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Vist i plau 
El síndic major 

Jaume Amat i Reyero 

 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2013, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar Canalda, 
actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent el síndic major, I. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb deliberació prèvia s’acorda 
aprovar l’informe de fiscalització 30/2013, relatiu a les eleccions al Parlament de Catalunya 
de l’any 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 13 de desembre de 2013 
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ABREVIACIONS


BOE Butlletí Oficial de l’Estat 
CiU Convergència i Unió 
Ciutadans Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 
CUP-AE Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres 
DGRI Departament de Governació i Relacions Institucionals 
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
DNI Document nacional d’identitat 
ERC-CAT SÍ Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 
ICV-EUiA Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
LOREG Llei orgànica del règim electoral general 
PP Partit Popular 
PSC-PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya 
Solidaritat Solidaritat Catalana per la Independència 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE I ABAST 

La Sindicatura de Comptes, d’acord amb les competències que li atorga la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i seguint el Programa anual d’activitats de 
l’any 2013, emet aquest informe sobre la fiscalització de les comptabilitats del procés 
electoral i de les subvencions electorals atorgades per la Generalitat de Catalunya per a 
les eleccions al Parlament de Catalunya que van tenir lloc el 25 de novembre del 2012. 

Aquest informe s’emet tenint en compte el que disposen els articles 133 i 134 de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i l’article 4 del Decret 
106/2012, del 2 d’octubre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabili
tat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012. 

1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS A L’ABAST 

El treball de fiscalització de les subvencions atorgades per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 ha inclòs totes aquelles proves que s’han considerat necessàries per 
poder manifestar les conclusions d’aquest informe, dintre del marc normatiu d’aplicació a 
la Sindicatura de Comptes i a aquest procés electoral (vegeu l’apartat 1.3). En l’apartat 2.1 
es mostren detalladament els criteris de fiscalització considerats en la revisió formal de la 
comptabilitat electoral. 

Atès que Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia, tenint en compte el que 
estableixen la LOREG i el Decret 106/2012, del 2 d’octubre, per tal de declarar les pos
sibles irregularitats derivades de la fiscalització de les comptabilitats electorals d’aquest 
procés electoral i proposar les reduccions de les subvencions o la seva no adjudicació, el 
Ple de la Sindicatura, en la reunió del 23 d’octubre del 2012, va aprovar les instruccions 
per a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Ca
talunya del 25 de novembre del 2012. 

Cal destacar, com a limitacions a l’abast del treball realitzat, que una revisió completa de 
les despeses i dels ingressos electorals de les diferents formacions polítiques objecte del 
treball exigiria una fiscalització de tota l’activitat economicofinancera ordinària de les for
macions polítiques. 

El treball de camp va finalitzar el 31 de juliol del 2013. 

1.3. NORMATIVA APLICABLE 

Les normes reguladores bàsiques de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 i de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya són les següents: 

• Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). 
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•	 Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

•	 Decret 104/2012, de l’1 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Cata
lunya i de la seva dissolució. 

•	 Decret 106/2012, del 2 d’octubre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la 
comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012. 

•	 Decret 107/2012, del 2 d’octubre, de normes complementàries per a la realització de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2012. 

•	 Acord de l’Administració electoral del 10 de gener del 2013, de la presidència de la 
Junta Electoral Central, per la qual s’ordena la publicació del resum dels resultats de les 
eleccions al Parlament de Catalunya, d’acord amb les actes d’escrutini general i de 
proclamació d’electes remeses per les juntes electorals provincials de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. 

•	 Acord del Ple de la Sindicatura del 23 d’octubre del 2012, pel qual es va aprovar les 
instruccions per a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre del 2012. 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. CRITERIS DE VERIFICACIÓ 

Els criteris més significatius emprats per la Sindicatura de Comptes per verificar el com
pliment de la normativa aplicable es poden concretar en els punts següents: 

Comprovacions formals 

•	 La comptabilitat electoral s’ha de presentar dins els terminis establerts en l’article 133 
de la LOREG. 

•	 La documentació comptable i justificativa ha d’estar correctament formalitzada i pre
sentar coherència interna. 

•	 Totes les candidatures han de tenir un administrador electoral responsable de tots els 
ingressos i despeses de la candidatura, així com de la seva comptabilitat. 

Recursos de la campanya electoral 

•	 Els administradors han de comunicar a la Junta Electoral els comptes oberts per a la 
recaptació de fons. Tots els fons destinats a sufragar despeses electorals, sigui quina en 
sigui la procedència, s’han d’ingressar en aquests comptes. 
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•	 Cal identificar els titulars de les aportacions dels fons. 

•	 Cap persona física o jurídica pot aportar més de 10.000 €. 

•	 Excepte les subvencions electorals, comentades en el punt 2.3 d’aquest informe, no po
den haver-hi aportacions de fons provinents d’ens públics ni d’empreses vinculades al 
sector públic. Així mateix, no poden haver-hi aportacions provinents de persones 
estrangeres. 

•	 La subvenció electoral corresponent a cada formació política no pot superar l’import de 
les despeses electorals realitzades. 

Despeses electorals 

•	 Les despeses electorals han d’haver estat realitzades entre el dia de la convocatòria de 
les eleccions i el dia de proclamació dels electes i han d’estar convenientment justi
ficades. 

•	 La naturalesa de cada despesa electoral ha d’estar inclosa entre els conceptes se
güents: 

•	 Confecció de sobres i paperetes electorals. 

•	 Propaganda i publicitat directament o indirectament adreçada a promoure el vot a les 
seves candidatures, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi. 

•	 Lloguer de locals per a la realització d’actes electorals. 

•	 Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els serveis a les 
candidatures. 

•	 Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels dirigents dels 
partits, associacions, federacions i coalicions i del personal al servei de la candi
datura. 

•	 Correspondència i franqueig. 

•	 Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral. 

•	 Els que siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les oficines i serveis 
que calguin per a les eleccions. 

Comprovació dels límits de despesa 

•	 S’ha de respectar el límit màxim de despeses electorals de les formacions polítiques 
concurrents. 
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•	 S’han de complir les limitacions establertes respecte a despeses de publicitat exterior i 
de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio. 

Compliment dels tercers de les obligacions previstes en l’article 133 de la LOREG 

•	 Les empreses que hagin facturat despeses electorals de més de 10.000 € ho han de 
comunicar als òrgans de control extern.  

•	 Les entitats financeres tenen l’obligació de comunicar als òrgans de control extern la 
concessió de préstecs destinats a despeses electorals. 

Tresoreria de campanya electoral 

•	 Els administradors electorals tenen l’obligació de comunicar a la Junta Electoral els 
comptes corrents oberts per recaptar fons i realitzar els pagaments de la campanya 
electoral. 

•	 Cal comprovar el compliment del límit temporal sobre la disposició dels fons dels comptes 
corrents. Un cop acabada la campanya electoral només es pot disposar dels saldos 
d’aquests comptes per pagar les despeses electorals contretes prèviament, en els 
noranta dies següents al de la votació. 

2.2. RESULTATS ELECTORALS 

D’acord amb la resolució del 10 de gener del 2013, de la presidència de la Junta Electoral 
Central, per la qual s’ordena la publicació dels resultats de les eleccions i de proclamació 
d’electes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els resultats 
de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre del 2012 han estat els 
següents: 

Quadre 1. Resultats electorals 

Candidatura Vots Escons 

Convergència i Unió (CiU) 

Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ (ERC-CATSÍ) 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 

Partit Popular (PP) 

Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (Ciutadans) 

Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres (CUP-AE) 

Solidaritat Catalana per la Independència (Solidaritat) 

Altres 

1.116.259 

498.124 

524.707 

471.681 

359.705 

275.007 

126.435 

46.838 

163.516

50 

21 

20 

19 

13 

9 

3 

-

-

Total 3.582.272 135 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Resolució del 10 de gener del 2013, de la presidència de la Junta 
Electoral Central, publicada en el DOGC. 
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2.3. SUBVENCIONS ELECTORALS 

2.3.1. Import màxim de la subvenció 

El Decret 106/2012, del 2 d’octubre, estableix les regles següents per determinar la sub-
venció corresponent a les despeses electorals: 

•	 Un import de 16.101,60 € per escó obtingut. 

•	 Un import de 0,61 € per vot aconseguit per a cada candidatura que hagi obtingut, com a 
mínim, un escó. 

•	 Un import de 0,17 € per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la can
didatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parla
mentari, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels 
sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral (mailing). 

Aplicant aquestes regles els imports màxims de les subvencions electorals han estat els 
següents: 

Quadre 2. Imports de les subvencions 

Formació política Per escons (A) Per vots (B) Per mailing (C) Total (D=A+B+C) 

CiU

ERC-CATSÍ 

PSC-PSOE 

PP 

ICV-EUiA 

Ciutadans

CUP-AE 

 805.080,00 

338.133,60 

322.032,00 

305.930,40 

209.320,80 

 144.914,40 

48.304,80 

680.917,99 

303.855,64 

320.071,27

287.725,41 

219.420,05

156.028,85

56.604,34

920.357,56

920.357,56

 920.357,56 

920.357,56

 920.357,56 

 781.764,04 

-

 2.406.355,55 

 1.562.346,80 

1.562.460,83 

 1.514.013,37 

1.349.098,41 

1.082.707,29 

104.909,14 

Total 2.173.716,00 2.024.623,55 5.383.551,84 9.581.891,39 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


La formació Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Ciutadans) només ha obtingut escons a 
les províncies de Barcelona i Tarragona, motiu pel qual el dret a subvenció per mailing és 
inferior. 

La coalició Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres (CUP-AE) ha obtingut 
tres escons, motiu pel qual té dret a subvenció pels vots i per escons, però no per l’activitat 
de mailing ja que no ha pogut formar grup parlamentari. La coalició no ha registrat cap 
ingrés en concepte de subvenció electoral en virtut del Decret 106/2012, del 2 d’octubre. 
L’import de la subvenció calculat i atorgat pel Departament de Governació i Relacions 
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Institucionals (DGRI) ha estat de 104.909,14 €, que hauria de figurar en l’actiu del Balanç 
com un compte de Deutors per subvencions i en el Compte de pèrdues i guanys en el 
compte d’ingrés per Subvencions oficials. 

La coalició Solidaritat no ha obtingut representació parlamentària en aquest procés 
electoral. 

2.3.2. Bestretes de les subvencions 

El Decret 106/2012, del 2 d’octubre, estableix que el DGRI pot concedir bestretes als 
partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions com a avançament de les subven
cions que els corresponguin per les despeses electorals ocasionades. 

L’import d’aquestes bestretes no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel 
mateix partit, federació, coalició o agrupació a les eleccions al Parlament de Catalunya de 
l’any 2010. 

La Resolució del 19 de novembre del 2012 de la consellera del DGRI estableix que es 
paguin les esmentades bestretes als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions 
d’electors que ho haguessin sol·licitat davant les juntes electorals provincials dins el termini 
establert en la normativa. Els imports de les bestretes concedides són els següents: 

Quadre 3. Bestretes del 30% de la subvenció electoral 

Formació política* Subvenció 2010 Bestreta del 30% 

CiU 3.276.249,28 982.874,78 

ERC-CATSÍ 1.472.183,27 441.654,98 

PSC-PSOE 2.059.776,41 617.932,92 

PP 1.781.810,96 534.543,29 

ICV-EUiA 1.431.782,19 429.534,66 

Solidaritat 146.310,32 43.893,10 

Ciutadans 128.773,40 38.632,02 

Total 10.296.885,83 3.089.065,75 

Imports en euros. 

Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

* La coalició CUP-AE no es va presentar en les eleccions del 2010 i, per tant, no figura en aquest quadre. 

El càlcul de la bestreta del 30% s’ha realitzat sobre la base de les subvencions electorals 
del 2010. 

El 19 de novembre del 2012, mitjançant resolució de la consellera del DGRI s’autoritza el 
pagament de la bestreta a la coalició Solidaritat, per 43.893,10 €. 
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De la Resolució del 10 de gener del 2013, per la qual s’ordena la publicació dels resultats 
de les eleccions al Parlament de Catalunya 2012, resulta que la coalició Solidaritat no ha 
obtingut cap escó, i que, per tant, no té dret a percebre la subvenció per les despeses 
electorals. En conseqüència, s’inicia el procediment de reintegrament de la bestreta ator
gada que finalitza el 4 d’abril del 2013 quan la coalició Solidaritat ingressa l’import de 
43.893,10 € en el compte restringit del DGRI en concepte de devolució de la bestreta ator
gada. 

Així mateix, el Decret 106/2012, del 2 d’octubre, també estableix que, dins el termini de 
trenta dies posteriors a la presentació de la comptabilitat davant la Sindicatura de 
Comptes, el DGRI ha d’abonar a les candidatures que les hagin de percebre una bestreta 
del 90% de l’import de les subvencions que els corresponguin d’acord amb els resultats 
generals d’aquests comicis publicats en el DOGC descomptant, si escau, les bestretes 
atorgades prèviament. Els imports d’aquestes bestretes han estat els següents: 

Quadre 4. Bestretes del 30% i 90% de les subvencions electorals 

Formació política Subvenció màxima (A) Bestreta 90% (B) Bestreta 30% (C) Total (D=B–C) 

CiU

ERC-CATSÍ 

PSC-PSOE 

PP 

ICV-EUiA 

Ciutadans

CUP-AE 

Solidaritat * 

 2.406.355,55 

1.562.346,80 

1.562.460,83 

1.514.013,37 

1.349.098,41 

 1.082.707,29 

104.909,14 

-

2.165.720,00

1.406.112,12

1.406.214,75

1.362.612,03

1.214.188,57

974.436,56

94.418,23

-

 982.874,78 

 441.654,98 

 617.932,92 

 534.543,29 

 429.534,66 

 38.632,02 

-

43.893,10 

1.182.845,22 

964.457,14 

788.281,83 

828.068,74 

784.653,91 

935.804,54 

94.418,23 

(43.893,10) 

Total 9.581.891,39 8.623.702,26 3.089.065,75 5.534.636,51 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* La coalició Solidaritat no obté representació parlamentària, per tant no té dret a la bestreta i el 4 d’abril del 
2013 ingressa la devolució de la bestreta. 

La LOREG estableix que, per poder percebre la bestreta del 90%, les formacions polí
tiques han de presentar un aval bancari del 10% de la subvenció percebuda i la certi
ficació que acredita l’adquisició pels electes de la condició plena de membres del Parla
ment de Catalunya. Totes les formacions polítiques van presentar la documentació a finals 
de juliol davant del DGRI, llevat del PP que ho va fer el juny i Ciutadans l’agost. 

A data de finalització del treball de camp el DGRI no ha lliurat els imports en concepte de 
bestreta del 90% de la subvenció electoral dins el termini de trenta dies posteriors a la 
presentació de la comptabilitat, establert per l’article 133.4 de la LOREG. 

El cobrament d’aquesta bestreta no queda reflectit en les comptabilitats electorals ana
litzades ja que és posterior a la presentació dels comptes electorals davant la Sindicatura. 

13 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2013


2.4. DESPESES ELECTORALS 

2.4.1. Límit de despeses per operacions ordinàries i mailing subvencionable 

El Decret 106/2012, del 2 d’octubre, estableix que en les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors pot superar, per 
despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 € el nombre d’habitants de 
població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures. 

La quantitat subvencionada corresponent al mailing, no s’inclou dins aquest límit. No 
obstant això, s’ha de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’atorga la 
subvenció. 

A l’efecte del compliment del límit de despeses ordinàries establert per la LOREG, les 
despeses de mailing no subvencionables s’han d’afegir a les despeses ordinàries justi
ficades per les formacions polítiques. 

D’acord amb aquesta normativa, el límit de les despeses electorals generals, incloses les 
despeses per mailing subvencionables, és el següent: 

Quadre 5. Límits de despeses electorals generals 

Formació 
política 

Població  
de dret 

(A) 

Euros per 
habitant 

(B) 

Despeses 
ordinàries 
(C=A×B) 

Despeses mailing 
subvencionables 

(D) 

Límit 
total 

(E=C+D) 

CiU 

ERC-CATSÍ 

PSC-PSOE 

PP 

ICV-EUiA 

Ciutadans

CUP-AE * 

7.539.618 

7.539.618 

7.539.618 

7.539.618 

7.539.618 

 7.539.618 

7.539.618 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

3.015.847,20

3.015.847,20

3.015.847,20

3.015.847,20

3.015.847,20

3.015.847,20

3.015.847,20

 920.357,56 

 920.357,56 

 920.357,56 

 920.357,56 

 920.357,56

 781.764,04

 -

3.936.204,76 

3.936.204,76 

3.936.204,76 

3.936.204,76 

 3.936.204,76 

 3.797.611,24 

3.015.847,20 

Total - - 21.110.930,40 5.383.551,84 26.494.482,24 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* La coalició CUP-AE no ha format grup parlamentari i per aquest motiu no té dret a la subvenció per mailing. 

2.4.2. Sublímits de despeses ordinàries 

Els articles 55 i 58 de la LOREG estableixen dos sublímits addicionals dins de les des-
peses ordinàries que cal respectar: 

•	 Les despeses en publicitat exterior (cartells, banderoles i pancartes) no poden excedir 
el 20% del límit màxim de despeses ordinàries; és a dir, 603.169,44 €. 
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•	 Les despeses en publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada 
no poden superar el 20% del límit màxim de despeses ordinàries; és a dir, 603.169,44 €. 

2.5. REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS 

D’acord amb l’article 133.1 de la LOREG, les formacions polítiques que compleixin els re
quisits exigits per percebre les subvencions electorals (vegeu el quadre 2) o que hagin 
sol·licitat bestretes a càrrec d’elles han de presentar davant la Sindicatura de Comptes la 
seva comptabilitat electoral, entre els cent i cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions. 

Totes les candidatures que han obtingut representació parlamentària han presentat la 
comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes dins el termini esmentat. 

El 23 d’octubre del 2012 la coalició Solidaritat va sol·licitar bestreta del 30% de la subven
ció percebuda a les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2010, fet pel qual ha de 
presentar la comptabilitat electoral tal com estableix l’article 133.1 de la LOREG. Solidaritat 
ha presentat la comptabilitat electoral el dia 8 de novembre del 2013, vuit mesos després 
del termini establert a la normativa electoral i coincidint amb la finalització del tràmit d’al·le
gacions del projecte d’informe.1 

En els apartats següents es recullen, per a cada formació política, els quadres resum dels 
aspectes més significatius de l’activitat econòmica derivada de la campanya electoral, es 
detallen les deficiències i irregularitats observades i, si s’escau, s’inclou la proposta de 
reducció de la subvenció prevista en l’article 134.2 de la LOREG. 

2.5.1. Convergència i Unió 

Les dades facilitades per la coalició política Convergència i Unió són les següents: 

Quadre 6. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 

Operacions endeutament

Bestretes de l’Administració 

Aportacions del partit 

Ingressos financers 

3.000,00 

 2.300.000,00 

982.874,78 

600.000,00 

556,40 

Total recursos declarats 3.886.431,18 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


1. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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Quadre 7. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

2.945.778,06 

-

-

Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 2.945.778,06 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 8. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

885.539,66 

-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 885.539,66 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 920.357,56 

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) -

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 9. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 

Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  

Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 

2.945.778,06 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 

452.625,80 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 

374.785,83 

No 

Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 10. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral 

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

No 

No 

10.254,29 

58.107,39 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


16 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2013


Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 25 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament for
malitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 

Les despeses estan correctament justificades, responen a la seva naturalesa electoral i 
estan realitzades en els terminis legalment establerts. 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques estan documentades mitjançant una llista on apa
reixen els noms, l’import, el document nacional d’identitat (DNI) i el domicili. 

L’endeutament correspon a un crèdit de 2.300.000 €, subscrit per finançar les despeses 
electorals. 

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 
per 600.000 €, han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del partit. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de 2.945.778,06 €, el 
qual no supera el límit establert. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, con
sistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i 
totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les oficines i 
serveis per a les eleccions. 

La Sindicatura ha localitzat sis factures emeses pels proveïdors i acceptades per la for
mació política amb deficiències formals, com per exemple: la manca de detall del preu 
unitari i de les unitats facturades en la factura, no es detalla el tipus impositiu de l’IVA, no 
s’inclou la raó social del proveïdor o la descripció genèrica de la factura “Eleccions Auto
nòmiques 2012”, fets que incompleixen la normativa general per l’expedició de factures 
regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la 
despesa realitzada ha estat de 452.625,80 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades han 
estat de 374.785,83 €.  
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Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 885.539,66 €, import inferior al 
subvencionable en 34.817,90 €. El nombre total d’enviaments ha estat de 5.257.252. 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 
electorals. 

Tresoreria 

La formació ha realitzat pagaments a diversos proveïdors per 10.254,29 €, després dels 
noranta dies posteriors a les eleccions que fixa l’article 125.3 de la LOREG com a límit per 
disposar dels fons dels comptes electorals. 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Els trenta
dos proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet han complert aquesta obli
gació. 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura no fa cap de les 
propostes de reducció de subvenció de les previstes en l’article 134.2 de la LOREG. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

Quadre 11. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció 

teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 
Per tramesa electoral mailing

1.485.997,99
 920.357,56 

 2.945.778,06
885.539,66

 1.485.997,99 
 885.539,66 

Total subvenció i despeses 2.406.355,55 3.831.317,72 2.371.537,65 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 
Bestreta Administració Generalitat (90%) 

(982.874,78) 
-

(982.874,78) 
-

Total pendent 1.423.480,77 1.388.662,87 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


2.5.2. Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 

Les dades facilitades per la coalició política Esquerra Republicana de Catalunya – Cata
lunya SÍ són les següents: 
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Quadre 12. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 

Operacions d’endeutament 

Bestretes de l’Administració 

Aportacions del partit 

Ingressos financers 

3.800,00 

900.000,00 

441.654,98 

20.655,46 

-

Total recursos declarats 1.366.110,44 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 13. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

613.651,51 

-

-

Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 613.651,51 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.


Quadre 14. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

798.570,04 

-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 798.570,04 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 920.357,56 

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) -

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 15. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 

Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  

Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 

613.651,51 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 

259.446,42 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 

68.241,58 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 16. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral  

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

No 

No 

No 

47.153,28 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 6 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament 
formalitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per a les despeses electorals. 

Les despeses estan correctament justificades, responen a la seva naturalesa electoral i 
estan realitzades en els terminis legalment establerts. 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques estan documentades mitjançant llistes on apareixen 
els noms, l’import, el DNI i el domicili. 

L’endeutament correspon a l’import pendent de liquidar de la pòlissa de crèdit subscrita 
per finançar despeses electorals, per 900.000 €.  

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 
per 20.655,46 €, han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del 
partit. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import de les despeses per operacions electorals ordinàries justificades és de 
613.651,51 €, el qual no supera el límit establert. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, 
consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaça
ment i totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les 
oficines i serveis per a les eleccions. 
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La Sindicatura ha localitzat tres factures emeses pels proveïdors i acceptades per la for
mació política amb deficiències formals, com per exemple: hi manca de detall del preu 
unitari i de les unitats facturades en la factura, no es detalla el tipus impositiu de l’IVA i no 
s’inclou la raó social del proveïdor, fets que incompleixen la normativa general per l’expe
dició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Regla
ment de facturació. 

El càlcul de l’estimació de la provisió per interessos financers és superior en 27.498,15 € al 
calculat inicialment per la formació política, com a conseqüència del retard en el co
brament de la bestreta del 90%. Aquest import té la naturalesa de despesa electoral 
subvencionable i s’ha repartit d’acord amb el criteri establert per la formació d’un 43 % a 
despesa per operacions ordinàries i la resta a despesa per mailing.2 

El límit de despesa en publicitat exterior de 603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la 
despesa realitzada ha estat de 259.446,42 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, de 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades 
han estat de 68.241,58 29 €. 

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 798.570,04 €, import inferior al 
subvencionable en 121.787,52 €. El nombre total d’enviaments ha estat de 5.257.174.  

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres, paperetes 
electorals i els interessos del crèdit rebut per finançar les despeses de mailing. 

Tresoreria 

La formació ha pagat en efectiu factures corresponents a petites despeses de des
plaçaments com són peatges, pàrquings i quilometratge a diferents col·laboradors de la 
campanya electoral per 996 €; s’ha incomplert, així, l’article 125.1 de la LOREG. 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Els disset 
proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, han enviat aquesta comunicació. 

2. Aquest paràgraf i els quadres del 13 al 17 han estat modificats com a conseqüència de les al·legacions 
presentades. 
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Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa 
cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l’article 134.2 de la 
LOREG. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

Quadre 17. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció 

teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 

Per tramesa electoral 

641.989,24

920.357,56

 613.651,51

 798.570,04

 613.651,51 

 798.570,04 

Total subvenció 1.562.346,80 1.412.221,55 1.412.221,55 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 

Bestreta Administració Generalitat (90%) 

(441.654,98) 

-

(441.654,98) 

-

Total pendent 1.120.691,82 970.566,57 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


2.5.3. Partit dels Socialistes de Catalunya 

Les dades facilitades per la formació política Partit dels Socialistes de Catalunya són les 
següents: 

Quadre 18. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 

Operacions endeutament 

Bestretes de l’Administració 

Aportacions del partit 

Ingressos financers 

107.898,00 

796.983,42 

617.932,92 

647.521,64 

-

Total recursos declarats 2.170.335,98 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 19. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

1.697.956,07 

27.422,10 

-

Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 1.670.533,97 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 20. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

899.094,20 

-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 899.094,20 

(D) Subvenció teòrica a rebre 920.357,56 

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) -

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 21. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 

Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  

Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 

1.670.533,97 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 

368.789,12 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 

142.116,44 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 22. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral 

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

No 

90.000,00 

426.716,29 

19.859,15 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 27 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament 
formalitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 
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Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques i jurídiques estan documentades mitjançant llistes on 
apareixen els noms, l’import, el DNI i el domicili. 

L’endeutament correspon a la disposició de la pòlissa de crèdit de 800.000 € de límit, 
subscrita per finançar despeses electorals. 

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 
per 647.521,64 €, han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del 
partit. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és d’1.697.956,07 €, el qual 
no supera el límit establert. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, 
consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de despla
çament i totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les 
oficines i serveis per a les eleccions. 

La Sindicatura ha localitzat cinc factures per 27.422,10 € en concepte de despeses de 
restauració, que no tenen la naturalesa de subvencionable, d’acord amb l’article 130 de la 
LOREG, ja que no s’estima que siguin despeses necessàries per a l’organització i funcio
nament de les oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l’import total de les despeses 
electorals ordinàries subvencionables és d’1.670.533,97 €. 

La Sindicatura ha localitzat una factura en què manca el detall del preu unitari i les unitats 
facturades, fet que incompleix la normativa general per l’expedició de factures regulada en 
el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la des-
pesa realitzada ha estat de 368.789,12 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades han 
estat de 142.116,44 €.  

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 899.094,20 €, import inferior al 
subvencionable en 21.263,36 €. El nombre total d’enviaments ha estat de 5.257.252. 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 
electorals. 
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Tresoreria 

La formació ha pagat factures per 5.620,25 € en efectiu i ha incomplert, per tant, l’article 
125.1 de la LOREG. A més, ha pagat despeses per valor de 90.000 € a través del compte 
corrent del partit. 

No totes les despeses electorals han estat pagades dins els noranta dies establerts per 
l’article 125.3 de la LOREG, ja que un cop finalitzat aquest termini, hi havia pendents de 
pagament 426.716,29 €. 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Del total de 
vint-i-set proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, vint-i-cinc han enviat 
aquesta comunicació. 

Els proveïdors que no n’han informat la Sindicatura són els següents: 

Quadre 23. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de 10.000€ 

Proveïdor Import 

Zeta Gestión de Medios, SA 
Telefónica de España, SAU 

16.698,00 
20.188,61 

Total 36.886,61 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa 
cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l’article 134.2 de la 
LOREG. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

Quadre 24. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció 

teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 
Per tramesa electoral mailing

642.103,27
 920.357,56 

 1.670.533,97 
899.094,20

642.103,27 
 899.094,20 

Total subvenció 1.562.460,83 2.569.628,17 1.541.197,47 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 
Bestreta Administració Generalitat (90%) 

(617.932,92) (617.932,92) 

Total pendent 944.527,91 923.264,55 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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2.5.4. Partit Popular 

Les dades facilitades per la formació política Partit Popular són les següents: 

Quadre 25. Origen dels recursos declarats  

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 
Operacions endeutament 
Bestretes de l’Administració 
Aportacions del partit 
Ingressos financers 

-
662.118,46 
534.543,29 

1.593.000,00 
-

Total recursos declarats 2.789.661,75 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 26. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 
(B) Despeses no subvencionables 
(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

2.107.657,08 
-
-

Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 2.107.657,08 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.  


Quadre 27. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 
(B) Despeses no subvencionables 

681.855,78 
-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 681.855,78 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 920.357,56 

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) -

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 28. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 
Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  
Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 
2.107.657,08 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 
Despeses a considerar a l’efecte de límit 
Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 
439.172,89 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 
Despeses a considerar a l’efecte de límit 
Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 
565.543,14 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 29. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral 

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

No 

No 

No 

8.881,46 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 19 de febrer del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament 
formalitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 

Les despeses estan correctament justificades, responen a la seva naturalesa electoral i 
estan realitzades i pagades en els terminis legalment establerts. 

Origen dels recursos declarats 

L’endeutament correspon a l’import pendent de liquidar de la pòlissa de crèdit 
d’1.200.000 € de límit, subscrita per finançar despeses electorals. 

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 
per 1.593.000 € han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del 
partit. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de 2.107.657,08 €, el 
qual no supera el límit establert. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, 
consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaça
ment i totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les 
oficines i serveis per a les eleccions. 

La Sindicatura ha localitzat sis factures emeses pels proveïdors i acceptades per la for
mació política amb deficiències formals, com per exemple: hi manca el detall del preu 
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unitari i de les unitats facturades en la factura, no es detalla el tipus impositiu de l’IVA, no 
s’inclou de la raó social del proveïdor, fets que incompleixen la normativa general per 
l’expedició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del 
Reglament de facturació. 

La formació registra una part de les seves despeses contra la tresoreria sense passar pels 
comptes de proveïdors, per 102.305,34 €. Tot i que d’aquestes despeses no ha estat iden
tificat cap proveïdor amb una facturació superior a 10.000 €, xifra a partir de la qual el 
proveïdor n’ha d’informar la Sindicatura, aquest fet no és una pràctica comptable recoma
nable a l’efecte de control intern. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la 
despesa realitzada ha estat de 439.172,89 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades han 
estat de 565.543,14 €.  

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 681.855,78 €, import inferior al 
subvencionable en 238.501,78 €. El nombre total d’enviaments ha estat de 5.257.252. 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 
electorals. 

Tresoreria 

La formació ha pagat petites despeses de viatge: peatges, pàrquings i dietes, per 2.600 € 
per caixa; s’ha incomplert, per tant, l’article 125.1 de la LOREG. 

Les despeses electorals han estat pagades dins els noranta dies establerts per l’article 
125.3 de la LOREG. 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Del total de 
trenta-vuit proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, trenta-tres han enviat 
aquesta comunicació. 
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Els proveïdors que no n’han informat la Sindicatura són els següents: 

Quadre 30. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de 10.000€ 

Proveïdor Import 

ETV Llobregat TV, SL 

Intereconomía Corporación, SA 

Zeta Gestión de Medios, SA 

Uniprex, SA 

Unidad Editorial, SA 

30.690,00 

40.000,18 

101.325,38 

34.384,57 

11.186,50 

Total 217.586,63 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa 
cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l’article 134.2 de la 
LOREG. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

Quadre 31. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció 

teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 

Per tramesa electoral 

593.655,81

920.357,56

 2.107.657,08 

 681.855,78

593.655,81 

 681.855,78 

Total subvenció 1.514.013,37 2.789.512,86 1.275.511,59 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 

Bestreta Administració Generalitat (90%) 

(534.543,29) 

-

(534.543,29) 

-

Total pendent 979.470,08 740.968,30 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


2.5.5. Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 

Les dades facilitades per la coalició política Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa són les següents: 
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Quadre 32. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 

Operacions endeutament 

Bestretes de l’Administració 

Aportacions del partit 

Ingressos financers 

-

899.001,39 

429.534,66 

99.717,07 

6,63 

Total recursos 1.428.259,75 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 33. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

546.125,24 

2.189,50 

-

Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 543.935,74 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 34. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

893.789,79 

-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 893.789,79 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 920.357,56 

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) -

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 35. Límits de despeses ordinàries del procés 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 

Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  

Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 

543.935,74 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 

201.201,91 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 

19.653,54 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 36. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral 

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

No 

37.043,71 

No 

11.655,28 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 12 de març de 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament 
formalitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 

Origen dels recursos declarats 

L’endeutament correspon a l’import pendent de liquidar de la pòlissa de crèdit 
d’1.000.000 € de límit, subscrita per finançar despeses electorals. 

Les aportacions rebudes de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals han 
estat de 99.717,07 € i han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del 
partit. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de 546.125,24 €, el qual 
no supera el límit establert. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, 
consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaça
ment i totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les ofi
cines i serveis per a les eleccions. 

La Sindicatura ha localitzat dues factures per 2.189,50 € en concepte de despeses de 
restauració, que no tenen la naturalesa de subvencionable d’acord amb l’article 130 de la 
LOREG ja que no s’estima que siguin despeses necessàries per a l’organització i fun
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cionament de les oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l’import total de les 
despeses electorals ordinàries subvencionables és de 543.935,74 €. 

La Sindicatura ha localitzat set factures d’un mateix proveïdor en què no es detalla el tipus 
de gravamen, fet que incompleix la normativa general per a l’expedició de factures, regu
lada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació.  

El límit de despesa en publicitat exterior, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que la des-
pesa realitzada ha estat de 201.201,91 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades han 
estat de 19.653,54 €.  

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 893.789,79 €, import inferior al 
subvencionable en 26.567,77 €. El nombre total d’enviaments ha estat de 5.257.252. 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 
electorals. 

Tresoreria 

El 13, el 22 i el 23 de novembre del 2012 la coalició va realitzar tres pagaments des de la 
tresoreria del partit per import de 28.756,86 €, 5.703,50 € i 2.583,35 €, respectivament, que 
van incomplir l’article 125.1 de la LOREG 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Els set pro
veïdors que estaven obligats a enviar aquesta comunicació ho han fet. 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa 
cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l’article 134.2 de la 
LOREG. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 
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Quadre 37. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció 

teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 
Per tramesa electoral mailing

428.740,85
 920.357,56 

 543.935,74
893.789,79

 428.740,85 
 893.789,79 

Total subvenció 1.349.098,41 1.437.725,53 1.322.530,64 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 
Bestreta Administració Generalitat (90%) 

(429.534,66) 
-

(429.534,66) 
-

Total pendent 919.563,75 892.995,98 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


2.5.6. Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 

Les dades facilitades per la formació política Ciutadans – Partido de la Ciudadanía són les 
següents: 

Quadre 38. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 
Operacions d’endeutament 
Bestretes de l’Administració 
Aportacions del partit 
Ingressos financers 
Altres ingressos 

4.500,00 
360.000,00 

38.632,02 
123.000,00 

-
30.200,00 

Total recursos declarats 556.332,02 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 39. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 
(B) Despeses no subvencionables 
(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

303.231,13 
6.569,72 

-

Total despeses electorals ordinaris justificats (A–B+C) 296.661,41 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 40. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 
(B) Despeses no subvencionables 

173.911,69 
-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 173.911,69 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 781.764,04 

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) -

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 41. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 

Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  

Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 

296.661,41 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 

80.452,65 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 

68.978,90 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 42. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

15.406,72 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 27 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament 
formalitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques i jurídiques per 4.500 € corresponen a donacions a la 
campanya electoral i no s’han ingressat en el compte electoral tal com estableix l’article 
126 de la LOREG, sinó que s’han ingressat en efectiu a la caixeta que té la formació per 
pagar petites despeses. 

La formació ens ha facilitat una relació de les persones que han fet aquestes aportacions, 
però no queda suficientment acreditat l’origen dels fons. Aquesta deficiència ha estat 
considerada a l’efecte de la proposta de reducció de la subvenció electoral, de conformitat 
amb les competències atribuïdes en l’article 134 de la LOREG. 
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Les operacions d’endeutament corresponen a l’import disposat de la pòlissa de crèdit 
contractada per finançar les despeses electorals. La formació ha disposat de 80.000 € 
d’aquesta pòlissa per cancel·lar la pòlissa oberta per a les eleccions municipals de l’any 
2011. 

Les aportacions rebudes des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals per 
123.000 €, han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del partit. 

L’import de 30.200 € d’altres ingressos corresponen als obtinguts per l’emissió de bons 
reemborsables del partit amb un nominal individual de 50 € per finançar aquest procés 
electoral. Amb aquests bons, l’adquirent presta a Ciutadans el nominal de forma gratuïta. 
El partit assumeix l’obligació de retornar l’import al portador en un màxim de sis mesos 
després de les eleccions. No obstant això, l’obligació de devolució queda extingida en cas 
que el partit no obtingui representació parlamentària. No s’ha previst cap interès de 
demora en el cas que el prestatari no realitzi la devolució en la data de venciment. El 26 de 
maig, data del venciment, es van retornar 1.750 €. El 27 de maig es van retornar 14.750 € i 
la resta, 13.700 €, estan pendents d’amortitzar a data de finalització del treball de camp. 

Una part de la subscripció d’aquests bons, 5.700 €, es va ingressar en efectiu a la caixeta 
del partit per fer front a petites despeses electorals, fet que incompleix l’article 125.1 de la 
LOREG. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de 303.231,13 €, el qual 
no supera el límit establert. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, 
consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaça
ment i totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les 
oficines i serveis per a les eleccions. 

La Sindicatura ha localitzat dues factures per 6.569,72 € en concepte de despeses de 
restauració, que no tenen la naturalesa de subvencionable d’acord amb l’article 130 de la 
LOREG ja que no s’estima que siguin despeses necessàries per a l’organització i 
funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l’import total de les 
despeses electorals ordinàries subvencionables és de 296.661,41 €. 

La Sindicatura ha localitzat dues factures d’un mateix proveïdor en què no es detalla el 
tipus de gravamen, fet que incompleix la normativa general per l’expedició de factures 
regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. 

El càlcul de l’estimació de la provisió per interessos financers és superior en 11.987,72 € 
al calculat inicialment per la formació, com a conseqüència del retard en el cobrament de 
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la bestreta del 90%. Aquest import té la naturalesa de despesa electoral subvencio
nable.3 

El límit de despesa en publicitat exterior, 603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la des-
pesa realitzada ha estat de 80.452,65 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades han 
estat de 68.978,90 €. 

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 173.911,69 €, import inferior al 
subvencionable en 607.852,35 €. El nombre total d’enviaments ha estat d’1.105.676. 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres, paperetes 
electorals i interessos del crèdit rebut per finançar les despeses de mailing. 

Tresoreria 

La formació ha pagat en efectiu factures per un total de 10.172,16 €, fet que incompleix 
l’article 125.1 de la LOREG, i ha ingressat fons en efectiu per 4.500 € d’aportacions de 
persones físiques i 5.700 € d’emissions de bons tal com s’explica en l’apartat 2.5.6.2 de 
l’informe. 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Del total 
d’onze proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, deu proveïdors han 
enviat aquesta comunicació. El proveïdor Uniprex, SA, amb un import de facturació de 
10.638,32 €, no n’ha informat la Sindicatura. 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat i la competència establerta en 
l’article 134.2 de la LOREG la Sindicatura proposa la reducció de la subvenció electoral 
d’acord amb l’Annex I dels criteris generals aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes 

3. Aquest paràgraf i els quadres del 39 al 43 han estat modificats com a conseqüència de les al·legacions 
presentades. 
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el 23 d’octubre del 2012. En el punt segon s’estableix que quan la procedència dels 
recursos utilitzats en la campanya electoral no hagi quedat fefaentment acreditada, la 
Sindicatura ha de proposar una reducció del 10% de l’import dels recursos. 

En la fiscalització la Sindicatura ha localitzat 4.500 € corresponents a aportacions de 
persones físiques l’origen dels quals no queda suficientment acreditat. Per tant, en 
aplicació del punt segon dels criteris generals abans esmentats aquesta Sindicatura 
proposa la reducció de la subvenció electoral per import de 450 €. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

Quadre 43. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció 

teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 

Per tramesa electoral 

300.943,25

781.764,04 

 296.661,41

173.911,69

 296.661,41 

 173.911,69 

Total subvenció 1.082.707,29 470.573,10 470.573,10 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 

Bestreta Administració Generalitat (90%) 

(38.632,02)

-

 (38.632,02) 

-

Reducció subvenció (450,00) (450,00) 

Total pendent 1.043.625,27 431.491,08 

Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia. 


2.5.7. Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres  

Les dades facilitades per la coalició política Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
d’Esquerres són les següents: 

Quadre 44. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 

Operacions endeutament 

Bestretes de l’Administració 

Aportacions del partit 

Ingressos financers 

Altres ingressos 

44.708,80 

16.000,00 

-

190.168,31 

-

16.743,00 

Total recursos declarats 267.620,11 

Imports en euros. 

Font: elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 

94.598,55 

-

172.366,73 

Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 266.965,28 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.


Quadre 46. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 

(B) Despeses no subvencionables 

172.366,73 

-

(C) Total despeses electorals per mailing (A+B) 172.366,73 

(D) Subvenció a rebre -

(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) 172.366,73 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 47. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 

Despeses a considerar a l’efecte de límit màxim de despeses  

Excés en límit de despeses 

3.015.847,20 

266.965,28 

No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior 

603.169,44 

60.387,99 

No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 

Despeses a considerar a l’efecte de límit 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio 

603.169,44 

19.644,71 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 48. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral 

Fons no ingressats en el compte electoral 

Pagaments realitzats fora del compte electoral

Deute amb proveïdors 

Provisió interessos financers 

Sí 

No 

 1.531,25 

13.223,03 

No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser 
retuda el 12 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament 
formalitzada i presenta coherència interna. 

No se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques inclouen tres aportacions realitzades per estrangers 
per 300 € que incompleixen l’article 128.2 de la LOREG. 

Les operacions d’endeutament per 16.000 € corresponen, segons informació obtinguda de 
la mateixa coalició, a set contractes de préstecs mercantils concedits per persones fí
siques. 

Els contractes disposen com a data límit per a la devolució de l’import del préstec el dia 24 
de novembre del 2013, i fixen que en cas de demora en el pagament de l’amortització es 
meritaran interessos a un tipus d’interès nominal anual del 5%. 

La formació ha registrat com a ingressos electorals diverses quotes d’afiliació de militants 
de les agrupacions territorials per 49.889,46 € i de quotes nacionals per 62.800 €, que 
caldria assimilar-les a aportacions de la formació al finançament electoral.  

No s’ha pogut identificar l’origen de 30.752,90 €, que, per tant, incompleixen l’article 126 de 
la LOREG. Aquesta deficiència ha estat considerada a l’efecte de la proposta de reducció 
de la subvenció electoral, de conformitat amb les competències atribuïdes en l’article 134 
de la LOREG. 

La comptabilitat electoral de la formació política recull el compte Altres ingressos, per 
16.743,00 €, que correspon a diverses aportacions realitzades pels afiliats per assistir a 
diferents sopars i concerts per promoure el vot a la candidatura. Aquests ingressos estan 
documentats mitjançant llistes en què apareixen els noms, l’import, el DNI però no el 
domicili, tal com estableix l’article 126.1 de la LOREG. 

Despeses per operacions ordinàries 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de 94.598,55 €. Atès que 
la coalició no va aconseguir formar grup parlamentari ja que només va obtenir tres escons, 
les despeses per mailing 172.366,73 € s’han d’afegir a les ordinàries. Les despeses totals 
justificades, de 266.965,28 €, no superen en cap cas el límit de despesa ordinària. 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, con
sistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i 
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totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les oficines i 
serveis per a les eleccions. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la des-
pesa realitzada ha estat de 60.387,99 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio 
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat superat ja que les despeses justificades han 
estat de 19.644,71 €.  

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing, 172.366,73 €, s’ha d’afegir a les 
despeses ordinàries justificades per la coalició tal com s’explica en l’apartat 2.5.7.3. El 
nombre total d’enviaments ha estat de 2.590.463. 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 
electorals. 

Tresoreria 

La formació ha realitzat pagaments a diversos proveïdors per 13.223,03 €, després dels 
noranta dies posteriors a les eleccions que fixa l’article 125.3 de la LOREG com a límit per 
disposar dels fons dels comptes electorals. 

La formació ha pagat des de la tresoreria del partit quatre factures de 1.531,25 €, fet que 
incompleix l’article 125.1 de la LOREG 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 
en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Del total 
de cinc proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, només dos han enviat 
aquesta comunicació. 

Els proveïdors que no n’han informat la Sindicatura són els següents: 

Quadre 49. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de 10.000€ 

Proveïdor Import 

Arteder, SL 

Impremta Prims Quer, SL 

Publipress Media, SLU 

10.950,50 

14.022,51 

10.527,00 

Total 35.500,01 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Propostes 

D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat i la competència establerta en 
l’article 134.2 de la LOREG la Sindicatura proposa la reducció de la subvenció electoral 
d’acord amb l’Annex I dels criteris generals aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes 
el 23 d’octubre del 2012. En el punt segon s’estableix que quan la procedència dels 
recursos utilitzats en la campanya electoral no hagi quedat fefaentment acreditada, la Sin
dicatura ha de proposar una reducció del 10% de l’import dels recursos. 

En la fiscalització la Sindicatura ha localitzat 30.752,90 € corresponents a aportacions de 
persones físiques l’origen dels quals no queda suficientment acreditat. Per tant, en 
aplicació del punt segon dels criteris generals abans esmentats aquesta Sindicatura pro-
posa la reducció de la subvenció electoral per import de 3.075,29 €. 

La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada d’acord 
amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

Quadre 50. Subvenció a rebre 

Subvenció 
Subvenció

 teòrica 
Despeses 

justificades 
Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 

Per tramesa electoral 

104.909,14

-

 266.965,28

-

 104.909,14 

-

Total subvenció 104.909,14 266.965,28 104.909,14 

Bestreta Administració Generalitat (30%) 

Bestreta Administració Generalitat (90%) 

-

-

-

-

Reducció de subvenció (3.075,29) (3.075,29) 

Total pendent 101.833,85 101.833,85 

Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia. 


2.5.8. Solidaritat 

La coalició Solidaritat va sol·licitar i cobrar la bestreta del 30% sobre la base de les sub
vencions electorals del 2010 tal com es detalla en l’apartat 2.3.2 d’aquest informe. 

El 4 d’abril del 2013 la coalició Solidaritat va ingressar en el compte restringit d’ingressos 
del departament l’import de 43.893,10 € en concepte de devolució de la bestreta atorgada. 

L’article 133.1 de la LOREG disposa que les formacions que compleixin els requisits exigits 
per percebre les subvencions electorals o que hagin sol·licitat bestretes a càrrec d’elles 
han de presentar davant de la Sindicatura la seva comptabilitat electoral. 
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Solidaritat va presentar la comptabilitat electoral el 8 de novembre del 2013, vuit mesos 
després del termini establert a la normativa electoral i coincidint amb la finalització del 
tràmit d’al·legacions del projecte d’informe. 4 

2.5.9. Quadres resum5 

Límits de despesa 

Aquest apartat recull el resum de les principals magnituds referents als diferents límits de 
despeses fixats per la normativa electoral, les despeses justificades per les diferents for
macions polítiques i la subvenció a rebre. 

El següent quadre compara el límit per despeses de mailing subvencionables amb les 
despeses electorals justificades per aquest concepte i l’import final de la subvenció a rebre 
per mailing: 

Quadre 51. Límit de despeses i despeses per mailing 

Formació 
política 

Límit de despeses mailing 
subvencionables 

(A) 

Despeses mailing 
justificades 

(B) 

Subvenció a rebre 
per mailing 

(el menor d’A o B) 

CiU
ERC-CATSÍ 
PSC-PSOE 
PP 
ICV-EUiA 
Ciutadans
CUP-AE 

 920.357,56 
920.357,56 
920.357,56 
920.357,56 
920.357,56 

 781.764,04 
-

885.539,66
798.570,04
899.094,20 
681.855,78 
893.789,79
173.911,69 

-

 885.539,66 
 798.570,04 

899.094,20 
681.855,78 

 893.789,79 
173.911,69 

-

Total 5.383.551,84 4.332.761,16 4.332.761,16 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 


La formació política Ciutadans, només ha obtingut representació en les circumscripcions 
de Barcelona i Tarragona. Per aquest motiu, el límit subvencionable de les seves despeses 
per mailing és inferior. 

La coalició política CUP-AE no ha format grup parlamentari. Per aquest motiu, no té dret a 
la subvenció per mailing, i totes les despeses d’aquesta naturalesa s’han de considerar 
despeses ordinàries. 

Cap formació ha justificat despeses de mailing per un import superior a les despeses de 
mailing subvencionables. 

4. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 

5. Els quadres d’aquest apartat han estat modificats com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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A l’efecte del compliment del límit de despeses ordinàries establert per la LOREG, les des-
peses de mailing no subvencionables s’han d’afegir a les despeses ordinàries justificades 
per les formacions polítiques. En el quadre següent s’observa el compliment del límit mà
xim de despeses ordinàries incloent-hi aquest component: 

Quadre 52. Límits i despeses ordinàries electorals 

Límit Despeses Mailing no Total despeses Import subvenció Subvenció que 
despeses ordinàries subven ordinàries teòrica despeses correspon per 

Formació ordinàries justificades cionable computables ordinàries despeses ordinàries 
política (A) (B) (C) (D=B+C) (E) (el menor de D o E) 

CiU 3.015.847,20 2.945.778,06 - 2.945.778,06 1.485.997,99 1.485.997,99 

ERC-CAT SÍ 3.015.847,20 613.651,51 - 613.651,51 641.989,24 613.651,51 

PSC-PSOE 3.015.847,20 1.670.533,97 - 1.670.533,97 642.103,27 642.103,27 

PP 3.015.847,20 2.107.657,08 - 2.107.657,08 593.655,81 593.655,81 

ICV-EUiA 3.015.847,20 543.935,74 - 543.935,74 428.740,85 428.740,85 

Ciutadans 3.015.847,20 296.661,41 - 296.661,41 300.943,25 296.661,41 

CUP-AE 3.015.847,20 94.598,55 172.366,73 266.965,28 104.909,14 104.909,14 

Total 21.110.930,40 8.272.816,32 172.366,73 8.445.183,05 4.198.339,55 4.165.719,98 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.


Cap formació política no ha superat el límit de despesa ordinària. 

Subvenció electoral 

Com a resum de les magnituds referents a la subvenció màxima i a les despeses electorals 
computables o justificades, es reprodueixen les dades següents: 

Quadre 53. Subvencions i despeses computables o justificades 

Bestreta del Bestreta del 
Subvenció per 30% de la 90% de la Proposta Subvenció 

Formació despeses Subvenció Total subvenció subvenció de pendent de 
política ordinàries per mailing subvenció electoral electoral reducció cobrar 

CiU 1.485.997,99 885.539,66 2.371.537,65 (982.874,78) - - 1.388.662,87 

ERC-CAT SÍ 613.651,51 798.570,04 1.412.221,55 (441.654,98) - - 970.566,57 

PSC-PSOE 642.103,27 899.094,20 1.541.197,47 (617.932,92) - - 923.264,55 

PP 593.655,81 681.855,78 1.275.511,59 (534.543,29) - - 740.968,30 

ICV-EUiA 428.740,85 893.789,79 1.322.530,64 (429.534,66) - - 892.995,98 

Ciutadans 296.661,41 173.911,69 470.573,10 (38.632,02) - (450) 431.491,08 

CUP-AE 104.909,14 - 104.909,14 - (3.075,29) 101.833,85 

Total 4.165.719,98 4.332.761,16 8.498.481,14 (3.045.172,65) - (3.525,29) 5.449.783,20 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.


En el quadre següent es presenta un resum de l’origen dels recursos declarats per cada 
formació política i quina ha estat l’aplicació d’aquests recursos realitzada mitjançant des-
peses ordinàries o despeses per mailing. 
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Quadre 54. Resum de l’origen dels recursos declarats i la seva aplicació 

Aportacions 
de persones Bestreta 

Formació físiques o Aportacions Altres 30% de la Recursos Despeses Despeses Despeses Escons Escons 
política jurídiques del partit ingressos Endeutament subvenció totals ordinàries per mailing totals 2012 2010 

CiU 3.000,00 600.000,00 556,40 2.300.000,00 982.874,78 3.886.431,18 2.945.778,06 885.539,66 3.831.317,72 50 62 

ERC-CATSÍ 3.800,00 20.655,46 - 900.000,00 441.654,98 1.366.110,44 613.651,51 798.570,04 1.412.221,55 21 10 

PSC PSOE 107.898,00 647.521,64 - 796.983,42 617.932,92 2.170.335,98 1.697.956,07 899.094,20 2.597.050,27 20 28 

PP - 1.593.000,00 - 662.118,46 534.543,29 2.789.661,75 2.107.657,08 681.855,78 2.789.512,86 19 18 

ICV-EUiA - 99.717,07 6,63 899.001,39 429.534,66 1.428.259,75 546.125,24 893.789,79 1.439.915,03 13 10 

Ciutadans 4.500,00 123.000,00 30.200,00 360.000,00 38.632,02 556.332,02 303.231,13 173.911,69 477.142,82 9 3 

CUP-AE 44.708,80 190.168,31 16.743,00 16.000,00 - 267.620,11 94.598,55 172.366,73 266.965,28 3 -

Solidaritat - - - - - - - - - - 4 

Total 163.906,80 3.274.062,48 47.506,03 5.934.103,27 3.045.172,65 12.464.751,23 8.308.997,64 4.505.127,89 12.814.125,53 135 135 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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2.6. SUBVENCIONS ELECTORALS DEL 2010 

L’informe 7/2012 de la Sindicatura de Comptes, relatiu a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 28 de novembre del 2010, va posar de manifest que cap formació va 
superar els límits de despeses establerts per la LOREG. Mitjançant la Resolució 556/IX, del 
26 d’abril del 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar aquest informe. 

El 7 de juny del 2012, la consellera del DGRI va resoldre efectuar el pagament a les for
macions polítiques corresponents del 10% de les subvencions pendents de pagament. 

2.7. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES ELECTORALS DELS ANYS 2003, 2006, 2010 I 2012 

En el quadre següent es detalla l’evolució de les despeses electorals per formació política 
amb representació parlamentària en el Parlament de Catalunya en els processos electorals 
que van tenir lloc el 16 de novembre del 2003, l’1 de novembre del 2006, el 28 de novem
bre del 2010 i el 25 de novembre del 2012. 

Quadre 55. Evolució de les despeses electorals subvencionables (2003-2012) 

Formació 
política 

Despeses electorals 

Eleccions 16 de 
novembre de 2003 

Eleccions 1 de 
novembre de 2006 

Eleccions 28 de 
novembre de 2010 

Eleccions 25 de 
novembre de 2012 

CiU

ERC (a) 

PSC-PSOE 

PP 

ICV-EUiA (b) 

Ciutadans 

CUP-AE 

Solidaritat (c) 

 3.135.245,14 

1.667.487,34 

3.095.916,54 

2.981.574,27 

1.599.484,19

-

-

-

3.595.572,59

1.828.341,10

3.248.079,54

3.188.485,28

 2.204.453,03 

385.163,92 

-

-

 4.049.684,95 

 1.730.626,43

 3.161.902,40

 2.998.762,03 

2.087.729,40

153.841,35

-

695.969,90

3.831.317,72 

 1.412.221,55 

 2.569.628,17 

2.789.512,86 

 1.437.725,53 

 470.573,10 

266.965,28 

-

Total 12.479.707,48 14.450,095,46 14.878.516,46 12.777.944,21 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels informes de fiscalització realitzats per la Sindicatura de Comptes. 

Notes: 

(a) En les eleccions de 2012, la formació ERC va anar en coalició amb Catalunya SÍ. 
(b) En les eleccions del 2003, la formació Iniciativa per Catalunya Verds va anar en coalició amb Esquerra 

Alternativa (ICV-EA) i a partir de les eleccions del 2006 Iniciativa per Catalunya Verds va anar en coalició 
amb Esquerra Unida i Alternativa (ICV- EUiA). 

(c) La coalició Solidaritat no va obtenir representació parlamentària. 

En les eleccions del 2012, totes les formacions polítiques llevat de Ciutadans han disminuït 
les despeses electorals respecte a les eleccions del 2010. 
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3.	 CONCLUSIONS 

D’acord amb els objectius i la metodologia indicats al principi d’aquest informe, a continua
ció s’exposen les observacions i les recomanacions més significatives que s’han posat de 
manifest amb la realització del treball: 

1.	 La coalició Solidaritat no va presentar la comptabilitat electoral, entre els cent i cent 
vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions, tal com estableix l’article 133.1 de la LOREG. 

El 4 d’abril del 2013 la coalició va ingressar en el compte restringit d’ingressos del 
DGRI l’import de 43.893,10 € en concepte de devolució de la bestreta atorgada.  

2.	 Les aportacions de persones físiques i jurídiques per 4.500 € a la formació Ciutadans 
corresponen a donacions a la campanya electoral que no s’han ingressat en el compte 
electoral, tal com estableix l’article 126 de la LOREG, sinó que s’han ingressat en efec
tiu a la caixeta. La formació ha facilitat a la Sindicatura una relació de les persones que 
han fet aquestes aportacions, però no queda suficientment acreditat l’origen dels fons. 
Aquesta deficiència ha estat considerada a l’efecte de la proposta de reducció de la 
subvenció electoral que és de 450 € equivalent al 10% d’aquestes aportacions. 

3.	 Del total de les aportacions rebudes per la coalició CUP-AE no s’han pogut identificar 
l’origen de 30.752,90 €, i, per tant, es va incomplir l’article 126 de la LOREG. Aquesta 
deficiència ha estat considerada a l’efecte de la proposta de reducció de la subvenció 
electoral que és de 3.075,29 € equivalent al 10% d’aquestes aportacions. A més s’han 
localitzat tres aportacions realitzades per estrangers per import de 300 €, fet que 
incompleix l’article 128 de la LOREG. 

4.	 La coalició CUP-AE no ha registrat cap ingrés en concepte de subvenció electoral. 
L’import de la subvenció calculat i atorgat pel DGRI és de 104.909,14 €. 

5.	 Les formacions ERC-CAT SÍ, PSC-PSOE, PP i Ciutadans han pagat en efectiu despeses 
electorals per import de 996 €, 5.620,25 €, 2.600 € i 10.172,16 €, respectivament. 
S’incompleix, per tant, l’article 125.1 de la LOREG. 

6.	 Les formacions polítiques PSC-PSOE, ICV-EUiA i CUP-AE han pagat despeses per 
90.000 €, 37.043,71 € i 1.531,25 €, respectivament des de la tresoreria de la formació i 
no des de la tresoreria electoral. L’article 125.1 de la LOREG fixa que totes les des-
peses electorals s’han de pagar des del compte electoral. 

7.	 La formació política Ciutadans ha ingressat fons en efectiu d’emissions de bons per 
5.700 € a la caixeta de la formació. L’article 125.1 de la LOREG fixa que totes les apor
tacions electorals s’han d’ingressar en el compte electoral. 
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8.	 Les formacions polítiques CIU, PSC-PSOE i CUP-AE van pagar despeses electorals 
per 10.254,29 €, 426.716,29 € i 13.223,03 €, respectivament, després dels noranta dies 
posteriors a les eleccions que l’article 125.3 de la LOREG fixa com a límit per disposar 
dels fons dels comptes electorals. 

9.	 Diversos proveïdors de despeses electorals han incomplert l’obligació de trametre a 
l’òrgan de control extern la informació establerta en l’article 133.5 de la LOREG. La 
identificació dels proveïdors i els imports s’inclouen en el resultat de la fiscalització de 
la corresponent formació política. 

10. En termes generals, les despeses electorals estan degudament documentades. No 
obstant això, les formacions CIU, ERC-CAT SÍ, PSC-PSOE, ICV-EUiA, PP i Ciutadans 
han registrat factures que no sempre compleixen tots els requisits establerts en la 
normativa general per a l’expedició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, 
del 28 de novembre, del Reglament de facturació, 

A continuació la Sindicatura reitera algunes conclusions generals i algunes recomanacions 
ja expressades en informes anteriors sobre els processos electorals: 

11. Actualment no hi ha una normativa detallada sobre el tractament comptable de les di-
verses operacions financeres que comporten aquests processos electorals i, per 
aquesta raó, hi ha operacions similars que són tractades de forma diferent per les di-
verses formacions polítiques. Exemples d’aquesta pràctica són les aportacions dels 
partits a la campanya electoral o el registre de les subvencions a rebre per a la 
campanya. 

Cal establir una normativa més concreta de registre de les diverses operacions per tal 
de normalitzar-ne el tractament i el registre comptable. 

Atès que les comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques no són 
homogènies quant a la data de tancament, caldria definir aquesta data de forma 
expressa i convindria que fos posterior als noranta dies després de les eleccions. 
D’aquesta manera se simplificaria la gestió administrativa i de control de les entitats 
implicades a tots els nivells. 

12. La normativa d’aplicació que regula l’atorgament de les subvencions electorals i el pa
gament de bestretes no estableix l’existència de possibles sancions ni el procediment 
per valorar l’import de la possible revocació parcial o total de la subvenció electoral o 
altres que el legislador jutgés adient d’establir. 

Aquests són temes que caldria que fossin adequadament tractats per la normativa 
electoral aplicable i en l’àmbit corresponent. 

13. La LOREG estableix límits de despeses en publicitat exterior i en publicitat en premsa i 
emissores de ràdio privades sense detallar-ne clarament la seva naturalesa. 
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Caldria que, reglamentàriament, la normativa identifiqués de forma més clara els con
ceptes de despeses que s’han d’incloure en aquestes classificacions: disseny, edició, 
muntatge, etc. així com la regulació de les noves tecnologies de la informació (pàgines 
web, diaris digitals i canals de comunicació com twitter, sms, etc.). 

14. La normativa estableix l’obligació que les entitats financeres que hagin concedit finan
çament destinat a la campanya electoral i aquelles empreses que hagin facturat més 
de 10.000 € en concepte de despeses electorals n’informin l’òrgan de control extern 
corresponent. 

Caldria que s’establís una regulació més concreta en els casos d’incompliment d’a
questa obligació i es concretessin possibles mecanismes que permetessin exigir als 
tercers aquesta informació i aplicar sancions pel seu incompliment. 

15. La LOREG estableix que els interessos financers fins a la data de percepció de la 
subvenció corresponent són despeses electorals, motiu pel qual les formacions políti
ques registren una provisió de despesa pels interessos no liquidats a la data de pre
sentació de la comptabilitat. No obstant això, els criteris aplicats per calcular l’import 
d’aquesta provisió no són homogenis entre les formacions polítiques. 

Caldria que, reglamentàriament, la normativa acotés de forma més clara els interessos 
financers que s’han de considerar despesa electoral i el seu període temporal de 
càlcul. En aquest sentit s’ha de tenir present el límit de noranta dies establert per 
l’article 125.3 de la LOREG. 

16. A la data de finalització del treball de camp el DGRI no ha lliurat els imports en con
cepte de bestreta del 90%, de les subvencions que corresponen en funció dels resul
tats obtinguts en les eleccions amb posterioritat al termini de trenta dies des del 
retiment de la comptabilitat electoral, establert per l’article 133.4 de la LOREG i per 
l’article 3 del Decret 106/2012, del 2 d’octubre. 

És requisit previ al lliurament de la bestreta que les formacions polítiques presentin un 
aval i un certificat del Parlament per acreditar els electes com a parlamentaris de les 
formacions polítiques. Aquest requisit pot endarrerir per part de l’Administració el com
pliment del termini establert per la normativa. 

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per l’article 40.2, de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes, el projecte d’informe de fiscalització es va trametre als següents destinataris: 

• Departament de Governació i Relacions Institucionals 
• Convergència i Unió 
• Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 
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• Partit dels Socialistes de Catalunya 

• Partit Popular 
• Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 

• Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 
• Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres 

• Solidaritat Catalana per la Independència 

4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 

A continuació es transcriuen els escrits de les al·legacions presentades dins del termini 
establert. 

Transcripció de les al·legacions d’Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 

esquerra 
Secretaria de Finances i Administració 	 Calabria, 166 

 08015 Barcelona 
Telèfon 93 453 60 05 
Fax 93 323 71 22 

 finances@esquerra.org 

A L’ATENCIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

Jordi ROIG I PUÑET amb Document d’identitat xxxxxxxxx, en qualitat de Secretari de 
Finances i Administració, del Partit Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb 
domicili al Carrer Calàbria, 166 baixos de Barcelona. 

E X P O S A  

Que en relació al projecte d’informe 14/2013-G sobre la fiscalització de les 
comptabilitats del procés electoral i de les subvencions electorals atorgades per la 
Generalitat de Catalunya per les eleccions al Parlament de Catalunya que van tenir 
lloc el 25 de novembre del 2012, 

M A N I F E S T E M  

Que en l’import de les despeses a considerar per part d’aquesta Sindicatura a 
efectes de ser subvencionades en concepte de despeses ordinàries és de 
601.827,31 euros i per mailing de 782.896,09 euros. 
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Que en la determinació d’aquests imports no s’han tingut en compte la provisió 
d’interessos financers i que segons figura en l’informe d’aquesta Sindicatura és de 
19.655,13 euros. 

Que aquest càlcul es va fer, tenint en compte el cobrament de la subvenció fins al 
90% que determina la normativa vigent, dins dels terminis que estableix la mateixa. 

Que donat el retard en el cobrament de la bestreta, entenem que s’ha de recalcular la 
provisió dels interessos financers, sent els mateixos a data d’avui de 46.488,47 euros. 

Que d’acord amb les instruccions per a la fiscalització de la comptabilitat electoral de 
les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012, segons acord 
del Ple d’aquesta Sindicatura, s’estableix en el punt 3 de l’acord primer, relatiu a la 
documentació justificativa de les despeses electorals ordinàries, la quantificació de 
les despeses financeres. 

Que es determina, que en relació amb la quantificació de les despeses financeres de 
les operacions de crèdit concertades pel finançament de les campanyes electorals 
incloses en l’apartat de l’article 130 de la LOREG, mantenir el criteri establert en 
fiscalitzacions anteriors per part de la Sindicatura, de considerar despeses financeres 
els interessos meritats des de la formalització del crèdit fins a un any després de les 
eleccions. 

Que aquesta provisió d’interessos s’hauria d’imputar part com a despeses electorals 
ordinàries i part com a despeses per trameses de propaganda electoral, en la 
proporció que cadascuna representen sobre la totalitat de les despeses electorals. 

Que d’acord amb el criteri esmentat, el percentatge a imputar de despeses 
financeres a les despeses electorals ordinàries seria del 43% resultant un import a 
imputar de 19.990,04 euros i el percentatge a imputar a despeses per trameses de 
propaganda electoral és del 57%, resultant un import de 26.498,43 euros. 

Que com a resultat dels càlculs anteriors, el total de despeses ordinàries 
computables hauria de ser de 621.817,35 euros i el total de despeses per trameses 
electorals de 809.394,52 euros. 

Que adjuntem al present escrit, càlcul de la previsió dels interessos financers. 

És per això que: 

S O L · L I C I T A  

Que tinguin per presentat el present escrit i en base al que s’ha manifestat, es 
modifiquin els imports de les subvencions a percebre per aquesta formació política. 

Barcelona, a 14 d’octubre de 2013 

Jordi ROIG I PUÑET 
Secretari de Finances i Administració 
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ANNEX 1


CÀLCUL PROVISIÓ INTERESSOS FINANCERS 


GENER 

FEBRER 

3.219,35 

4.456,62 

MARÇ A ABRIL

 900.000 5,75 30 2 8.625,00 

MAIG A NOVEMBRE 

900.000 5,75 30 7 30.187,50 

46.488,47 

Transcripció de les al·legacions de Convergència i Unió 

CiU	 Còrsega, 331-333

 08037 Barcelona


Telèfon: 93 236 31 00

Fax: 93 236 31 23 


 www.ciu.cat


Barcelona, 17 d’octubre de 2013 

SINDICATURA DE COMPTES 

Sr. Jaume Amat i Reyero

Síndic Major 

Avinguda Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 


Senyors, 

Acusem rebut amb data 4 d’octubre d’enguany del Projecte d’Informe sobre les Elec
cions al Parlament de Catalunya de l’any 2012 i passem a formular les al·legacions 
que hem estimat oportunes. 

En referència al pagament realitzat a proveïdors després dels noranta dies posteriors 
a les eleccions que fixa l’article 125.3 de la LOREG com a límit per disposar del fons 
de comptes electorals, la nostra Formació ha complert el termini establert legalment 
tal com reflexa la comptabilitat electoral rendida davant d’aquesta Sindicatura 
L’import de 10.254,29 euros que s’indica en el Projecte d’Informe al qual fem esment, 
no són saldos pendents de pagar amb proveïdors, si no la suma dels xecs emesos i 
lliurats als mateixos abans de la data límit i que encara no han estat carregats en el 
compte bancari, tal como s’indicava en la conciliació bancària també lliurada. Els hi 
adjuntem de nou aquesta conciliació així com els justificants bancaris dels càrrecs de 
tots els xecs emesos i que conformen el saldo de 10.254,29 euros. 
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Amb la confiança que les nostres apreciacions seran incorporades a l’Informe 
definitiu sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya de 2012, restem a la seva 
disposició per qualsevol altre aclariment. 

Atentament, 

Andreu Viloca i Serrano


Administrador General 


Transcripció de les al·legacions de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 

C’s Ciutadans


Gran Vía de les Corts Catalanes, 751, 1r 2a 

08013 Barcelona 

Tel.: 93 342 94 36 

contabilidad@ciudadanos-cs.org 


SINDICATURA DE CUENTAS 

Sr. Jaume Amat i Reyero


Síndico mayor 

Avenida Litoral, 12-14  

08005 Barcelona 


Muy señores nuestros, 

Acusamos recibo de su proyecto de Informe 14/2013-G sobre las Elecciones al 
Parlament de Catalunya de 2012 referente a nuestra formación. 

En líneas generales nos parecen correctas sus apreciaciones, sin embargo nos 
gustaría hacer algunas apreciaciones: 

Respecto al punto 2.5.1 Origen de los recursos declarados: admitiendo que los 
ingresos por importe de 4.500 euros no se realizaron en la cuenta de campaña, 
entendemos que sí se acreditó su origen ya que estas donaciones se identificaron 
con nombre, domicilio y nº de D.N.I. tal y como establece el artículo 126.1 de la 
LOREG mediante comunicación presentada a las 11:00 del día 27 de marzo de 2013 
con el nº 1033 de entrada en el registro de la Sindicatura.  

También queremos puntualizar, respecto a los pequeños gastos mencionados en el 
informe, que Ciutadans no externaliza cierto tipo de actividades propias de una 
campaña, como es la conducción de los vehículos utilizados para transporte de 
materiales, candidatos o profesionales de prensa. Los conductores realizan estas 
tareas de forma totalmente voluntaria, sin embargo el partido paga todos los gastos 
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relacionados con esta actividad, como son peajes, gasolina, limpieza… Gastos que 
por ser pequeños han sido pagados en efectivo y que han sido totalmente acre
ditados con sus respectivas facturas y tickets en la contabilidad de campaña. 

Atentamente. 

Carlos Cuadrado Arroyo 
Secretario de Finanzas 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Transcripció de les al·legacions del Partit dels Socialistes de Catalunya 

PSC 

SINDICATURA DE COMPTES DE 
CATALUNYA 
Av. Litoral, 12-14 
08005 BARCELONA 

Barcelona 18 d’octubre de 2013 

En relació al projecte d’informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya de 
l’any 2012, passem a presentar les següents consideracions: 

TRESORERIA. 

Les despeses electorals no abonades des dels comptes electorals suma la quantitat 
de 426.716,29 euros tal com s’indica a l’informe.  

De la totalitat d’aquest saldo pendent, es van abonar 90.000 euros el mes de març de 
2013, quedant pendent de liquidar la suma de 336.716,29 euros i, donat que el 
pagament dels esmentats 90.000 euros es va realitzar amb posterioritat al tancament 
dels comptes electorals, va ser inevitable liquidar aquest deute des dels comptes del 
partit, de la mateixa manera que es liquidarà la resta del deute. 

La redacció que es fa al projecte d’informe 14/2013-G sobre aquests extrems no 
hauria de deixar dubte que l’import total pendent de liquidar, finalitzat el termini que 
estableix la LOREG, és de 426.716,29 euros i no d’aquesta quantitat més 90.000 
euros. 

Els agrairem doncs tinguin en consideració aquestes observacions i ho incorporin a 
l’informe definitiu de forma que no hi hagi dubtes sobre els imports esmentats.  

Lluïsa Bruguer Bellido 
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Transcripció de les al·legacions de Solidaritat Catalana 

AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA DE L’ANY 2012 REBUT EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 
2013 

Jordi Anguera Camós, amb DNI xxxxxxxxx, com a Administrador Electoral de la 
Coalició Solidaritat Catalana per la Independència (SI), presenta les següents al·le
gacions al Projecte d’Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 
2012 elaborat per la Sindicatura de Comptes: 

1.- Aquestes al·legacions han estat presentades dins el termini legal establert que és 
de 15 dies hàbils ja que l’Informe va ser rebut amb data 21 d’octubre de 2013. 

2.- En l’esmentat Informe s’indica que Solidaritat Catalana per la Independència va 
rebre la bestreta corresponent al 30% de la subvenció rebuda en les anteriors 
eleccions. Aquesta bestreta, de 43.893,1 euros és l’única quantitat de diners públics 
que ha rebut i rebrà Solidaritat, ja que al no obtenir representació al Parlament en 
aquestes eleccions no té dret a percebre les subvencions establertes en el Decret 
106/2012. 

3.- És per aquest motiu, que, donat que una de les funcions principals de la Sin
dicatura és vetllar pel correcte ús i transparència dels diners públics que s’atorguen 
als partits polítics, el nostre principal interès, un cop coneguts els resultats electorals 
ha estat retornar íntegrament la bestreta rebuda per part de la Generalitat, cosa que 
va succeir el dia 4 d’abril de 2013 on Solidaritat Catalana per la Independència va 
transferir la quantitat de 43.893,1 euros al compte d’ingressos restringits del Depar
tament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

4.- Per tant, la Coalició Solidaritat Catalana per la Independència ha tornat el 100% 
de la bestreta rebuda i no té dret a rebre cap quantitat més al no obtenir repre
sentació al Parlament de Catalunya i entenem que no té cap sentit sotmetre a la 
revisió de la Sindicatura una comptabilitat que en aquests moments és equiparable a 
la de qualsevol partit que es presenta a les eleccions al Parlament i que no obté 
representació i, per tant, no es objecte de la revisió i Informe per part de la Sindica
tura de Comptes. 

5.- Entenem que aquesta revisió suposa un malbaratament de recursos públics ja 
que no hi ha cap diner públic en joc o compromès en aquesta Comptabilitat i que, 
com tothom coneix, en un moment de fortes retallades en el sector públic entenem 
que els treballadors de la Sindicatura han de dedicar els esforços a controlar el destí 
i ús real dels diners públics que estan rebent els diferents agents socials, polítics i 
econòmics així com les diverses administracions territorials.  

6. De totes formes, com som coneixedors de que l’article 133.1 de la LOREG 
equipara a efectes de supervisió els partits o coalicions que obtinguin representació 
parlamentària amb els que, simplement hagin rebut una bestreta electoral, i en pro de 
la transparència que sempre ha defensat Solidaritat Catalana per la Independència 
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des del seu naixement, avui mateix hem dipositat a la Sindicatura de Comptes la 
comptabilitat electoral corresponent a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 
2012 per tal que pugui ser revisada i emès el corresponent informe juntament amb el 
de la resta de partits. 

Barcelona, 8 de novembre de 2013 

Jordi Anguera Camòs 

4.2. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Un cop analitzades les al·legacions presentades per les diferents formacions polítiques, la 
Sindicatura de Comptes considera el següent: 

•	 L’al·legació presentada per ERC – CAT SÍ ha estat acceptada parcialment, per la qual 
cosa s’han modificat alguns paràgrafs i quadres dels apartats 2.5.2, 2.5.6 i 2.5.9 d’a
quest informe. 

•	 Les al·legacions presentades per Solidaritat no han estat acceptades, perquè són me-
res explicacions o perquè no es comparteix els judicis exposats, llevat d’alguna modi
ficació en la redacció del text que s’indica en cada cas. 

•	 Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe, per entendre que 
les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita. 
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