DECLARACIÓ SOBRE LA REGULARITAT DE LES
COMPTABILITATS ELECTORALS DERIVADES
DE LES ELECCIONS A LES CORTS VALENCIANES
DE 28 D’ABRIL DE 2019

RESUM. Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a
les Corts de 28 d’abril de 2019

RESUM
Després de les eleccions a les Corts Valencianes celebrades el 28 d’abril de
2019, la Sindicatura s’ha pronunciat sobre la regularitat dels ingressos i
despeses electorals de les formacions polítiques que han obtingut els
requisits exigits per a rebre subvencions de la Generalitat. Aquestes
eleccions es van celebrar simultàniament amb les eleccions generals, la
fiscalització de les quals correspon al Tribunal de Comptes.
Les formacions polítiques subjectes a fiscalització han presentat la
documentació corresponent dins del termini establit de 30 dies, llevat de
Ciutadans, que ho va fer amb uns dies de retard.
Respecte a algunes formacions, s’han detectat despeses que no
corresponen a les eleccions a les Corts Valencianes i que no s’han
considerat subvencionables, encara que com que les despeses justificades
han sigut superiors no afecten la proposta de subvenció, llevat del cas del
PSOE.
Les despeses de publicitat exterior i de publicitat en premsa periòdica i
emissores de ràdio privades no han superat els límits establits.
La Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, estableix l’obligació
d’informar la Sindicatura de Comptes sobre les prestacions realitzades per
les empreses que hagen facturat despeses electorals superiors a 10.000
euros. No obstant això, un proveïdor del Partit Popular, un del PSOE, un de
Ciutadans, dos de Compromís i dos d’Unides Podem - EU no han remés
aquesta informació.
Les despeses regulars justificades i els imports subvencionables per cada
una de les formacions polítiques són els següents:

Partit, federació, coalició o agrupació

Despeses
regulars
justificades

Import
subvencionable

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

578.745

578.745

Partit Popular (PP)

698.141

595.076

Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)

566.790

556.323

Coalició Compromís (CC)

564.238

524.822

22.647

22.647

278.135

251.411

Vox
Coalició Unides Podem - Esquerra Unida (UP-EU)
NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast
del treball realitzat.
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1.

OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ
De acord amb el que es preveu en la Llei de la Generalitat 6/1985, d’11 de
maig,1 el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en el
Programa Anual d’Actuació de 2019 la fiscalització de les comptabilitats
de les despeses electorals en els termes establits en la normativa electoral,
d’acord amb el manament legal previst en l’article 45 de la Llei de la
Generalitat 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana (d’ara endavant,
Llei Electoral Valenciana).
D’acord amb el que es disposa en aquest article 45, la Sindicatura ha de
pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals dels
partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors que hagen complit
els requisits exigits per a rebre subvencions de la Generalitat o que hagen
sol·licitat acomptes a càrrec d’aquestes.
A més, en el cas que s’aprecien irregularitats o violació dels límits establits
en la matèria d’ingressos i despeses electorals, la Sindicatura podrà
proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció.

2.

NORMATIVA ELECTORAL
La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG),
constitueix el marc legal d’aplicació als processos electorals previstos en
el seu article 1, amb l’abast assenyalat en aquesta per a les eleccions a les
assemblees de les comunitats autònomes.
La normativa que conté el títol I constitueix el nucli central de la Llei, punt
de referència de la resta del seu contingut i pressupòsit de l’actuació
legislativa de les comunitats autònomes. En el capítol III es regula
l’Administració electoral, formada per les juntes electorals (central,
provincial, de zona i de comunitat autònoma), així com les meses
electorals. En el capítol VII s’ordenen les despeses i subvencions electorals
(articles 121 a 134).
Quant a la seua aplicació als processos electorals autonòmics, la disposició
addicional primera de la LOREG estableix, en l’apartat 2, que en aplicació
de les competències que la Constitució reserva a l’Estat s’apliquen també
a les eleccions a assemblees legislatives de les comunitats autònomes
convocades per aquestes els articles del títol I d’aquesta llei orgànica,
entre els quals es troben els compresos entre el 125 al 130, així com els
articles 131.2 i 132 (relatius a la matèria objecte d’aquesta fiscalització). A
més, en l’apartat 3, aquesta disposició estableix el caràcter supletori de la
LOREG respecte de la legislació autonòmica.

1

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb
la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat.

3

Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts
Valencianes de 28 d’abril de 2019

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, la Llei Electoral Valenciana, en
concordança amb la LOREG, també preveu en el títol VII l’ordenació de les
despeses i subvencions electorals (articles 37 a 45), encara que la
disposició final primera remet a la LOREG per a tot allò no previst en
aquesta.
La Conselleria d’Economia i Hisenda ha d’actualitzar, durant els cinc dies
següents al de la convocatòria d’eleccions, les quantitats assenyalades en
els articles 40 i 41 de la Llei 1/1987, respecte al límit de despeses electorals
per circumscripcions i les subvencions de les despeses electorals. Per al
procés electoral actual, l’Ordre 3/2019, de 8 de març, de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, va fixar les quantitats actualitzades per al
càlcul de subvencions i acomptes per a despeses electorals, així com el
límit de les despeses que puguen realitzar els partits, coalicions o
agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts.
D’altra banda, per mitjà de la Resolució de 21 de desembre de 2018, de la
Presidència del Tribunal de Comptes, es va publicar el Pla de Comptabilitat
adaptat a les Formacions Polítiques, en què s’estableix, en l’apartat IV de
la tercera part, els models de balanç i compte de resultats de l’activitat
electoral. Aquest pla s’ha modificat per mitjà de l’Acord del Ple de 7 de
març de 2019, per a aclarir i precisar determinats aspectes de la
consolidació dels comptes dels grups institucionals amb els comptes dels
partits polítics.
El Consell de la Sindicatura de Comptes va aprovar per mitjà de l’Acord
d’11 d’abril de 2019 la instrucció relativa a la fiscalització de les
comptabilitats de les eleccions a les Corts de 28 d’abril de 2019, en què
precisava la documentació comptable i justificativa que s’ha de remetre a
la Sindicatura de Comptes amb la finalitat de facilitar a les formacions
polítiques el compliment de les obligacions previstes en la normativa
electoral.
3.

ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
La fiscalització efectuada ha consistit a revisar els ingressos i despeses
electorals derivats de la participació de les formacions polítiques en les
eleccions a les Corts, convocades per mitjà del Decret 2/2019, de 4 de març,
del president de la Generalitat, i celebrades el 28 d’abril de 2019.
L’àmbit subjectiu de la fiscalització està constituït per les formacions
polítiques que han aconseguit els requisits exigits per a rebre les
subvencions de despeses electorals previstes en la normativa d’aplicació i
per aquelles que hagen sol·licitat els acomptes previstos en l’article 42 de
la Llei 1/1987.
En funció dels resultats electorals que es mostren en l’apartat 5, les forces
polítiques que es detallen a continuació han presentat a la Sindicatura de
Comptes una comptabilitat detallada i documentada de les seues
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despeses i ingressos electorals respectius, en execució del que es preveu
en l’article 44.1 de la Llei Electoral Valenciana:
-

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

-

Partit Popular (PP)

-

Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)

-

Coalició Compromís: Bloc - Iniciativa - Verds Equo (CC)

-

Vox

-

Coalició Unides Podem - Esquerra Unida (UP-EU)

D’acord amb la normativa electoral referida anteriorment i conforme als
principis fonamentals de fiscalització del sector públic, la fiscalització
efectuada té com a objectius generals els següents:
a)

Pronunciament, en l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, sobre la
regularitat de les comptabilitats electorals, i en cas que s’hagen
apreciat irregularitats en aquestes comptabilitats o violacions de les
restriccions establides en matèria d’ingressos i despeses electorals,
proposta de no adjudicació o reducció de la subvenció que concedeix
la Generalitat per al partit, coalició, federació o agrupació
corresponent (articles 45.2 i 45.3 de la Llei Electoral Valenciana).

b)

Remissió del resultat de l’activitat fiscalitzadora a la Junta Electoral
de la Comunitat Valenciana, a les Corts i al Consell de la Generalitat
per mitjà d’informe raonat i detallat, comprensiu de la declaració de
l’import de les despeses regulars justificades per cada partit,
federació, coalició, associació o agrupació d’electors (article 45.4 de
la Llei Electoral Valenciana). Així mateix, es remetrà al Tribunal de
Comptes a l’efecte que puga verificar el límit de despeses en
concurrència electoral.

La fiscalització comprén únicament les eleccions a les Corts celebrades el
28 d’abril de 2019. Aquestes eleccions es van celebrar simultàniament amb
les eleccions generals, la fiscalització de les quals correspon al Tribunal de
Comptes.
Respecte al finançament dels partits derivat d’aportacions de la tresoreria
d’aquests, cal indicar que aquest treball s’ha centrat en el compte electoral
obert per al procés electoral autonòmic, i correspon al Tribunal de
Comptes realitzar les comprovacions oportunes respecte a l’origen
d’aquests ingressos.
Així mateix, en el cas dels partits que hagen concertat operacions
d’endeutament, la verificació del reintegrament efectiu per les formacions
polítiques, quan la seua devolució supere l’àmbit temporal de l’informe
que ha d’emetre la Sindicatura de Comptes, correspondrà al Tribunal de
Comptes.
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4.

PROCEDIMENTS DE LA FISCALITZACIÓ
Per a donar compliment adequat als objectius del treball, la Sindicatura de
Comptes ha examinat la documentació presentada per les forces
polítiques corresponents. La fiscalització ha consistit, fonamentalment,
en la revisió dels aspectes següents, requerits per la normativa aplicable:
Comprovacions formals
-

Presentació de la comptabilitat electoral per totes les formacions
obligades a retre-la, dins del termini estipulat, de conformitat amb
l’article 44.1 de la Llei Electoral Valenciana.

-

Revisar la documentació comptable i justificativa.

-

Adequació dels registres comptables a la naturalesa econòmica de
cada operació i exactitud de les quanties anotades per mitjà de la
comprovació de la documentació justificativa.

-

Verificar que la comptabilitat i la informació comptable, així com els
comptes oberts en entitats financeres, únicament es referiran a les
eleccions a Corts Valencianes.

-

Verificar la coherència dels estats comptables presentats, així com el
detall de les despeses i ingressos electorals justificats amb aquests
estats.

-

Adequació de la comptabilitat als principis generals que conté el Pla
de Comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques, tal com
disposa l’article 121.2 de la LOREG.

Recursos de la campanya electoral
-

El compliment dels requisits que imposa l’article 126 de la LOREG als
que aporten fons per a sufragar despeses electorals, que “han de fer
constar en l’acte de la imposició el seu nom, domicili i el número del
seu document nacional d’identitat o passaport”. Aquest precepte
afegeix que “quan s’aporten quantitats per compte i en representació
d’una altra persona física o jurídica, s’hi ha de fer constar el nom
d’aquesta” i, en cas que les aportacions les efectuen partits, s’hi ha
de fer constar “la procedència dels fons que es dipositen”.

-

La limitació imposada en l’article 129 de la LOREG segons la qual cap
persona, física o jurídica, pot aportar fons a un mateix partit,
federació, coalició o agrupació per quantia superior a 10.000 euros.

-

La prohibició d’aportar als comptes electorals fons de naturalesa o
origen públic, segons el que s’estableix en l’article 128.1 de la LOREG.
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Despeses electorals
-

Verificar que les despeses electorals s’han realitzat des del dia de la
convocatòria fins al de la proclamació d’electes, tal com disposa
l’article 130 de la LOREG.

-

Comprovar la naturalesa electoral de les despeses realitzades segons
els conceptes establits en l’article 130 de la LOREG:

-

a)

Confecció de sobres i paperetes electorals.

b)

Propaganda i publicitat directament o indirectament dirigida a
promoure el vot a les seues candidatures, qualsevol que siga la
forma i el mitjà que s’utilitze.

c)

Lloguer de locals per a la celebració d’actes de campanya
electoral.

d)

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

e)

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

f)

Correspondència i franqueig.

g)

Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral,
meritats fins a la data de percepció de la subvenció
corresponent.

h)

Totes les que calguen per a l’organització i el funcionament de
les oficines i serveis necessaris per a les eleccions.

Verificar que totes les despeses electorals es troben convenientment
justificades.

Límits de despeses
-

Verificar que en cap cas s’ha depassat el límit màxim de despeses
electorals previst en la normativa aplicable i assenyalat en l’apartat
6.2.

-

Comprovar que les despeses financeres originades per préstecs o
crèdits destinats a finançar les despeses de la campanya electoral
s’han imputat d’acord amb la instrucció relativa a la fiscalització de
les comptabilitats electorals aprovada per mitjà de l’Acord d’11
d’abril de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, des de la
formalització del crèdit fins a un any després de la celebració de les
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eleccions o, si és el cas, fins a la data d’amortització del crèdit si
aquesta s’ha produït abans.
-

Revisar el compliment del límit de despeses de publicitat en premsa
periòdica i en emissores de ràdio privades establit en l’article 58 de
la LOREG i el de publicitat exterior establit en l’article 55 de la LOREG
que no podrà superar, en els dos casos, el 20% del límit màxim de
despeses.

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

Quant a l’obligació de les entitats financeres de comunicar a la
Sindicatura de Comptes qualsevol préstec o crèdit concedit a les
formacions polítiques concurrents, se n’ha verificat la remissió i la
concordança amb les dades reflectides en la comptabilitat retuda. En
cas d’incompliment, en l’apartat de l’Informe corresponent a cada
formació política es recull aquesta circumstància.

-

Respecte a la remissió d’informació a la Sindicatura per part de les
empreses que hagen facturat per operacions de campanya un import
superior a 10.000 euros, se n’ha comprovat l’adequada remissió i
coherència amb la documentació justificativa i comptable. En
l’apartat de l’Informe corresponent a cada formació política es
mostren, si és el cas, les entitats que no han atés aquesta obligació.

Tresoreria de campanya

5.

-

Comprovar que els administradors generals han complit l’exigència
establida en els articles 39 de la Llei Electoral Valenciana i 125 de la
LOREG d’obrir comptes per a la recaptació de fons i realització de
pagaments.

-

No s’ha pogut constatar que la disposició de saldos dels comptes per
al pagament de despeses electorals, prèviament contretes, s’ha
realitzat en el termini establit en l’article 125.3 de la LOREG (dins dels
90 dies següents al de la votació), ja que el termini que té la
Sindicatura de Comptes, segons l’article 45.2 de la Llei Electoral
Valenciana, per a pronunciar-se sobre la regularitat de les
comptabilitats electorals és dels tres mesos següents a les eleccions.

RESULTATS ELECTORALS
De conformitat amb el que es preveu en l’article 23.1 de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 11 de la
Llei Electoral Valenciana, el nombre de diputats que cal triar és de 99.
La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per mitjà de l’Acord de 7 de
maig de 2019 (DOGV número 8545, de 10 de maig de 2019), feia públics els
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resultats generals i per circumscripcions, tant en nombre de vots com en
el d’escons, amb el resum següent:
Quadre 1. Vots i escons obtinguts en les eleccions a les Corts

643.909

24,22%

Escons
obtinguts
27

Partit Popular

508.534

19,13%

19

Ciutadans - Partit de la Ciutadania

470.676

17,70%

18

Compromís: Bloc - Iniciativa - Verds Equo

443.640

16,69%

17

Vox

281.608

10,59%

10

Unides Podem - Esquerra Unida

215.392

8,10%

8

38.447

1,45%

0

Avant Adelante Los Verdes Ecopacifistas

8.604

0,32%

0

Som Valencians en Moviment

7.102

0,27%

0

Esquerra Republicana del País Valencià

5.069

0,19%

0

Partit Comunista dels Pobles d’Espanya

4.509

0,17%

0

Poble Democràtic PODEM

2.931

0,11%

0

República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu

2.108

0,08%

0

Tercera Edad en Acción

1.869

0,07%

0

Falange Española de las JONS

1.307

0,05%

0

Actúa

1.230

0,05%

0

Auna Comunitat Valenciana

981

0,04%

0

Alternativa Republicana

620

0,02%

0

20.221
2.658.757

0,76%
100,0%

0
99

Partit, federació, coalició o agrupació
Partit Socialista Obrer Espanyol

Partit Animalista contra el Maltractament Animal

Vots en blanc
Total vots vàlids

Vots aconseguits

Segons l’Acord 54/2019, de 7 de maig, de la Junta Electoral de la Comunitat
Valenciana, pel qual es publiquen els resultats finals de les eleccions a les
Corts Valencianes, el nombre de votants puja a 2.697.934, mentre que el
nombre de vots vàlids (2.658.757) més els vots nuls (38.225) puja a
2.696.982, amb una diferència de 952 vots.
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6.

SUBVENCIONS ELECTORALS

6.1

Subvencions de despeses electorals
Com s’indica en l’apartat 2, per mitjà de l’Ordre 3/2019, de 8 de març, la
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic va establir les quantitats
actualitzades per al càlcul de les subvencions de despeses electorals
d’acord amb el que es preveu en l’article 41.1 de la Llei Electoral
Valenciana, i que es recullen a continuació:
a)

13.387,25 euros per escó.

b)

0,67 euros per vot aconseguit per cada candidatura que obtinga escó.

c)

0,67 euros per cada vot aconseguit per la candidatura que haja
obtingut almenys el 3% dels vots emesos vàlidament en l’àmbit de la
Comunitat.

La interpretació que doctrinalment s’ha fet de l’article 41.1 de la Llei
Electoral Valenciana és que la regla c està prevista únicament per a les
candidatures que sense haver obtingut escó hagen aconseguit almenys el
3% dels vots. En aquest sentit, es recomana modificar la redacció d’aquest
precepte a fi que hi haja una coherència entre la interpretació referida i el
tenor literal de la norma.
Tenint en compte la interpretació anterior i els resultats electorals, que es
recullen en l’apartat 5, s’ha elaborat el quadre següent, amb la distribució
de les subvencions electorals que com a màxim podrien obtenir les forces
polítiques en euros:
Quadre 2. Subvenció electoral màxima
Partit, federació, coalició o agrupació

Per escons

Per vots

Subvenció total

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

361.455,75

431.419,03

792.874,78

Partit Popular (PP)

254.357,75

340.717,78

595.075,53

Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)

240.970,50

315.352,92

556.323,42

Coalició Compromís (CC)

227.583,25

297.238,80

524.822,05

Vox

133.872,50

188.677,36

322.549,86

Coalició Unides Podem - Esquerra Unida
Total

107.098,00

144.312,64

251.410,64

1.325.337,75

1.717.718,53

3.043.056,28

D’acord amb el que es disposa en l’article 127.1 de la LOREG, en cap cas la
subvenció pot sobrepassar la xifra de despeses justificades a la Sindicatura
de Comptes.
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6.2

Límit de despeses electorals
D’acord amb el que es disposa en l’article 40.1 de la Llei Electoral
Valenciana, actualitzat per l’Ordre 3/2019 esmentada, per als partits,
federacions, coalicions o agrupacions d’electors que concórreguen
solament a les eleccions a les Corts el límit de despeses per a cada un, per
cada circumscripció on presenten candidatura, serà el que resulte de
multiplicar per 0,27 euros el nombre d’habitants corresponent a la
població de dret de la circumscripció.
L’Ordre 3/2019 estableix el límit de les despeses que poden realitzar els
partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors en cada una de les
províncies que integren la Comunitat Valenciana, per a les eleccions
autonòmiques del 28 d’abril de 2019, d’acord amb el cens vigent de
població, que és el següent:
Quadre 3. Límit de despesa electoral per circumscripció
Circumscripció electoral

Límit despeses electorals

Alacant

496.481

Castelló

155.762

València

687.956
Total

1.340.200

En el cas que els partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors
concórreguen simultàniament a les eleccions a les Corts i a les Corts
Generals, el límit d’aquestes despeses electorals serà el que s’estableix en
l’article 131.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral
General.
No obstant això, la comprovació d’aquesta exigència no s’inclou en l’abast
de la fiscalització efectuada per la Sindicatura, que se cenyeix a les
eleccions a les Corts, com es detalla en l’apartat 3 de l’Informe, i correspon
al Tribunal de Comptes la fiscalització de les despeses de les eleccions
generals concurrents i la verificació del compliment del límit de despeses
conjunt.
A més d’aquest límit general, cal observar els que s’estableixen en els
articles 55 i 58 de la LOREG, que limiten les despeses de publicitat en la
premsa periòdica i en les emissores de ràdio privades i en publicitat
exterior a un 20% del límit màxim de despeses assenyalat anteriorment.
6.3

Acomptes de les subvencions
L’article 42.1 de la Llei Electoral Valenciana preveu la possibilitat que la
Generalitat concedisca acomptes de les subvencions electorals a les
formacions polítiques que hagen obtingut representants en les últimes
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eleccions celebrades a les Corts, de fins a un 30% de la subvenció que els
haja correspost percebre.2
La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió del dia 3
d’abril de 2019, va acordar comunicar a la Generalitat que, d’acord amb la
normativa aplicable, corresponia la concessió d’acomptes de subvenció de
despeses electorals a les candidatures següents, en euros:
Quadre 4. Imports acompte de subvenció
Partit, federació, coalició o agrupació

Acompte de la subvenció

Partit Popular (PP)

256.882

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

194.701

Coalició Compromís (CC)

168.129

Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)

114.344

Podem

108.971

Quant al pagament dels acomptes esmentats per part de la Generalitat,
s’ha verificat en la comptabilitat pressupostària de la Generalitat que
figuren registrats amb data 15 de maig de 2019 en fase comptable P. No
obstant això, PSOE, PP, CC i C’s han cobrat aquests imports per mitjà de
confirming.
7.

REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS
Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 3
d’aquest informe i per mitjà dels procediments de fiscalització indicats en
l’apartat 4, en els apartats següents es recullen els aspectes més
significatius observats en relació amb la regularitat de les comptabilitats
electorals presentades per les formacions polítiques, en execució de les
disposicions de l’article 45 de la Llei Electoral Valenciana.

7.1

Desglossament de despeses electorals
En els quadres següents, elaborats en euros, es mostra la informació
relativa a despeses electorals, remesa per les diferents agrupacions
polítiques, de la manera següent:
-

2

El quadre número 5 ofereix el desglossament general de les despeses
electorals declarades per cada una de les forces polítiques amb dret
a subvenció, diferenciant els imports considerats per la Sindicatura
com a despeses regulars justificades.

El càlcul es fa aplicant el 30% a la subvenció que correspondria en funció dels resultats obtinguts
en 2015 amb la quantitat per escó i vot establida en 2019.
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-

El quadre número 6 presenta una classificació de les despeses
electorals segons la seua naturalesa, en funció dels conceptes
previstos en l’article 130 de la LOREG.

Quadre 5. Desglossament de les despeses totals declarades
PSOE
Despeses regulars justificades
Despeses fora del període
Despeses no eleccions a les
Corts
Despeses no justificades
degudament
Despeses totals declarades

PP
97,1%

698.141

100,0%

566.790

99,9%

0

-

0

-

0

-

17.380

2,9%

0

-

494

0,1%

0

-

0

-

0

-

596.125

100,0%

698.141

100,0%

567.284

100,0%

CC
Despeses regulars justificades
Despeses fora del període
Despeses no eleccions a les Corts
Despeses no justificades
degudament
Despeses totals declarades

C’s

578.745

Unides
Podem - EU

Vox

564.238

90,2%

22.647

77,6%

278.135

0

-

0

-

0

-

60.852

9,7%

6.519

22,4%

1.210

0,4%

339

0,1%

0

-

0

-

625.429

100,0%

29.166

100,0%

279.345

100%
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Quadre 6. Desglossament de despeses electorals classificades segons
la seua naturalesa
Concepte
Confecció sobres i
paperetes

PSOE

PP

C’s

214.811

36,0%

89.808

12,9%

3.238

0,6%

Propaganda i publicitat
exterior

11.451

1,9%

106.486

15,3%

64.342

11,3%

Propaganda i publicitat en
premsa i ràdio privades

82.406

13,8%

29.936

4,3%

90.139

15,9%

140.325

23,5%

100.297

14,4%

266.120

46,9%

Resta propaganda i
publicitat
Lloguer locals

915

0,2%

6.701

1,0%

15.498

2,7%

Remuneracions o
gratificacions al personal no
permanent

0

0,0%

0

0,0%

2.626

0,5%

Mitjans de transport i
despeses desplaçament
candidats i personal

0

0,0%

968

0,1%

18.417

3,2%

21.288

3,6%

27.392

3,9%

305

0,1%

4.179

0,7%

615

0,1%

5.328

0,9%

103.370

17,3%

335.939

48,1%

100.777

17,8%

17.380

2,9%

0

-

494

0,1%

596.125

100,0%

698.141

100,0%

567.284

100,0%

Correspondència i franqueig
Interessos de crèdits
electorals
Altres despeses necessàries
Total despeses excloses
Total despeses declarades

Concepte

CC

Unides Podem EU

Vox

Confecció sobres i paperetes

98.873

15,8%

1.275

4,4%

0

0,0%

Propaganda i publicitat
exterior

67.761

10,8%

641

2,2%

9.306

3,3%

Propaganda i publicitat en
premsa i ràdio privades

71.012

11,4%

998

3,4%

9.238

3,3%

153.621

24,6%

419

1,4%

53.833

19,3%

5.022

0,8%

15.842

54,3%

1.004

0,4%

36.705

5,9%

3.098

10,6%

54.364

19,5%

1.829

0,3%

0

0,0%

11.657

4,2%

0

0,0%

0

0,0%

63.682

22,8%

737

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

128.679

20,6%

374

1,3%

75.051

26,9%

61.191

9,8%

6.519

22,4%

1.210

0,4%

625.429

100,0%

29.166

100,0%

279.345

100,0%

Resta propaganda i publicitat
Lloguer locals
Remuneracions o
gratificacions al personal no
permanent
Mitjans de transport i
despeses desplaçament
candidats i personal
Correspondència i franqueig
Interessos de crèdits
electorals
Altres despeses necessàries
Total despeses excloses
Total despeses declarades
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7.2

Partit Socialista Obrer Espanyol

7.2.1 Informació presentada
La comptabilitat i la documentació presentades per aquesta formació
política compleixen la normativa vigent, en particular la instrucció
aprovada per mitjà de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes
d’11 d’abril de 2019. No obstant això, no es presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ja que la comptabilitat és única per
a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Els estats i documents comptables: balanç, compte de resultats, diari,
major i balanç de sumes i saldos.

-

Relació de despeses i ingressos electorals i els documents
justificatius.

-

Detall del compte bancari utilitzat en la campanya electoral.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral i
l’acta d’arqueig.

-

Pressupostos o documents descriptius similars per imports superiors
a 50.000 euros.

7.2.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
596.125 euros i es classifiquen, segons la procedència, en els grups
següents:
a)

Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat, per import de
194.700 euros, d’acord amb el que es disposa en l’article 42.1 de la
Llei Electoral Valenciana. L’entitat ha recorregut al confirming amb
una entitat financera per a obtenir l’acompte d’aquesta subvenció, la
qual cosa ha generat uns interessos de 666 euros.

b)

Pòlissa de préstec concedit per l’entitat ABANCA Corporación
Bancaria, SA, per import de 100.000 euros, formalitzat el 17 d’abril de
2019 i amb venciment l’1 de maig de 2020. El tipus d’interés nominal
aplicable és del 2,5%. Les despeses financeres estimades s’han
calculat fins al 28 de setembre de 2019, i el criteri establit en la
instrucció aprovada per mitjà de l’Acord d’11 d’abril de 2019, del
Consell de la Sindicatura de Comptes, en congruència amb el
Tribunal de Comptes, és d’un any o fins a l’amortització del préstec.
No obstant això, la diferència no afectaria el compliment del límit de
despeses.
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El compte corrent associat al préstec té un saldo amb data 27 de maig
de 2019 de 1.130 euros, i no s’ha ingressat en el compte corrent
electoral.
c)

Pòlissa de préstec concedida pel Banc de Sabadell, SA, per import de
73.766 euros, formalitzat el 26 d’abril de 2019 i amb venciment el 31
de desembre de 2019. El tipus d’interés nominal aplicable és del
3,25%. Les despeses financeres estimades s’han calculat fins al 28 de
setembre de 2019, i el criteri establit en la instrucció aprovada per
mitjà de l’Acord d’11 d’abril de 2019, del Consell de la Sindicatura de
Comptes, en congruència amb el Tribunal de Comptes, és d’un any o
fins a l’amortització del préstec. No obstant això, la diferència no
afectaria el compliment del límit de despeses.
El compte corrent associat al préstec té un saldo amb data 27 de maig
de 2019 de 1.024 euros, i no s’ha ingressat en el compte corrent
electoral.

d)

Fons rebuts de la seu central del PSOE per import de 235.000 euros i
una devolució de 7.342 euros.

En el compte de resultats s’ha comptabilitzat com a ingrés electoral en
concepte de subvenció per resultats electorals d’origen públic un total de
596.125 euros. Aquest import s’ha d’ajustar a l’import subvencionable.
7.2.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 596.125 euros, que s’han
pagat íntegrament amb data 28 de maig de 2019.
De l’anàlisi efectuada de les despeses presentades, s’han detectat
despeses justificades per import de 17.380 euros que no es corresponen
amb despeses electorals en virtut del que s’estableix en l’article 130 de la
LOREG. En conseqüència, aquestes despeses no s’han considerat a l’efecte
del seu finançament per mitjà de subvenció electoral, ni del límit màxim
de despeses.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, tal com disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada es
dedueix que s’han realitzat complint aquest precepte legal.
D’acord amb la documentació aportada, aquesta formació política no ha
superat el límit màxim de despeses electorals establit en l’article 40.1 de
la Llei Electoral Valenciana.
Tampoc ha superat el límit establit en els articles 55 i 58 de la LOREG, en
relació amb la disposició addicional primera, relatius a determinades
despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament.
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7.2.4 Informació de tercers
De les onze empreses que han facturat despeses electorals per imports
superiors a 10.000 euros, una no ha complit l’obligació de l’article 133.5 de
la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar a la
Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.
Les dues entitats financeres que han concedit un crèdit a aquesta formació
política n’han informat la Sindicatura de Comptes, en aplicació de l’article
133.3 de la LOREG.
7.2.5 Conclusió
La Sindicatura de Comptes, considerant el que s’ha indicat en els paràgrafs
anteriors, resol no formular cap de les propostes previstes en l’article 45.3
de la Llei Electoral Valenciana.
No obstant això, la despesa justificada d’acord amb l’article 130 de la
LOREG és inferior a les despeses declarades per la formació; en
conseqüència, l’import subvencionable puja a 578.745 euros.
7.3

Partit Popular

7.3.1 Informació presentada
La comptabilitat i la documentació presentades per aquesta formació
política compleixen la normativa vigent, en particular la instrucció
aprovada per mitjà de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes
d’11 d’abril de 2019. No obstant això, no es presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ja que la comptabilitat és única per
a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Els estats i documents comptables: balanç, compte de resultats, diari,
major i balanç de sumes i saldos.

-

Relació de despeses i ingressos electorals i els documents
justificatius.

-

Detall del compte bancari utilitzat en la campanya electoral.

-

Extracte bancari dels moviments del compte corrent electoral. No
s’ha remés l’acta d’arqueig; no obstant això, s’ha comprovat que el
saldo del compte corrent coincideix amb l’import de l’epígraf de
tresoreria de l’actiu del balanç de l’activitat electoral del partit.

-

Pressupostos o documents descriptius similars per imports superiors
a 50.000 euros.
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-

No s’ha presentat relació de despeses electorals ordinàries contretes,
si bé la informació necessària s’ha pogut obtenir del major.

7.3.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
611.882 euros i es classifiquen, segons la procedència, en els grups
següents:
a)

Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat, per import de
256.882 euros, d’acord amb el que es disposa en l’article 42.1 de la
Llei Electoral Valenciana. L’entitat ha recorregut al confirming amb
una entitat financera per a obtenir l’acompte d’aquesta subvenció, la
qual cosa ha generat uns interessos de 610 euros.

b)

Fons rebuts de la seu central del Partit Popular, que pugen a 355.000
euros.

En el compte de resultats s’ha comptabilitzat com a ingrés electoral
d’origen públic el total de la subvenció per resultats electorals, que puja a
595.076 euros.
7.3.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 698.141 euros, i en la data
a què es refereix la documentació presentada davant de la Sindicatura
queda pendent de pagament la quantitat de 635.730 euros a creditors i 399
euros a administracions públiques.
De l’anàlisi efectuada de les despeses presentades es conclou que les
despeses regulars justificades han pujat a 698.141 euros.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, tal com disposa l’article 125.1 de la Llei Orgànica, de l’anàlisi
efectuada es dedueix que s’han realitzat complint aquest precepte legal.
D’acord amb la documentació aportada, aquesta formació política no ha
superat el límit màxim de despeses electorals establit en l’article 40.1 de
la Llei Electoral Valenciana.
Tampoc ha superat el límit establit en els articles 55 i 58 de la LOREG, en
relació amb la disposició addicional primera, relatius a determinades
despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament.
Hem observat que hi ha despeses registrades com a publicitat en premsa
i ràdio privades, per import de 103.778 euros, que per la seua naturalesa
s’haurien d’haver classificat com a publicitat exterior, sense que afecte els
límits esmentats anteriorment.
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7.3.4 Informació de tercers
De les quatre empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, dues no han complit l’obligació de l’article 133.5
de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar a la
Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.
7.3.5 Conclusió
La Sindicatura de Comptes, considerant el que s’ha indicat en els paràgrafs
anteriors, resol no formular cap de les propostes previstes en l’article 45.3
de la Llei Electoral Valenciana.
La despesa justificada per la formació ha sigut superior a l’import màxim
subvencionable; en conseqüència, aquest import pujarà a 595.076 euros.
7.4

Ciutadans - Partit de la Ciutadania

7.4.1 Informació presentada
L’administradora general de Ciutadans va sol·licitar un ajornament amb
data de l’escrit de 28 de maig de 2019, per mitjà de burofax de 30 de maig
de 2019. Es va rebre la comptabilitat i la documentació justificativa relativa
a les eleccions a les Corts el 31 de maig de 2019, amb tres dies de retard
respecte al termini establit en l’article 44.1 de la Llei Electoral Valenciana
i en la instrucció aprovada per mitjà de l’Acord del Consell de la
Sindicatura de Comptes d’11 d’abril de 2019.
Aquesta documentació no es presenta separada per candidatures
provincials, ja que la comptabilitat és única per a tota la Comunitat
Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Els estats i documents comptables: balanç, compte de resultats, diari,
major i balanç de sumes i saldos.

-

Relació de despeses i ingressos electorals i els documents
justificatius.

-

Detall del compte bancari utilitzat en la campanya electoral.

-

Extracte bancari dels moviments del compte corrent electoral. No
s’ha remés l’acta d’arqueig; no obstant això, s’ha comprovat que el
saldo del compte corrent coincideix amb l’import de l’epígraf de
tresoreria de l’actiu del balanç de l’activitat electoral del partit.

-

Pressupostos o documents descriptius similars per imports superiors
a 50.000 euros.
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7.4.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
578.344 euros i es classifiquen, segons la procedència, en els grups
següents:
a)

Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat per import de
114.344 euros, d’acord amb el que es disposa en l’article 42.1 de la
Llei Electoral Valenciana, percebut a través de contracte de
confirming; els interessos de l’operació pugen a 304 euros.

b)

Aportacions del partit, que pugen a 464.000 euros.

En el compte de resultat s’ha comptabilitzat com a ingrés electoral
d’origen públic el total de la subvenció per resultats electorals, que puja a
556.323 euros.
7.4.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses presentades puja a 567.284 euros, i segons
la documentació facilitada queda pendent de pagament la quantitat de
1.427 euros a administracions públiques.
De l’anàlisi efectuada de les despeses electorals presentades s’han
detectat despeses justificades per import de 494 euros que no corresponen
a despeses relacionades amb les eleccions a les Corts i, per tant, la despesa
electoral puja a 566.790 euros. En conseqüència, aquestes despeses no
s’han considerat a l’efecte del seu finançament per mitjà de subvenció
electoral ni del límit màxim de despeses. No obstant això, com que la
despesa ordinària degudament justificada és superior a la subvenció
màxima a percebre, aquesta minoració no afecta la proposta de subvenció.
Pel que fa a la centralització dels pagaments en els comptes electorals
oberts, tal com disposa l’article 125.1 de la Llei Orgànica, de l’anàlisi
efectuada es dedueix que s’han realitzat complint aquest precepte legal.
D’acord amb la documentació aportada, aquesta formació política no ha
superat el límit màxim de despeses electorals establit en l’article 40.1 de
la Llei Electoral Valenciana.
Tampoc ha superat el límit establit en els articles 55 i 58 de la LOREG, en
relació amb la disposició addicional primera, relatius a determinades
despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament.
7.4.4 Informació de tercers
De les catorze empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, una no ha complit l’obligació de l’article 133.5 de
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la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar a la
Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.
7.4.5 Conclusió
La Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la informació
rebuda, resol no formular cap de les propostes previstes en l’article 45.3
de la Llei Electoral Valenciana.
La despesa justificada per la formació ha sigut superior a l’import màxim
subvencionable; en conseqüència, aquest import pujarà a 556.323 euros.
7.5

Coalició Compromís: Bloc - Iniciativa - Verds Equo

7.5.1 Informació presentada
La comptabilitat i la documentació presentades per aquesta formació
política compleixen la normativa vigent, en particular la instrucció
aprovada per mitjà de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes
d’11 d’abril de 2019. No obstant això, no es presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ja que la comptabilitat es única per
a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Els estats i documents comptables: balanç, compte de resultats, diari,
major i balanç de sumes i saldos.

-

Relació de despeses i ingressos electorals i els documents
justificatius. La relació de les despeses electorals ordinàries, així com
els documents justificatius, s’ha presentat el 31 de maig de 2019.

-

Detall del compte bancari utilitzat en la campanya electoral.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral i
l’acta d’arqueig.

-

Pressupostos o documents descriptius similars per imports superiors
a 50.000 euros.

7.5.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
628.377 euros, i es detallen a continuació:
a)

Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat, per import de
168.129 euros, d’acord amb el que es disposa en l’article 42.1 de la
Llei Electoral Valenciana. L’entitat ha recorregut al confirming amb
una entitat financera per a obtenir l’acompte d’aquesta subvenció, la
qual cosa ha generat uns interessos de 546 euros.
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b)

Microcrèdits entre la coalició i particulars per mitjà de contracte
sense interessos per import total de 58.185 euros en què s’assenyala
que l’aportació no pot superar els 10.000 euros.

c)

Fons rebuts dels partits que conformen la coalició, que pugen a
402.063 euros.

En el compte de resultats s’ha comptabilitzat únicament l’acompte de la
subvenció per import de 168.129 euros, i queda pendent de comptabilitzar
com a ingrés electoral la resta de la subvenció, per import de 356.693 euros.
7.5.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 625.429 euros, i queden
pendent de pagament 2.364 euros a les administracions públiques.
De l’anàlisi efectuada de les despeses electorals presentades, s’han
detectat despeses justificades per import de 60.852 euros que no es
corresponen amb despeses electorals, en virtut del que s’estableix en
l’article 130 de la LOREG, i 339 euros que no s’han justificat prou. En
conseqüència, aquestes despeses no s’han considerat a l’efecte del seu
finançament per mitjà de subvenció electoral ni del límit màxim de
despeses. No obstant això, com que la despesa ordinària degudament
justificada és superior a la subvenció màxima a percebre, aquesta
minoració no afecta la proposta de subvenció.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, tal com disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada es
dedueix que s’han realitzat complint aquest precepte legal.
D’acord amb la documentació aportada, aquesta formació política no ha
superat el límit màxim de despeses electorals establit en l’article 40.1 de
la Llei Electoral Valenciana.
Tampoc ha superat el límit establit en els articles 55 i 58 de la LOREG, en
relació amb la disposició addicional primera, relatius a determinades
despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament.
7.5.4 Informació de tercers
De les dotze empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, dues no han complit l’obligació de l’article 133.5
de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar a la
Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.
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7.5.5 Conclusió
La Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la informació
rebuda, resol no formular cap de les propostes previstes en l’article 45.3
de la Llei Electoral Valenciana
La despesa justificada per la coalició ha sigut superior a l’import màxim
subvencionable; en conseqüència, aquest import pujarà a 524.822 euros.
7.6

Vox

7.6.1 Informació presentada
La comptabilitat i la documentació presentades per aquesta formació
política compleixen la normativa vigent, en particular la instrucció
aprovada per mitjà de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes
d’11 d’abril de 2019. No obstant això, no es presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ja que la comptabilitat és única per
a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Els estats i documents comptables: balanç, compte de resultats, diari,
major i balanç de sumes i saldos.

-

Relació de despeses i ingressos electorals i els documents
justificatius.

-

Detall del compte bancari utilitzat en la campanya electoral.

-

Extracte bancari dels moviments del compte corrent electoral. No
s’ha remés l’acta d’arqueig; no obstant això, s’ha comprovat que el
saldo del compte corrent coincideix amb l’import de l’epígraf de
tresoreria de l’actiu del balanç de l’activitat electoral del partit.

-

No ens consta la comunicació a la Junta Electoral de la Comunitat
Valenciana del compte obert per a la recaptació de fons.

7.6.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
28.364 euros, que corresponen únicament a ingressos del partit. Aquests
recursos s’han comptabilitzat com a ingressos electorals en el compte de
resultats de l’activitat electoral, encara que haurien de constar únicament
en el balanç.
D’altra banda, està pendent de comptabilitzar l’ingrés corresponent a la
subvenció per resultats electorals.
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7.6.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses reflectides en el compte de resultats puja a
28.199 euros, i queden pendents de pagament a les administracions
públiques 967 euros amb data 28 de maig de 2019.
No obstant això, s’ha detectat un error i l’import de despeses electorals
presentades puja a 29.166 euros, amb una diferència de 967 euros.
De l’anàlisi efectuada de les despeses electorals presentades, s’han
detectat despeses justificades per import de 6.519 euros que no
corresponen a despeses relacionades amb les eleccions a les Corts i, per
tant, l’import de despesa subvencionable puja a 22.647 euros. En
conseqüència, aquestes despeses no s’han considerat a l’efecte del seu
finançament per mitjà de subvenció electoral ni del límit màxim de
despeses.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, tal com disposa l’article 125.1 de la Llei Orgànica, de l’anàlisi
efectuada es dedueix que s’han realitzat complint aquest precepte legal.
Finalment, cal indicar que, d’acord amb la documentació aportada,
aquesta formació política no ha superat el límit de despeses previst en
l’article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
Tampoc ha superat el límit establit en els articles 55 i 58 de la LOREG, en
relació amb la disposició addicional primera, relatius a determinades
despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament.
7.6.4 Informació de tercers
L’única empresa que ha facturat per despesa electoral un import superior
a 10.000 euros ha complit l’obligació de l’article 133.5 de la Llei Orgànica
5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar a la Sindicatura de
Comptes la prestació realitzada.
7.6.5 Conclusió
La Sindicatura de Comptes, considerant el que s’ha indicat en els paràgrafs
anteriors, resol no formular cap de les propostes previstes en l’article 45.3
de la Llei Electoral Valenciana.
No obstant això, la despesa justificada d’acord amb l’article 130 de la
LOREG és inferior a les despeses declarades per la formació; en
conseqüència, l’import subvencionable puja a 22.647 euros.
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7.7

Coalició Unides Podem - Esquerra Unida

7.7.1 Informació presentada
La comptabilitat i la documentació presentades per aquesta formació
política compleixen la normativa vigent, en particular la instrucció
aprovada per mitjà de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes
d’11 d’abril de 2019. No obstant això, no es presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ja que la comptabilitat és única per
a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Els estats i documents comptables: balanç, compte de resultats, diari,
major i balanç de sumes i saldos.

-

Relació de despeses i ingressos de l’activitat electoral i els documents
justificatius.

-

Detall del compte bancari utilitzat en l’activitat electoral.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral i
l’acta d’arqueig del compte electoral.

-

Pressupostos o documents descriptius similars per imports superiors
a 50.000 euros.

7.7.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
281.200 euros, que corresponen íntegrament a les aportacions dels partits
que formen la coalició. Està pendent de cobrament l’import corresponent
a l’acompte de la subvenció concedida a Podem per import de 108.970
euros.
En el compte de resultats s’han comptabilitzat en concepte de subvenció
per resultats electorals 249.813 euros. No obstant això, l’import que li
correspon en funció dels resultats obtinguts puja a 251.411 euros, per la
qual cosa queda pendent de comptabilitzar un total de 1.598 euros.
Hem observat que hi ha despeses registrades com a publicitat en premsa
i ràdio privades, per import de 4.356 euros, que per la seua naturalesa
s’haurien d’haver classificat com una altra publicitat.
7.7.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 279.345 euros, i queden
pendents de pagament, segons documentació facilitada, 16.774 euros a
administracions públiques.
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De l’anàlisi efectuada de les despeses electorals presentades s’han
detectat despeses per import de 1.210 euros que no corresponen a
despeses de l’article 130 de la LOREG, per la qual cosa la despesa de
l’activitat electoral pujarà a 278.135 euros. En conseqüència, aquestes
despeses no s’han considerat a l’efecte del seu finançament per mitjà de
subvenció electoral ni del límit màxim de despeses. No obstant això, com
que la despesa ordinària degudament justificada és superior a la
subvenció màxima a percebre, aquesta minoració no afecta la proposta de
subvenció.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, tal com disposa l’article 125.1 de la Llei Orgànica, de l’anàlisi
efectuada es dedueix que s’han realitzat complint aquest precepte legal.
Finalment, cal indicar que, d’acord amb la documentació aportada,
aquesta formació política no ha superat el límit de despeses previst en
l’article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
Tampoc ha superat el límit establit en els articles 55 i 58 de la LOREG, en
relació amb la disposició addicional primera, relatius a determinades
despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament.
7.7.4 Informació de tercers
De les cinc empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, dues no han complit l’obligació de l’article 133.5
de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar a la
Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.
7.7.5 Conclusió
La Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la informació
rebuda, resol no formular cap de les propostes previstes en l’article 45.3
de la Llei Electoral Valenciana.
La despesa justificada per la coalició ha sigut superior a l’import màxim
subvencionable; en conseqüència, aquest import pujarà a 251.411 euros.
7.8

Resum de despeses i subvencions per formacions polítiques
Cap formació política ha superat el límit de despeses electorals de l’article
40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
En el quadre següent es mostren les despeses regulars justificades (quadre
5) i les subvencions totals màximes (quadre 2) que ha de percebre cada
formació política, que són les següents (en euros):
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Quadre 7. Despeses regulars justificades i subvenció màxima
Despeses
regulars
justificades
578.745

Partit, federació, coalició o agrupació
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
Partit Popular (PP)

698.141

595.076

Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)

566.790

556.323

Coalició Compromís (CC)

564.238

524.822

22.647

322.550

278.135

251.411

Vox
Coalició Unides Podem - Esquerra Unida

8.

Import màxim de
la subvenció
electoral
792.875

DECLARACIÓ DE L’IMPORT DE LES DESPESES REGULARS JUSTIFICADES
PER CADA FORMACIÓ POLÍTICA
La Sindicatura de Comptes, per a donar compliment al que es preveu en
l’article 45.4 de la Llei Electoral Valenciana, i tenint en compte les
conclusions obtingudes per a cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors que han presentat una comptabilitat detallada i documentada
dels seus ingressos i despeses electorals respectius, d’acord amb el que es
disposa en l’article 44.1 de la Llei Electoral Valenciana,
DECLARA que les despeses regulars justificades per cada una de les
formacions polítiques fiscalitzades són les següents, en euros:
Quadre 8. Despeses regulars justificades i import subvencionable
Partit, federació, coalició o agrupació

Despeses
regulars
justificades

Import
subvencionable

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

578.745

578.745

Partit Popular (PP)

698.141

595.076

Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)

566.790

556.323

Coalició Compromís (CC)

564.238

524.822

Vox
Coalició Unides Podem - Esquerra Unida (UP-EU)
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
En compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en
fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de
l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de
Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta institució pel qual va
tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització Declaració
sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les
Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019, aquest es va trametre als
administradors generals dels partits polítics respectius per tal que, en el
termini concedit, hi formularen al·legacions.
Dins del termini concedit, els administradors han formulat les al·legacions
que han considerant pertinents.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal
assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura
les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre,
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del Programa
Anual d’Actuació de 2019 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura
de Comptes, en la reunió del dia 24 de juliol de 2019, va aprovar aquest
informe de fiscalització.
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Al·legacions presentades per les formacions polítiques

ANNEX II
Informe sobre les al·legacions presentades
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LES FORMACIONS
POLÍTIQUES
El 3 de juliol de 2019 es va trametre a les diferents formacions polítiques
l’esborrany de la Declaració de regularitat de les comptabilitats electorals
derivades de les eleccions a les Corts de 28 d’abril de 2019, en què s’indicava
com a termini per a formular al·legacions, si era el cas, el 18 de juliol de
2019. Una vegada finalitzat el termini esmentat, únicament ha presentat
al·legacions la formació política PSPV-PSOE.
D’altra banda, posteriorment a l’enviament de l’esborrany de l’Informe,
s’han rebut contestacions de proveïdors de les diferents formacions
polítiques, en compliment de l’article 133.3 de la LOREG, motiu pel qual
cal actualitzar el contingut de l’Informe en aquest sentit.
Pel que fa a les al·legacions rebudes, una vegada analitzades s’informa del
que segueix:
Al·legació primera
Apartat 7.2.3 de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
Aquesta formació política assegura que les despeses de transport es
corresponen amb les admeses en l’apartat e de l’article 130 de la LOREG, ja
que es tracta de serveis contractats per al desplaçament de militants del
partit al servei de la candidatura per a l’organització de l’acte central de
campanya i de dirigents del partit procedents de diversos municipis i
comarques.
Si bé seria acceptable l’admissió d’aquestes despeses quan es tracte de
dirigents del partit i de personal al seu servei, no es pot acceptar en el cas
de militants, ja que no estan previstos en l’apartat e de l’article esmentat.
Conseqüències en l’Informe
No modificar el contingut de l’Informe.
Al·legació segona
Apartat 7.2.4 de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
Pel que fa a la informació no remesa per proveïdors, indiquen que han
reiterat a totes les empreses que han facturat imports superiors a 10.000
euros l’obligació de comunicar les prestacions realitzades a aquesta
Sindicatura.
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D’altra banda, amb posterioritat a la remissió de l’esborrany de l’Informe,
s’han rebut les contestacions de dues d’aquestes empreses, de manera
que cal actualitzar el contingut de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
On diu “De les onze empreses que han facturat despeses electorals per
imports superiors a 10.000 euros, tres no han complit l’obligació de l’article
133.5 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar
a la Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.”
Ha de dir “De les onze empreses que han facturat despeses electorals per
imports superiors a 10.000 euros, una no ha complit l’obligació de l’article
133.5 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, de comunicar
a la Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.”
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