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1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Marc legal 

La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i les seues 
modificacions (d’ara endavant Llei Orgànica o LOREG), constitueixen el marc 
legal pel qual l’Estat desenvolupa l’article 81 de la Constitució Espanyola que 
estableix la necessitat que les Corts generals aproven una llei amb caràcter 
d’orgànica, que regule el règim electoral general. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, Electoral 
Valenciana (d’ara endavant Llei Electoral Valenciana) en concordança amb la 
LOREG, també considera en el seu títol VII les despeses i subvencions 
electorals (articles 37 a 45, els dos inclusivament), però sense detallar 
determinats aspectes, la regularització dels quals és la del règim electoral 
general recollit en la LOREG. 

En aquest sentit, la disposició final primera de la Llei Electoral Valenciana diu: 
“en tot allò que no estiga previst en la present Llei, seran aplicables les normes 
contingudes en el Títol I de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, amb 
les modificacions i adaptacions derivades del caràcter i àmbit de la consulta 
electoral a les Corts Valencianes...” A més, la disposició addicional primera de 
la Llei Orgànica estableix en el seu 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 següents del Títol I d’aquesta Llei Orgànica ... 58.1;... 
125 a 130; i 131.2 i 132” (relatius a la matèria objecte d’aquet informe). Així 
mateix, en l’apartat 3 de la mateixa disposició addicional s’indica que: “La resta 
d’articles del Títol I d’aquesta Llei tenen caràcter supletori de la legislació que 
en el seu cas aproven les comunitats autònomes, i són aplicables en les 
eleccions a les seues assemblees legislatives en el supòsit que aquestes no hi 
legislen.” 

A més a més, el Decret 58/1987, d’11 de maig, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual es regula comptabilitat de les candidatures que 
concórreguen a les eleccions a les Corts Valencianes, concreta quin ha de ser 
el contingut de la comptabilitat i la informació  a què fan referència els articles 
43.3 i 44.1 de la Llei Electoral Valenciana. 

Per a l’actual procés electoral, l’Ordre 3 d’abril de 2007 de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, 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, les coalicions o agrupacions 
que concórreguen a les eleccions a les Corts Valencianes. 

D’acord amb la normativa assenyalada i en particular amb el que disposa 
l’article 45 de la Llei Electoral Valenciana, la Sindicatura de Comptes ha de 
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pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals dels partits, 
federacions, coalicions i agrupacions d’electors que hi hagen aconseguit els 
requisits exigits per a rebre subvencions de la Comunitat Valenciana o que 
sol·licitaren acomptes a càrrec a les dites subvencions. A més, en el supòsit 
que la Sindicatura observés irregularitats o violació dels límits establits en 
matèria d’ingressos i despeses electorals, podrà proposar la no adjudicació o la 
reducció de la subvenció. 

1.2 Àmbit subjectiu de la fiscalització 

La present fiscalització té per objecte revisar els ingressos i les despeses 
electorals derivats de la participació de les formacions polítiques en les 
eleccions a les Corts Valencianes, convocades mitjançant el Decret 4/2007, de 
2 d’abril del president de la Generalitat. 

La fiscalització abasta les formacions polítiques que han sol·licitat acomptes a 
càrrec de les subvencions per les despeses electorals o han aconseguit els 
requisits exigits per a rebre subvencions, segons detallem en l’apartat 1.6 
següent. 

En virtut dels resultats electorals que mostrem en l’apartat 1.5, les forces 
polítiques Partit Popular (PP), Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), 
Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País 
Valencià (Compromís), d’acord amb el que indica  l’article 44.1 de la Llei 
Electoral Valenciana, estan obligades a presentar davant la Sindicatura de 
Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels respectius ingressos i 
despeses electorals. 

Totes les formacions obligades a retre la comptabilitat electoral davant la 
Sindicatura de Comptes ho han fet, amb els resultats i les incidències que 
expressem en l’apartat 2 d’aquest informe. 

1.3 Objectius de la fiscalització 

De conformitat amb la normativa aplicable, es dedueix que els objectius 
específics que ha d’acomplir la Sindicatura de Comptes per mitjà d’aquesta 
fiscalització són els següents: 

a) Pronunciament, en l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, sobre la 
regularitat de les comptabilitats electorals i, en el cas que s’hi hagueren 
observat irregularitats en dites comptabilitats o violacions de les 
restriccions establides en matèria d’ingressos i despeses electorals, 
proposta de no adjudicació o reducció de la subvenció que s’ha de 
concedir per part de la Generalitat per al partit, coalició, federació o 
agrupació corresponent (articles 45.2 i 45.3 de la Llei Electoral 
Valenciana). 
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b) Remissió del resultat de l’activitat fiscalitzadora mitjançant un informe 
raonat, que abasta la declaració de l’import de les despeses regulars 
justificades per cada partit, federació, coalició, associació o agrupació 
d’electors a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, a les Corts 
Valencianes i al Consell de la Generalitat. 

1.4 Aspectes generals de la fiscalització 

Per donar compliment adequat als objectius esmentats adés, la Sindicatura de 
Comptes ha examinat la documentació  presentada per les forces polítiques 
corresponents. La fiscalització s’ha centrat, fonamentalment, en la revisió dels 
aspectes següents, derivats de les prescripcions legals: 

Comprovacions formals 
- Presentació de la comptabilitat electoral per part de totes les formacions 

obligades a retre-la, dins del termini estipulat, segons l’article 44.1 de la 
Llei Electoral Valenciana. 

- Remissió de la documentació comptable i justificativa. 
- Adequació dels registres comptables a la naturalesa econòmica de cada 

operació i exactitud de les quanties anotades mitjançant la comprovació 
de la documentació justificativa. 

- La verificació del compliment de l’article 1 del Decret 58/1987, d’11 de 
maig, que estableix que “la comptabilitat i informació comptable així com 
els comptes oberts en entitats financeres, únicament es referiran a les 
eleccions a Corts Valencianes, aniran separats per candidatures i no 
hauran d’interferir amb qualsevulla d’altres derivats d’altres eleccions 
concurrents”. 

Recursos de la campanya electoral 
- El compliment dels requisits que imposa l’article 126 de la LOREG a qui 

aporte fons per a sufragar les despeses electorals, ja que “... faran 
constar en l’acte de la imposició el seu nom, domicili i el número del seu 
Document Nacional d’Identitat o passaport...” El dit precepte afegeix 
que... “Quan s’aporten quantitats per compte i en representació d’una 
altra persona física o jurídica, s’hi farà constar el seu nom...” i, en el cas 
que les aportacions les efectuen els partits, es farà constar “la 
procedència dels fons que es dipositen”. 

- La limitació imposada en l’article 129 de la LOREG a persones físiques o 
jurídiques de no aportar fons a un mateix partit, federació, coalició o 
agrupació, per una quantia superior a 6.010,12 euros. 

- La prohibició d’aportar als comptes electorals “fons electorals provinents 
de qualsevol administració o corporació pública, organisme autònom o 
entitat paraestatal, de les empreses del sector públic, la titularitat del 
qual corresponga a l’Estat a les comunitats autònomes, a les províncies 
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o als municipis i de les empreses d’economia mixta, així com de les 
empreses que mitjançant contracte vigent, presten serveis o realitzen 
subministraments o obres per a alguna de les administracions 
públiques...” (article 128.1 de la LOREG). 

Despeses electorals 
- Constatació que les despeses electorals han sigut realitzades des del 

dia de la convocatòria fins al de la proclamació d’electes, segons el que 
disposa l’article 130 de la LOREG, i que en el present cas abastaran el 
període comprés entre els dies 2 d’abril i l’11 de juny de 2007. 

- Comprovació que les despeses declarades per les formacions polítiques 
fiscalitzades es troben compreses entre les establides en l’article 130 de 
la LOREG. Amb aquesta finalitat es classifiquen les dites despeses en 
els grups següents: 

 a)  Confecció de sobres i paperetes electorals. 
b) Propaganda i publicitat directament o indirectament dirigida a 

promoure el vot a les seues candidatures, siga quina siga la forma 
i el mitjà que s’utilitze. 

c) Lloguer de locals per a realitzar actes de la campanya electoral. 
d) Remuneracions i 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 aquelles necessàries per a l’organització i funcionament de 

les oficines i serveis que calguen per a les eleccions. 

- La verificació que totes les despeses declarades com a electorals 
contretes en el període hàbil, d’acord amb el que disposen els apartats 
anteriors, es troben convenientment justificades. 

Comprovacions dels límits de despeses 
- Controlar que cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors ha 

sobrepassat el límit màxim de despeses electorals previst en la 
normativa, la concreció i el detall de la qual s’exposa en el present 
informe. 

- En el cas de les despeses financeres originades per préstecs o crèdits 
destinades a finançar les despeses de la campanya electoral, hem 



Eleccions a les Corts Valencianes de 27 de maig de 2007 

- 7 - 

verificat que s’han imputat, com a màxim, les meritades des de la 
formalització dels dits préstecs o crèdits fins al 27 d’octubre de 2007, 
cinc mesos després de fer-se les eleccions, d’acord amb els criteris per 
a la fiscalització de les comptabilitats electorals aprovades pel Ple del 
Tribunal de Comptes el 29 de març de 2007 i coordinats pels òrgans de 
control extern de les comunitats autònomes. 

- Compliment de la limitació de les despeses de publicitat de premsa 
periòdica i emissores de ràdio privades. Les formacions polítiques en 
relació amb aquestes despeses no poden superar el 20% del límit 
màxim de despeses, d’acord amb l’obligació continguda en l’article 58 de 
la LOREG. 

- Compliment del límit del 25% de despeses en cartells i pancartes 
respecte al límit màxim total establit (article 55 de la LOREG). 

Compliment per tercers de les obligacions previstes en l’article 133 de la 
LOREG 
- Remissió a la Sindicatura de Comptes per part de les entitats financeres 

de la informació sobre crèdits o préstecs de campanya concedits a les 
formacions polítiques concurrents a les eleccions. Hem analitzat la 
informació rebuda i el seu grau de concordança amb les dades 
reflectides en la comptabilitat retuda. En el cas de les entitats que no han 
complit aquesta obligació, s’indica aquesta circumstància i s’hi 
relacionen, si escau, les entitats. 

- Tramesa d’informació a la Sindicatura de Comptes per part de les 
empreses que hagen facturat per operacions de campanya un import 
superior a 6.010,12 euros. En els resultats relatius a cada formació es 
relacionen els proveïdors o creditors que no han trames la informació 
sol·licitada. 

Tresoreria de campanya 

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

 Cal indicar que no hem 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 aquesta 
Sindicatura segons l’article 45.2 de la Llei Electoral Valenciana per a 
pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals és el 
dels tres mesos següents a les eleccions, per la qual cosa no disposem 
de la possibilitat material per efectuar les comprovacions oportunes 
sobre l’esmentat aspecte. 
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1.5 Resultats electorals 

Pel Decret 4/2007, de 2 d’abril, del president de la Generalitat, publicat en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 3 d’abril, es convoquen eleccions a 
les Corts Valencianes, que tindran lloc el 27 de maig de 2007. 

De conformitat amb el que preveu 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 s’han d’escollir és de 99. 

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, mitjançant Resolució de 10 de 
juny de 2007 (DOCV núm. 5.534, de 14 de juny de 2007), feia públics els 
resultats generals i per circumscripcions, tant en el nombre de vots com en el 
d’escons, el resum dels quals és: 
 

Partit, federació, coalició o agrupació Vots aconseguits Escons 
obtinguts 

Partido Popular (PP) 1.277.458 52,52% 54 

Partit Socialista Obrer Español (PSOE) 838.987 34,49% 38 

Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: 
Compromís pel País Valencià (Compromís) 195.116 8,02% 7 

Unió–Unión Valenciana-Los Verdes Ecopacifistas  22.789 0,94% -- 

Coalición Valenciana 17.331 0,71% -- 

Esquerra Republicana del País Valencià  11.686 0,48% -- 

Partido Social Demócrata (PSD) 10.187 0,42% -- 

España 2000 (E2000) 5.934 0,24% -- 

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 4.088 0,17% -- 

Units per València 2.559 0,11% -- 

Falange Auténtica (F.A) 2.493 0,10% -- 

Partido Humanista (PH) 2.039 0,08% -- 

Centro Liberal 1.511 0,06% -- 

Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos  1.531 0,06% -- 

Centro Liberal Renovador 1.461 0,06% -- 

Falange Española de las JONS 1.018 0,04% -- 

Centro Democrático Liberal 785 0,03% -- 

Democracia Nacional 706 0,03% -- 

Unión Centrista Liberal 427 0,02% -- 

Vots en blanc  34.348 1,41% -- 

Total vots vàlids 2.432.454 100,00% 99 

Quadre 1 
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1.6 Subvencions electorals 

L’article 42.1 de la Llei Electoral Valenciana disposa que “La Generalitat 
concedirà acomptes de les subvencions esmentades als partits, coalicions, 
federacions i agrupacions que hagen obtingut representants en les últimes 
eleccions celebrades a les Corts Valencianes, fins a un 30% de la subvenció 
que els correspondria percebre”. 

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió del dia 26 
d’abril de 2007, va acordar comunicar a la Generalitat que, d’acord amb la 
normativa, corresponia la concessió d’acomptes de subvenció de despeses 
electorals a les candidatures següents: 

 

Partit, federació, coalició o agrupació Acompte de la subvenció 

Partit Popular 404.304,34 euros 

Partit Socialista Obrer Espanyol  302.119,34 euros 

Compromís pel País Valencià 52.678,17 euros 

Quadre 2 

D’acord amb l’article 41.1 de la Llei Electoral valenciana, convenientment 
actualitzat quant als seus imports per l’Ordre de 3 d’abril de 2007 de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, la Generalitat subvencionarà les 
despeses electorals d’acord amb les regles següents: 

a) 12.786,29 euros per escó. 
b) 0,64 euros per vot aconseguit per cada candidatura que obtinga escó. 
c) 0,64 euros per cada vot aconseguit per la candidatura que, sense haver 

obtingut escó, obtingués almenys el 3% dels vots emesos vàlidament en 
l’àmbit de la Comunitat. 

En aplicació de l’esmentat article i atesos els resultats electorals, s’origina la 
següent distribució de les subvencions públiques. 

 

Partit, federació, 
coalició o agrupació Per escons  Per vots Subvenció total 

PP 690.459,66 817.573,12 1.508.032,78 

PSOE  485.879,02 536.951,68 1.022.830,70 

Compromís 89.504,03 124.874,24 214.378,27 

Quadre 3 
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D’altra banda, d’acord amb el que disposa l’article 127.1 de la LOREG, 
d’aplicació a aquestes eleccions segons el que preveu la disposició addicional 
primera d’aquesta Llei, en cap cas la subvenció podrà sobrepassar  la xifra de 
despeses declarades justificades a la Sindicatura de Comptes en l’exercici de 
la seua funció fiscalitzadora. 

1.7 Límit màxim de despeses electorals 

Segons l’article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana i l’Ordre de 3 d’abril de 
2007 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per als partits, 
federacions, coalicions o agrupacions d’electors que concórreguen solament a 
les eleccions a les Corts Valencianes, el límit de despeses per a cada un, per 
cada circumscripció on presenten candidatura, serà el que resulte de multiplicar 
per 0,26 euros el nombre d’habitants corresponent a la població de dret de la 
circumscripció. 

De conformitat amb això, i segons consta en l’Ordre de 3 d’abril de 2007 de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, el límit de les despeses que 
podran 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 27 de maig de 2007, d’acord amb el cens vigent de 
població, és el següent: 

 

Circunscripció electoral Límit màxim de despeses electorals 

Alacant 463.724,30 euros 

Castelló 145.537,86 euros 

València 640.533,92 euros 

Total 1.249.796,08 euros 

Quadre 4 

També cal considerar el límit establit en els articles 55.3 i 58.1 de la LOREG, 
els quals limiten a un 25% i 20% respectivament del límit màxim de despeses 
adés assenyalat a les despeses de tanques publicitàries i pancartes i a les 
despeses de publicitat en la premsa periòdica i en les emissores de ràdio 
privades. 

En el supòsit que els partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors 
concórreguen simultàniament a les eleccions a les Corts i a les municipals, el 
límit conjunt de les dites despeses electorals serà l’establit en l’article 131.2 de 
la Llei Orgànica del Règim Electoral General, amb la redacció donada per la 
Llei Orgànica 8/1991, que va ser aclarit mitjançant la Instrucció de 15 de març 
de 1999 de la Junta Electoral Central. 
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Les competències d’aquesta Sindicatura de Comptes limiten l’abast de la seua 
acció fiscalitzadora a les despeses electorals relatives a les eleccions a les 
Corts Valencianes, i és al Tribunal de Comptes a qui correspon la fiscalització 
de les despeses de les eleccions municipals concurrents i la verificació del 
acompliment del límit de despeses conjunt. 
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2. REGURALITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS 

D’acord amb el que disposa l’article 45, apartats 2 i 3 de la Llei Electoral 
Valenciana i el Decret 58/1987, d’11 de maig, del Consell de la Generalitat 
Valenciana pel qual es regula la comptabilitat de les candidatures que 
concórreguen a les eleccions a les Corts Valencianes, tot seguit formulem els 
comentaris i les conclusions relatives a la regularitat de les comptabilitats 
electorals presentades per les formacions polítiques que complien els requisits 
establits en l’article 44.1 de la Llei Electoral Valenciana. 

La Sindicatura de Comptes també ha tingut en consideració el que disposa 
l’article 121.2 de la LOREG (segons la redacció donada per la L.O. 8/1991, de 
13 de març), que estableix que la comptabilitat electoral s’ha d’ajustar als 
principis generals continguts en el vigent Pla General de Comptabilitat. En 
aquest sentit seria recomanable que el Decret 58/1987 fos adaptat a la nova 
redacció del citat article 121.2 de la LOREG. 

2.1 Desglossament de les despeses electorals 

Per a facilitar l’anàlisi i ulteriors referències a les despeses electorals, hem 
incorporat les dades i informacions següents: 

- El quadre núm. 5 mostra el desglossament general de les despeses 
electorals declarades per cada una de les forces polítiques amb dret a 
subvenció, i diferencia els imports considerats per aquesta Sindicatura 
com a despeses regulars justificades. 

- El quadre núm. 6 presenta una classificació de les despeses electorals 
segons la seua naturalesa, d’acord amb el que disposa l’article 130 de la 
LOREG. 

Desglossament de les despeses totals declarades 
 

 PP PSOE Compromís 

Despeses regulars justificades 1.249.220 100,0% 999.919 100,0% 240.794 100,0%

Despeses fora del període -- -- -- -- -- --

Despeses no electorals -- -- -- -- -- --

Despeses no justificades degudament -- -- -- -- -- --

Despeses totals declarades 1.249.220 100,0% 999.919 100,0% 240.794 100,0%

Quadre 5 
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Desglossament de les despeses electorals classificades segons la seua 
naturalesa 

Concepte PP PSOE Compromís 

- Confecció sobres i paperetes 15.448 1,2% 76.657 7,7% 90.716 37,7%

- Propaganda i publicitat en 
premsa i ràdio privades 

246.000 19,7% 189.538 19,0% 22.767 9,5%

- Propaganda i publicitat exterior 319.218 25,6% 200.000 20,0% 69.485 28,9%

- Resta propaganda i publicitat  274.442 22,0% 209.348 20,9% 954 0,4%

- Lloguer locals 12.004 1,0% - - 4.792 2,0%

- Remuneracions o gratificacions 
al personal no permanent 

- - - - 6.812 2,8%

- Mitjans de transport i despeses 
desplaçam. candidats i personal 

29.930 2,4% 85.826 8,6% 6.821 2,8%

- Correspondència i franqueig 61.904 5,0% 835 0,1% - -

- Interessos crèdits electorals 15.588 1,2% 16.379 1,6% 1.346 0,6%

- D’altres despeses necessàries 274.686 22,0% 221.337 22,1% 37.101 15,4%

Total despeses electorals 1.249.220 100,0% 999.919 100,0% 240.794 100,0%

Despeses excloses  - - - - - -

Total despeses declarades 1.249.220 100,0% 999.919 100,0% 240.794 100,0%

Quadre 6 

2.2 Partit Popular (PP) 

2.2.1 Informació presentada 

La comptabilitat i documentació presentada per aquesta formació política 
acompleix la normativa vigent, si bé no presenta aquesta informació separada 
per candidatures provincials, ni ha obert un compte en entitats financeres per a 
cada una, ja que tant la comptabilitat com el compte bancari són únics per a 
tota la Comunitat Valenciana. 

La informació presentada ha sigut la següent: 
- Llibres i documents comptables segellats per la Junta Electoral de la 

Comunitat Valenciana, que inclouen: 
 - Llibre diari 
 - Llibre major 
 - Balanç de sumes i saldos (integra la relació de deutors i creditors). 
 - Balanç de situació 
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- Compte de pèrdues i beneficis que mostra les despeses i ingressos per 
conceptes. 

- Detall del compte bancari utilitzat, tot indicant-hi l’entitat, l’oficina i el 
número de compte, així com les persones autoritzades per a disposar 
dels fons. 

- Documents originals o fotocòpies compulsades, que justifiquen les 
despeses i ingressos electorals, adequadament referenciats. 

- Document justificatiu de l’arqueig de fons amb el detall dels saldos en el 
compte corrent electoral. 

- Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral. 
- Fotocòpia de la pòlissa de crèdit. 

2.2.2 Recursos declarats 

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

a) Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat Valenciana per un 
import de 404.304 euros, d’acord amb el que disposa l’article 42.1 de la 
Llei Electoral Valenciana, ingressat en el compte electoral obert per 
aquesta formació política. 

b) Fons rebuts de la tresoreria nacional del partit procedents del crèdit 
concedit per Banesto a la seu central del Partit Popular. El tipus d’interés 
és del 5,27%. L’import transferit al compte corrent per a les eleccions a 
les Corts puja a 829.328 euros, import net després de descomptar 
15.588 euros d’interessos. Per a garantir la bona finalitat del crèdit 
concedit, el Partit Popular cedeix a favor del Banc el dret de cobrament 
de la subvenció electoral que li corresponga. 

2.2.3 Despeses electorals 

L’import total de les despeses declarades puja a 1.249.220 euros, i queda 
pendent de pagament -a la data a què es refereix la documentació presentada 
davant la Sindicatura-, la quantitat de 848.708 euros, 15.588 dels quals 
corresponen a la provisió d’interessos meritats no vençuts del crèdit electoral 
abans assenyalat. 

Després de l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure 
que les despeses regulars justificades han pujat a 1.249.220 euros. 

Entre les despeses justificades, les corresponents a despeses de propaganda 
regulades en l’article 55 de la LOREG han pujat a 319.218 euros, cosa que ha 
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excedit el límit establit en l’apartat 3 del dit article en 6.769 euros, un 0,54% del 
total. 

Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals oberts, 
segons disposa l’article 125.1 de la Llei Orgànica, de l’anàlisi efectuada deduïm 
que s’han realitzat complint tal precepte legal. 

Finalment cal indicar que aquesta formació política no ha superat el límit màxim 
de despeses electorals. 

2.2.4 Informació de tercers 

De les 18 empreses que han facturat  per despeses electorals imports 
superiors a 6.010,12 euros, 10 no han complit amb l’obligació de l’article 133.5 
de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, de comunicar a la 
Sindicatura de Comptes la prestació realitzada. La relació d’aquestes 10 
empreses i els imports totals facturats, IVA inclòs, segons els registres del 
Partit Popular són els següents: 

 

Sundisa 44.070 

Cacsa 12.004 

Q mas D Producciones 100.089 

Orange Market, S.L. 175.000 

Rivas Promedia, S.L. 84.520 

Comercial VidosTdos, S.L. 13.891 

Autocares Aldaia, S.L. 6.420 

Starcom Worldwide M.   275.148 

Q media, S.A. 246.000 

Euro RSCG España, S.A. 79.500 

Total 1.036.642 

Quadre 7 

2.2.5 Conclusió 

Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política pugen 
a 1.249.220 euros. 

Aquesta formació política ha excedit el límit establit en l’article 55.3 de la 
LOREG en 6.769 euros, un 0,54% del total. 

Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses electorals. 
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Aquesta Sindicatura de Comptes, ponderant les circumstàncies, resol no 
formular cap de les propostes considerades en l’article 45.3 de la Llei Electoral 
Valenciana. 

2.3 Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 

2.3.1 Informació presentada 

La comptabilitat i documentació presentada per aquesta formació política 
acompleix la normativa vigent, si bé no presenta aquesta informació separada 
per candidatures provincials, ni ha obert un compte en entitats financeres per a 
cada una, ja que tant la comptabilitat com el compte bancari són únics per a 
tota la Comunitat Valenciana. 

La informació presentada ha sigut la següent: 
- Llibres de comptabilitat segellats per la Junta Electoral de la Comunitat 

Valenciana, que inclouen: 
 - Llibre diari 
 - Llibre major 
 - Balanç de sumes i saldos 
 - Balanç de situació 
 - Compte d’explotació 
- Detall dels comptes bancaris utilitzats, tot indicant-hi l’entitat, l’oficina i el 

número de compte, així com les persones autoritzades per a disposar 
dels fons. 

- Documents originals o fotocòpies compulsades, que justifiquen les 
despeses i ingressos electorals, adequadament referenciats. 

- Document justificatiu de l’arqueig de fons amb el detall dels saldos en el 
compte corrent electoral i en el compte de crèdit. 

- Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral i del 
compte de crèdit. 

- Fotocòpies dels contractes d’obertura del compte corrent i de crèdit. 
- Comunicació a la Junta Electoral sobre l’afectació de la subvenció a la 

pòlissa subscrita per a sufragar despeses electorals. 

2.3.2 Recursos declarats 

Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a 
999.919 euros i es classifiquen, segons la seua procedència, en els grups 
següents: 
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a) Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat per un import de 
302.119 euros, d’acord amb el que disposa l’article 42.1 de la Llei 
Electoral Valenciana, ingressat en el compte electoral. 

b) Crèdit concedit pel Banco Popular Español, S.A. amb un límit de 
697.800 euros i venciment el 3 de novembre de 2008, del qual s’havia 
disposat un import total de 683.963 euros. El tipus d’interés nominal 
d’aquest crèdit és del 5,0% anual. En garantia de les obligacions 
derivades de la pòlissa, el PSOE cedeix al Banco Popular Español, S.A. 
el dret de cobrament de les subvencions electorals que puguen 
correspondre-li. 

2.3.3 Despeses 

L’import total de les despeses declarades puja a 999.919 euros, i queda 
pendent de pagament -a la data a què es refereix la documentació presentada 
davant d’aquesta Sindicatura-, la quantitat de 446.898 euros. 

De l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure que estan 
justificades en la seua totalitat. S’inclouen 13.837 euros que corresponen a 
interessos per pagar no vençuts de la pòlissa de crèdit. 

Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals oberts, 
segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada deduïm que 
s’han realitzat complint tal precepte legal. 

Finalment cal indicar que aquesta formació política no ha superat el límit màxim 
de despeses electorals. 

2.3.4 Informació de tercers 

Totes les empreses que han facturat per despeses electorals un import superior 
a 6.010,12 euros, han complit amb l’obligació de l’article 133.5 de la LOREG, 
de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació realitzada.  

Igualment, les entitats financeres que han concedit crèdits a aquesta formació 
política han informat la Sindicatura de Comptes, en aplicació de l’article 133.3 
de la LOREG. 

2.3.5 Conclusió 

Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política pugen 
a 999.919 euros. 

Aquesta formació política no ha excedit el límit màxim de despeses electorals. 



Eleccions a les Corts Valencianes de 27 de maig de 2007 

- 18 - 

Aquesta Sindicatura de Comptes, ponderant totes les circumstàncies, resol no 
formular cap de les propostes considerades en l’article 45.3 de la Llei Electoral 
Valenciana. 

2.4 Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel 
País Valencià 

2.4.1 Informació presentada 

La comptabilitat i documentació presentada per aquesta formació política 
acompleix la normativa vigent, tret que no presenta aquesta informació 
separada per candidatures provincials, ni ha obert un compte en entitats 
financeres per a cada una, ja que tant la comptabilitat com el compte bancari 
són únics per a tota la Comunitat Valenciana. 

La informació presentada ha sigut la següent: 
- Llibres i documents comptables segellats per la Junta Electoral de la 

Comunitat Valenciana, que inclouen: 
 - Llibre diari 
 - Llibre major 

- Balanç de sumes i saldos, que mostra la relació de deutors i 
creditors. 

 - Balanç de situació 
 - Compte de pèrdues i beneficis. 

- Contracte d’obertura del compte corrent utilitzat i modificació de les 
condicions de liquidació de contracte de compte corrent. 

- Documents originals que justifiquen les despeses i ingressos electorals, 
adequadament referenciats. 

- Extractes bancaris dels moviments del compte corrent utilitzat. 
- Pòlissa del contracte de compte de crèdit amb el Banco Popular Español 

per a una operació de crèdit electoral de 150.000 euros. 
- Contractes de treball de les quatre persones que s’han incorporat al 

treball electoral, nòmines i liquidació de cada un. 
- Dades extretes per banca electrònica de les relacions de transferències 

emeses i rebudes i relació dels últims xecs. 
- Document justificatiu de l’arqueig de fons amb el detall dels saldos en el 

compte corrent electoral i en el compte de crèdit. 
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2.4.2 Recursos declarats 

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

a) Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat per un import de 
52.678 euros, d’acord amb el que disposa l’article 42.1 de la Llei 
Electoral Valenciana, ingressat en el compte electoral obert per aquesta 
formació política. 

b) Fons procedents del compte ordinari d’Esquerra Unida del País valencià 
per 37.000 euros. 

c) Traspàs de 149.000 euros procedent de la pòlissa de crèdit contractada 
amb el Banco Popular el 9 de maig de 2007 amb un límit de crèdit de 
150.000 euros. El tipus d’interés és de 5,350% i el seu venciment el 9 de 
novembre de 2008. Aquesta pòlissa té una clàusula de cessió del dret 
de cobrament de les subvencions electorals que puguen correspondre a 
la coalició. 

2.4.3 Despeses 

L’import total de les despeses declarades puja a 240.794 euros, i queden 
pendents de pagament -a la data a què es refereix la documentació presentada 
davant d’aquesta Sindicatura-, únicament les quantitats corresponents a les 
retencions del IRPF i als organismes de la Seguretat Social creditors del 
personal que s’han incorporat al treball electoral no permanent. 

De l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure que les 
despeses regulars justificades pugen a 240.794 euros. 

Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals oberts, 
segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada deduïm que 
s’han realitzat complint tal precepte legal. 

Finalment cal indicar que aquesta formació política no ha superat el límit màxim 
de despeses electorals. 

2.4.4 Informació de tercers 

De les 5 empreses que han facturat per despeses electorals imports superiors 
a 6.010,12 euros, 2 no han complit amb l’obligació de l’article 133.5 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, de comunicar a la Sindicatura de 
Comptes la prestació realitzada. La relació d’aquestes empreses i els imports 
totals facturats, IVA inclòs, segons els registres de la coalició són els següents:  
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Infovalencia Televisión, S.A. 6.960 

Sdad. Española de RADIODIFUSIÓN S.A. 7.673 

Total 14.633 

Quadre 8 

L’entitat financera que ha concedit crèdit a aquesta formació política ha 
informat la Sindicatura de Comptes, en aplicació de l’article 133.3 de la 
LOREG. 

2.4.5 Conclusió 

Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política pugen 
a 240.794 euros. 

Aquesta Sindicatura de Comptes, ponderant totes les circumstàncies, resol no 
formular cap de les propostes considerades en l’article 45.3 de la Llei Electoral 
Valenciana. 

2.5 Resum de les despeses i subvencions per formacions polítiques 

Cap formació política ha superat el límit de despeses electorals. 

Tenint en compte les despeses regulars justificades (quadre 5) i les 
subvencions totals màximes (quadre 3), les subvencions que ha de percebre 
cada formació política seran com a màxim les següents: 

 

Partit, federació, coalició o agrupació Despeses regulars 
justificades 

Import màxim de la 
subvenció electoral 

PP 1.249.220 euros 1.249.220 euros 

PSOE 999.919 euros 999.919 euros 

Compromís 240.794 euros 214.378 euros 

Quadre 9 

Dels citats imports màxims de la subvenció electoral, caldrà deduir els 
avançaments a compte ja cobrats per cada formació política que detallem en el 
quadre 2. 
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3. DECLARACIÓ DE L’IMPORT DE LES DESPESES REGULARS 
JUSTIFICADES PER CADA FORMACIÓ POLÍTICA 

La Sindicatura de Comptes, per donar compliment al que preveu l’article 45.4 
de la Llei Electoral Valenciana, i tenint en compte les conclusions esmentades 
per a cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors que han presentat 
una comptabilitat detallada i documentada dels seus respectius ingressos i 
despeses electorals, de conformitat amb el que disposa 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: 

 

Partit, federació, coalició o agrupació Despeses regulars 
justificades 

Partit Popular 1.249.220 euros 

Partit Socialista Obrer Espanyol 999.919 euros 

Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: 
Compromís pel País Valencià 240.794 euros 

Quadre 10 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

Conformement als articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.2.e) del seu Reglament, i en 
compliment del Programa Anual d'Actuació de 2007 d’aquesta institució, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió del dia 26 de juliol de 
2007, va aprovar aquest informe de fiscalització. 

 

València, 26 de juliol de 2007 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 


