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Extracto del Informe 30/2013 - Eleccions
al Parlament de Catalunya de l'any 2012.
Sindicatura de Comptes de Catalunya.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2013
Les dades facilitades per la formació política
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
són les següents:

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

Despeses per mailing

4.500,00 €
360.000,00 €
38.632,02 €
123.000,00 €
30.200,00 €

(A) Despeses declarades
(B) Despeses
no subvencionables
C) Total despeses electorals
per mailing (A+B)
(D) Subvenció teòrica
màxima a rebre
(E) Despeses per mailing
justificades no cobertes
per la subvenció (C–D)

173.911,69 €
173.911,69 €
781.764,04 €
-

556.332,02 €
Font: Elaboració pròpia.

Font: Elaboració pròpia.

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

296.661,41 € (A-B+C)
Font: Elaboració pròpia.

303.231,13 €
6.569,72 €
-

Tresoreria
Compte bancari electoral

Sí

Fons no ingressats
en el compte electoral

Sí

Pagaments realitzats
fora del compte electoral

Sí

Deute amb proveïdors
Provisió interessos
financers
Font: Elaboració pròpia.

No
15.406,72 €

Límits de despeses ordinàries
del procés electoral
Límit màxim
de despeses ordinàries

Origen dels recursos declarats

3.015.847,20 €

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

296.661,41 €

No
603.169,44 €

80.452,65 €
No

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

603.169,44 €

Despeses a considerar
a l’efecte de límit

68.978,90 €

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

No

Font: Elaboració pròpia.

Comprovacions formals
La comptabilitat electoral corresponent a les
eleccions autonòmiques de l’any 2012 va ser
retuda el 27 de març del 2013, dintre del termini
legalment establert, està correctament
formalitzada i presenta coherència interna.
No se superen els límits legals establerts per als
conceptes de despeses electorals.

Les aportacions de persones físiques i jurídiques
per 4.500 € corresponen a donacions a la
campanya electoral i no s’han ingressat en el
compte electoral tal com estableix l’article
126 de la LOREG, sinó que s’han ingressat en
efectiu a la caixeta que té la formació per
pagar petites despeses.
La formació ens ha facilitat una relació de les
persones que han fet aquestes aportacions,
però no queda suficientment acreditat l’origen
dels fons. Aquesta deficiència ha estat
considerada a l’efecte de la proposta de
reducció de la subvenció electoral, de
conformitat
amb les competències atribuïdes en l’article 134
de la LOREG.
Les operacions d’endeutament corresponen a
l’import disposat de la pòlissa de crèdit
contractada per finançar les despeses
electorals. La formació ha disposat de 80.000 €
d’aquesta pòlissa per cancel·lar la pòlissa oberta
per a les eleccions municipals de l’any
2011.
Les aportacions rebudes des de la tresoreria
ordinària del partit als comptes electorals per
123.000 €, han estat contrastades amb el
certificat signat per l’administrador del partit.
L’import de 30.200 € d’altres ingressos
corresponen als obtinguts per l’emissió de bons
reemborsables del partit amb un nominal
individual de 50 € per finançar aquest procés
electoral. Amb aquests bons, l’adquirent presta a
Ciutadans el nominal de forma gratuïta.
El partit assumeix l’obligació de retornar l’import
al portador en un màxim de sis mesos
després de les eleccions. No obstant això,
l’obligació de devolució queda extingida en cas
que el partit no obtingui representació
parlamentària. No s’ha previst cap interès de
demora en el cas que el prestatari no realitzi la
devolució en la data de venciment. El 26 de
maig, data del venciment, es van retornar 1.750
€. El 27 de maig es van retornar 14.750 € i
la resta, 13.700 €, estan pendents d’amortitzar a
data de finalització del treball de camp.
Una part de la subscripció d’aquests bons, 5.700
€, es va ingressar en efectiu a la caixeta
del partit per fer front a petites despeses
electorals, fet que incompleix l’article 125.1 de la
LOREG

Despeses per operacions
ordinàries
L’import total de les despeses electorals
ordinàries justificades és de 303.231,13 €, el
qual
no supera el límit establert.
Les despeses ordinàries corresponen a les
categories de l’article 130 de la LOREG,
consistents en propaganda i publicitat,
arrendaments de locals, despeses de
desplaçament
i totes aquelles que siguin necessàries per a
l’organització i funcionament de les
oficines i serveis per a les eleccions.
La Sindicatura ha localitzat dues factures per
6.569,72 € en concepte de despeses de
restauració, que no tenen la naturalesa de
subvencionable d’acord amb l’article 130 de la
LOREG ja que no s’estima que siguin despeses
necessàries per a l’organització i
funcionament de les oficines i serveis per a les
eleccions. Per tant, l’import total de les
despeses electorals ordinàries subvencionables
és de 296.661,41 €.
La Sindicatura ha localitzat dues factures d’un
mateix proveïdor en què no es detalla el
tipus de gravamen, fet que incompleix la
normativa general per l’expedició de factures
regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de
novembre, del Reglament de facturació.
El càlcul de l’estimació de la provisió per
interessos financers és superior en 11.987,72 €
al calculat inicialment per la formació, com a
conseqüència del retard en el cobrament de la
bestreta del 90%. Aquest import té la naturalesa
de despesa electoral subvencionable.
El límit de despesa en publicitat exterior,
603.169,44 €, no ha estat superat, ja que la
despesa
realitzada ha estat de 80.452,65 €.
D’altra banda, el límit de despesa de publicitat
en premsa periòdica i emissores de ràdio
de titularitat privada, 603.169,44 €, no ha estat
superat ja que les despeses justificades han
estat de 68.978,90 €.

Despeses per mailing
L’import total de les despeses declarades per
mailing és de 173.911,69 €, import inferior al
subvencionable en 607.852,35 €. El nombre total
d’enviaments ha estat d’1.105.676.
Les despeses declarades per mailing
corresponen a conceptes com sobres, paperetes
electorals i interessos del crèdit rebut per
finançar les despeses de mailing.

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

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

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

Propostes
D’acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat i la competència establerta en l’article 134.2
de la LOREG la Sindicatura proposa la reducció de la subvenció electoral d’acord amb l’Annex I dels
criteris generals aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 23 d’octubre del 2012. En el punt
segon s’estableix que quan la procedència dels recursos utilitzats en la campanya electoral no hagi
quedat fefaentment acreditada, la Sindicatura ha de proposar una reducció del 10% de l’import dels
recursos. En la fiscalització la Sindicatura ha localitzat 4.500 € corresponents a aportacions de
persones físiques l’origen dels quals no queda suficientment acreditat. Per tant, en aplicació del punt
segon dels criteris generals abans esmentats aquesta Sindicatura proposa la reducció de la subvenció
electoral per import de 450 €. La subvenció a rebre per la formació política s’ha d’ajustar a la despesa
justificada d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent:

Subvenció a rebre
Subvenció

Subvenció
teòrica

Subvenció
teòrica

Subvenció
teòrica

Per resultats
electorals

300.943,25 €

296.661,41 €

296.661,41 €

Per tramesa
electoral

781.764,04 €

173.911,69 €

173.911,69 €

1.082.707,29 €

470.573,10 €

470.573,10 €

Total subvenció
Bestreta Administració
Generalitat (30%)

(38.632,02) €

Bestreta Administració
273.000
€
Generalitat (90%)

-

Reducció subvenció
Total pendent
Font: Elaboració pròpia.

(38.632,02) €
-

(450,00) €

(450,00) €

1.043.625,27 €

431.491,08 €

