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Benvolguts senyors,

En relació a la convocatòria de les eleccions a Corts Generals que se celebraran eldiumenge 26 de juny de 2016 i en concret a la documentació que hem de posar adisposició de la Sindicatura de Comptes d'acord amb Ia normativa vigent ¡ de l'Acord detransparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament de partits políticssignat eI 26 de febrer de 2001 per les diferents forces polítiques amb representació aIParlament de Catalunya, hem de manifestar Ies següents consideracions:

1. Que on relació aI que estab)eix & punt 1 dels Acords signats eÌ 26 de febrer, on sindicaque dins dels cinc dies següents a Ia publicació de la convocatòria dunes eleccions, s'hade constituir un grup de treball format pels representants dels partits polítics presents alParlament de Catalunya, on sha d'acordar Ies mesures per limitar Ies despeses electorals,hem de dir que no hem estat convocats a cap reunió per aquesta finalitat.

2. Que el pressupost dels ingressos i despeses previstos per al tinançament de lacampanya és el que es detalla en lannex que s'adjunta al present escrit.

Resto a la seva disposició per qualsevol aclariment que considerin oportú, i aprofitol'avinentesa per saludar-los atentament.

Jordi Roig i Puiet
Secretari Nacioal de Finances i Administració

Barcelona, g de maig de 2016
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ANNEX

PRESSUPOST ELECCIONS A CORTS GENERALS 2016

1. Despeses per tramesa electoral

En aquest concepte hi trobem el cost de ia tramesa que es reaiitza en eI període electoral

a la totalitat del cens de Catalunya.

Total pressupost tramesa electoral: 800.000€

2. Despeses de campanya

2.1 Edició de materials

En aquesta partida hí ha els diferents materials que s'utilitzaran per fer arribar el nostre

missatge de campanya, així com el disseny dels mateixos. També servirà per donar a

conéixer eI nostre posicionament politic.

Total pressupostat: 89.750€

2.2 Actes de campanya

Durant la campanya electoral es celebren diferents actes en els quals hi ha depeses de

producció, personal ¡ altres.

Total pressupostat: 210.500€

2.3 Mitjans de comunicació

Despeses associades a les relacions amb els mitjans de comunicació axí com la publicitat

dels diferents actes de campanya.

Total pressupostat: 142.000€

2.4 Publicitat exterior

Despeses en elements de publicitat exterior com banderoles, polipropilens, pancartes,

cartells i opis.

Total pressupostat: 175.000€

2.5 Despeses diverses

En aquest apartat hi trobem despeses generals, de seguretat, despeses financeres i

imprevistos.

Total pressupostat: 82.750€

Total pressupost despeses de campanya: 700.000€

PRESSUPOST OE DESPESES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2016: 1.500.000€
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INGRESSOS PREVISTOS PER AL FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA

1. Recursos propis: 34.415,83€

2. Recursos públics

2.1 Bestreta electoral: 465.584,17€

3. Préstec electoral: 1.000.000,OO€

PRESSUPOST D'INGRESSOS ELECCIONS A CORTS GENERALS 2016: 1.500.000€




