esta ley en materia de rendición de cuentas.”

Cal indicar que l’article 14 de la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics (en la redacció donada per llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de
control de l’activitat econòmico-financera dels partits polítics), entra en vigor el proper
dia 1 de gener de 2016.
L’article 16, apartat ú, de la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics (en la redacció donada per llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de
control de l’activitat econòmico-financera dels partits polítics), preveu que:
“Uno. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias
relativas a la fiscalización de los procesos electorales autonómicos atribuidas a los
órganos de control externo de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos
estatutos.”
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