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El passat 28 de gener de 2009 tingué entrada en la Sindicatura de Comptes un escrit de 
la directora general de Coordinació del Desenvolupament Estatutari i Promoció de 
l'Autogovern, senyora Carolina Salvador Moliner, de data 14 de gener de 2009; 
juntament amb uns altres documents que hi adjuntava, en particular un escrit d'Esquerra 
Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País Valencià. 

En el dit escrit es plantegen una sèrie de qüestions que, una vegada analitzades, posen 
de manifest la necessitat d'emetre -per Acord del Consell de la Sindicatura- la present 
addenda a l'informe de la Sindicatura de Comptes "Declaració sobre la regularitat de les 
comptabilitats electorals derivades de les eleccions a Corts Valencianes de 27 de maig 
de 2007" de data 26 de juliol de 2007. 

Hem analitzat la normativa a la qual es fa referència en el primer dels documents citats, 
en particular la "correcció d'errors" de l'Ordre de 3 d'abril de 2007 de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, per mitjà de la qual es fixen les quantitats 
actualitzades per a calcular les subvencions i els acomptes per a despeses electorals; així 
com el límit d'aqueixes despeses que poden realitzar els partits, coalicions o agrupacions 
que concorren a les eleccions a Corts (DOCV núm. 5.490, de 16-04-07). 

En la correcció d'errors esmentada, s'afegeix un paràgraf a la citada Ordre de 3 d'abril de 
2007, en virtut del qual les subvencions que han de percebre els partits o coalicions 
electorals "s'incrementaran en els supòsits prevists en l'article 12 de la Llei de la 
Generalitat 9/2003 per a la igualtat d'homes i dones". 

La Llei de la Generalitat 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre homes i dones, diu 
literalment el següent: 

Capítol II 

Igualtat i participació política 

Article 10. Representació paritària de dones i homes 

Les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat procuraran, quan nomenen o 
designen persones per a constituir o formar part d'òrgans o institucions, que hi haja 
una presència paritària de dones i homes. 

Article 11. Espais electorals 

El Consell de la Generalitat afavorirà la presència de dones en les candidatures 
presentades a les Corts Valencianes pels partits polítics i les agrupacions electorals. 

Els mitjans de comunicació de titularitat pública tindran en compte, en la disposició del 
temps gratuït, aquelles candidatures amb presència equilibrada de dones i homes, 
respectant en tots els casos les previsions de la Llei Electoral Valenciana. 
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Article 12. Subvencions electorals 

Les subvencions electorals de la Generalitat reconegudes per llei, s'incrementaran en 
un deu per cent per als escons obtinguts per dones, sempre que el dit increment resulte 
compatible amb les previsions de la Llei Electoral Valenciana. Aquest mateix 
percentatge s'aplicarà a les subvencions per a cada un dels vots aconseguits per les 
candidatures que s'adeqüen al que es disposa en l'anterior article de la present llei, 
quan tal percentatge resulte compatible amb les previsions de la Llei Electoral 
Valenciana. 

Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País Valencià, 
obtingué en les eleccions autonòmiques del 27 de maig de 2007 un total de set escons, 
quatre dels quals corresponen a dones. 

En l'escrit d'Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País 
Valencià a què hem fet referència al començament, es sol·licita, emparant-se en les 
normes citades, que s'incremente en un deu per cent la seua subvenció electoral de 
12.786,29 euros per cada escó obtingut per la coalició corresponent a cada una de les 
quatre dones diputades. 

Una vegada analitzada la dita sol·licitud, i a la vista de les disposicions citades, la 
sol·licitud es considera ajustada a dret. 

És a dir, que la subvenció a Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: 
Compromís pel País Valencià s'ha d'incrementar en 1.278,63 euros per cada un dels 
quatre escons obtinguts per dones, que fan un total de 5.114,52 euros addicionals als 
214.378 euros assenyalats en el quadre 9 de l'informe de la Sindicatura de Comptes 
"Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les 
eleccions a Corts Valencianes de 27 de maig de 2007". El total de la subvenció que té 
dret a percebre la coalició s'eleva, doncs, a 219.492,52 euros, i aquesta xifra no 
excedeix la de les despeses electorals regulars justificades, segons que consta en 
l'apartat 3 de la "Declaració". 

Addicionalment, després d'analitzar l'efecte que l'aplicació de les disposicions 
assenyalades en el present escrit té sobre els imports màxims de la subvenció electoral 
que han de percebre les altres candidatures electorals amb dret a tal percepció, es 
conclou que no cal modificar-los, ja que en aquests casos els citats imports màxims 
vénen determinats per les despeses regulars justificades, les quals actuen com a límit de 
la subvenció que s'ha de percebre. 

A més a més, en l'escrit de la directora general de Coordinació del Desenvolupament 
Estatutari i Promoció de l'Autogovern de 14 de gener de 2009, es sol·licita que la 
Sindicatura informe sobre com s'ha d'interpretar -en opinió d'aquesta Sindicatura- l'incís 
segon de l'article 12 de la Llei de la Generalitat 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat 
entre dones i homes ("Aquest mateix percentatge s'aplicarà a la subvenció per a cada 
un dels vots aconseguits per les candidatures que s'adeqüen al que es disposa en 
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l'article anterior d'aquesta llei, quan tal percentatge resulte compatible amb les 
previsions de la Llei Electoral Valenciana"). 

En relació amb això, es considera, en primer lloc, que els supòsits per a exercir el dret 
de petició d'informe a la Sindicatura estan regulats en l'article 14 de la Llei de la 
Generalitat 6/1985, de Sindicatura de Comptes; supòsits que no es donen en el cas 
present. 

D'altra banda, entenem que la Sindicatura no té competències per a fer el pronunciament 
que ens sol·liciten, ja que es tracta d'una qüestió que -si és el cas- hauria de ser objecte 
d'aclariment legislatiu o de desenvolupament reglamentari. 

La resta de qüestions plantejades en l'escrit de referència queden, de forma explícita o 
implícita, resoltes en la present addenda. 

 

 



 

 

 

 

 

Aquesta addenda a l'informe de "Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats 
electorals derivades de les eleccions a Corts Valencianes de 27 de maig de 2007", va ser 
aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la seua reunió de 30 de març de 
2009. 

 

València, 30 de març de 2009 

 

  


