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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE I ABAST 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 

d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització de les eleccions al Parlament de Catalunya que van tenir lloc 

el 14 de febrer del 2021. 

 

Aquest informe s’emet tenint en compte els articles 133 i 134 de la Llei orgànica 5/1985, del 

19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i l’article 5 del Decret 149/2020, del 22 de 

desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en 

les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. 

 

L’objecte d’aquest informe és pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats elec-

torals presentades per les formacions polítiques que han obtingut representació al Parlament 

de Catalunya i, en cas d’apreciar-hi irregularitats d’acord amb la Instrucció aprovada el 2 de 

febrer del 2021 pel Ple de la Sindicatura de Comptes, proposar la no adjudicació o la 

reducció de la subvenció electoral. 

 

 

1.2. METODOLOGIA 

El treball de fiscalització de les comptabilitats electorals s’ha dut a terme dintre del marc 

normatiu dels processos electorals i d’acord amb els principis i normes internacionals de 

fiscalització del sector públic generalment acceptats, i ha inclòs totes aquelles proves, de 

compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències sufi-

cients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.  

 

Atès que Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia, tenint en compte el que esta-

bleixen la LOREG i el Decret 149/2020, del 22 de desembre, i per homogeneïtzar la inter-

pretació de les obligacions legals d’ingressos i despeses electorals i establir quines irregu-

laritats poden originar una proposta de reducció de la subvenció electoral o la seva no adju-

dicació, el Ple de la Sindicatura, en la reunió del 2 de febrer del 2021, va aprovar la Instrucció 

per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de 

febrer del 2021. 

 

Com a limitació a l’abast del treball realitzat cal destacar que la Sindicatura de Comptes ha 

revisat únicament els ingressos i les despeses electorals declarades per les formacions 

polítiques objecte d’aquest informe i no la possible existència de despeses electorals no 

registrades en les comptabilitats presentades. Una revisió completa de les despeses i dels 

ingressos electorals de les diferents formacions polítiques exigiria una fiscalització de tota 

l’activitat economicofinancera ordinària d’aquestes formacions. 

 

La data de finalització del treball de camp va ser el 25 de novembre del 2021. 
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1.3. CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS DEL 14 DE FEBRER DEL 2021 

El 21 de desembre del 2020 la Presidència del Parlament va comunicar al vicepresident del 

Govern que es va constatar la impossibilitat de proposar un candidat o candidata per a ésser 

investit president o presidenta de la Generalitat. En conseqüència, en compliment del que 

disposen els articles 66 i 67.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Parlament resta 

automàticament dissolt i es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya. 

 

Mitjançant el Decret 147/2020, del 21 de desembre, el vicepresident del Govern en substi-

tució de la Presidència de la Generalitat va convocar eleccions al Parlament de Catalunya el 

14 de febrer del 2021. 

 

 

1.4. NORMATIVA APLICABLE 

Les normes reguladores bàsiques de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 són 

les següents: 

• Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). 

 

• Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. 

 

• Llei 18/2010, del 7 del juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

• Llei orgànica 3/2015, del 30 de març, de control de l’activitat economicofinancera dels 

partits polítics, per la qual es modifica la Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre 

finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, del 27 de juny, de partits polítics, 

i la Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal de Comptes. 

 

• Decret 147/2020, del 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Cata-

lunya i de convocatòria d’eleccions. 

 

• Decret 148/2020, del 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització 

de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. 

 

• Decret 149/2020, del 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de 

la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. 

 

• Resolució del 21 del desembre del 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per 

la qual es publica l’Acord del Ple del 20 de desembre del 2018, d’aprovació del Pla de 

comptabilitat adaptat a les formacions polítiques (PCFP) i a la Llei orgànica 3/2015, del 

30 de març. 
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• Acord del 2 de febrer del 2021 del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu 

a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 14 de febrer del 2021. 

 

• Acord del 25 de febrer del 2021, de la Junta Electoral Central, pel qual s’ordena la 

publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya convo-

cades pel Decret 147/2020, del 21 de desembre, i celebrades el 14 de febrer del 2021, 

conforme a les actes d’escrutini general i de proclamació d’electes trameses per les 

Juntes Electorals Provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

 

 

 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. ASPECTES A VERIFICAR 

Els aspectes més significatius per verificar el compliment de la normativa aplicable es poden 

concretar en els punts següents: 

 

Comprovacions formals 

• La comptabilitat electoral s’ha de presentar entre els cent i cent vint-i-cinc dies posteriors 

a les eleccions, d’acord amb l’article 133 de la LOREG. 

 

• La documentació comptable i justificativa ha d’estar correctament formalitzada i presentar 

coherència interna. 

 

• La comptabilitat electoral s’ha de presentar adaptada al PCFP.1 

 

• Totes les candidatures han de tenir un administrador electoral responsable de tots els 

ingressos i despeses de la candidatura, i de la seva comptabilitat. 

 

Recursos de la campanya electoral 

• Els administradors han de comunicar a la Junta Electoral els comptes oberts per a la 

recaptació de fons. Tots els fons destinats a sufragar despeses electorals, sigui quina 

sigui la procedència, s’han d’ingressar en aquests comptes.  

• Els titulars de les aportacions dels fons han d’estar identificats. 

 

 

1. L’adaptació a la Llei orgànica 3/2015, del 30 de març, del Pla de comptabilitat per a les formacions polítiques, 

va ser aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes el 20 de desembre del 2018 i modificada el 7 de març del 2019, 

i va ser d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2019. 
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• Cap persona física o jurídica no pot aportar més de 10.000 €. 

 

• No poden haver-hi aportacions de fons provinents d’ens públics ni d’empreses vinculades 

al sector públic, excepte les subvencions electorals comentades en el punt 2.2 d’aquest 

informe. Tampoc poden haver-hi aportacions provinents de persones estrangeres. 

 

• La subvenció electoral corresponent a cada formació política no pot superar l’import de 

les despeses electorals declarades i justificades. 

 

Despeses electorals 

• Les despeses electorals s’han d’haver fet entre el dia de la convocatòria de les eleccions 

i el dia de proclamació dels electes i han d’estar convenientment justificades. 

 

• La naturalesa de la despesa electoral ha d’estar inclosa entre els conceptes següents: 

• Confecció de sobres i paperetes electorals. 

• Propaganda i publicitat directament o indirectament adreçada a promoure el vot dels 

electors a les seves candidatures, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi. 

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

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

candidatures. 

• Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels dirigents dels 

partits, associacions, federacions o coalicions i del personal al servei de la candi-

datura. 

• Correspondència i franqueig. 

• Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral. 

• Despeses que siguin necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines 

i els serveis que calguin per a les eleccions. 

 

Comprovació dels límits de despesa 

• S’ha de respectar el límit màxim de despeses electorals de les formacions polítiques que 

concorren a les eleccions. 

• S’han de complir les limitacions establertes respecte a despeses de publicitat exterior i 

de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio. 
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Tresoreria de campanya electoral 

• Els administradors electorals tenen l’obligació de comunicar a la Junta Electoral els 

comptes corrents oberts per recaptar fons i per efectuar els pagaments de la campanya 

electoral. 

 

• Cal comprovar el compliment del límit temporal sobre la disposició dels fons dels comptes 

corrents. Un cop acabada la campanya electoral només es pot disposar dels saldos 

d’aquests comptes per pagar les despeses electorals contretes prèviament, en els 

noranta dies següents al de la votació. 

 

Compliment per part de tercers de les obligacions previstes en l’article 133 de la Llei 

orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general  

• Les empreses que hagin facturat a les formacions polítiques objecte d’aquest informe 

despeses electorals de més de 10.000 € ho han de comunicar als òrgans de control 

extern.  

 

• Les entitats financeres tenen l’obligació de comunicar als òrgans de control extern la con-

cessió de préstecs destinats a despeses electorals. 

 

 

2.2. SUBVENCIONS ELECTORALS 

2.2.1. Càlcul de l’import màxim de la subvenció 

El Decret 149/2020, del 22 de desembre, manté els imports de les subvencions per escó i 

vot aconseguit de les eleccions al Parlament de Catalunya dels anys 2012, 2015 i 2017 i 

incrementa la subvenció per tramesa directa i personal als electors dels sobres i les pape-

retes electorals de 0,17 € a 0,20 €. A continuació es detallen les regles per determinar la 

subvenció corresponent a les despeses electorals: 

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

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

mínim, un escó. 

 

• Un import de 0,20 € per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la 

candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup par-

lamentari, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels 

sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral (d’ara endavant 

mailing). 

Segons la normativa electoral, l’import de les despeses per trameses electorals que la 
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subvenció a percebre no cobreixi incrementarà, a tots els efectes, les despeses declarades 

per l’activitat electoral ordinària. 

L’Acord del 25 de febrer del 2021 de la Junta Electoral Central va ordenar la publicació del 

resum dels resultats generals i per circumscripcions de les eleccions al Parlament de 

Catalunya i de la proclamació d’electes. Aquest acord va ser publicat en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya el 3 de març del 2021. Els resultats de les eleccions van ser els 

següents: 

Quadre 1. Resultats electorals 

Candidatura 

Resultats 

electorals 

Vots 

computables * Escons 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 654.766 654.766 33 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 605.581 605.581 33 

Junts per Catalunya (J×CAT) 570.539 570.539 32 

VOX 218.121 218.121 11 

En Comú Podem – Podem en Comú (ECP-PEC) 195.345 178.991 8 

Candidatura d’Unitat Popular – Un nou cicle per guanyar (CUP-G) 189.924 189.924 9 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (Cs) 158.606 144.455 6 

Partit Popular (PP) 109.453 86.266 3 

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) 77.229 - - 

Altres 39.764 - - 

Total 2.819.328 2.648.643 135 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Acord del 25 de febrer del 2021 de la Junta Electoral Central. 

* No es computen els vots de les circumscripcions en què la candidatura no hagi obtingut escó, per al càlcul de la 

subvenció electoral. 

 

D’acord amb aquests resultats i aplicant les regles establertes en el Decret 149/2020 els 

imports màxims de les subvencions electorals eren els següents: 

Quadre 2. Imports màxims de les subvencions 

Formació política 

Per escons 

(A) 

Per vots 

(B) 

Per mailing 

(C) 

Total 

(A+B+C) 

PSC-PSOE 531.352,80 399.407,26 1.124.813,40 2.055.573,46 

ERC 531.352,80 369.404,41 1.124.813,40 2.025.570,61 

J×CAT 515.251,20 348.028,79 1.124.813,40 1.988.093,39 

VOX 177.117,60 133.053,81 1.124.813,40 1.434.984,81 

ECP-PEC 128.812,80 109.184,51 955.382,40 1.193.379,71 

CUP-G 144.914,40 115.853,64 1.124.813,40 1.385.581,44 

Cs 96.609,60 88.117,55 955.382,40 1.140.109,55 

PP 48.304,80 52.622,26 - 100.927,06 

Total 2.173.716,00 1.615.672,23 7.534.831,80 11.324.220,03 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

En el càlcul de la subvenció per vots d’ECP-PEC i Cs no s’han computat els vots obtinguts 

en les circumscripcions de Girona i Lleida perquè aquestes formacions no van obtenir cap 
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escó en aquestes circumscripcions. Pel mateix motiu la subvenció teòrica màxima per 

mailing d’ECP-PEC i Cs és inferior a la de la resta de formacions polítiques que sí van obtenir 

representació en totes les circumscripcions. 

 

El PP va obtenir tres escons, motiu pel qual té dret a subvenció per escons i per vots, però 

no per l’activitat de mailing, ja que no ha pogut formar grup parlamentari.  

 

 

2.2.2. Bestretes de subvencions 

El Decret 149/2020, del 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de 

la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021, estableix que 

la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals i la Secretaria de 

Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència (DAERIT) són els òrgans competents per tramitar els expedients d’atorga-

ment de subvencions electorals, la concessió de bestretes als partits polítics, federacions, 

coalicions o agrupacions com a avançament de les subvencions que els corresponguin per 

les despeses electorals ocasionades i els procediments de reintegrament, si escau. 

 

D’acord amb l’article 3 del Decret 149/2020 l’import de les bestretes no podia ser superior al 

30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació, coalició o agrupació en les 

eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2017. 

La Resolució del 28 de gener del 2021 del secretari de Transparència i Govern Obert del 

DAERIT estableix que cal fer el pagament de les bestretes esmentades als partits polítics, 

federacions, coalicions o agrupacions d’electors que ho haguessin sol·licitat davant les 

juntes electorals provincials, dins el termini establert en la normativa. Els imports de les 

bestretes concedides són els següents: 

Quadre 3. Bestretes del 30% de la subvenció electoral 

Formació política  Subvenció 2017 Bestreta del 30% 

Cs 2.165.249,05 649.574,72 

Junts×Cat* 1.739.389,32 - 

PDeCAT* - 521.816,80 

ERC-CatSí  1.594.647,49 478.394,25 

PSC-PSOE 1.495.809,93 448.742,98 

CatComú-Podem  714.075,98 214.222,79 

CUP 165.311,99 49.593,60 

PP 163.910,82 49.173,25 

Total 8.038.394,58 2.411.518,39 

Imports en euros. 

Font: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 

* Segons l’Acord 6/2021, del 7 de gener, de la Junta Electoral Central tots els drets electorals que poguessin 

correspondre a la coalició Junts×Cat, presentada a les eleccions al Parlament de l’any 2017, corresponen a la 

formació política PDeCAT, presentada a les eleccions del 2021.  
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Segons l’Acord del 25 de febrer del 2021 de la Junta Electoral Central pel qual s’ordena la 

publicació dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, el Partit 

Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) no va obtenir cap escó, i, per tant, no té dret a per-

cebre la subvenció per les despeses electorals. En conseqüència, s’inicia el procediment 

de reintegrament de la bestreta atorgada. 

 

L’1 de juliol del 2021 el partit va ingressar un xec bancari per 91.816,80 € en el compte res-

tringit del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert2 i per la resta de l’import, 430.000,00 €, 

l’1 d’octubre del 2021 va sol·licitar el fraccionament del pagament en vint-i-quatre mesos. El 

7 de gener del 2022, el subdirector general de Tresoreria va resoldre autoritzar el frac-

cionament del deute pendent, format per l’import corresponent i els interessos de demora, 

amb un pla de pagament mensual que finalitza el 5 de gener del 2024. 

 

Així mateix, el Decret 149/2020 estableix que, dins el termini de trenta dies posteriors a la 

presentació de la comptabilitat davant la Sindicatura de Comptes, l’òrgan competent en 

matèria de processos electorals ha de dictar resolució d’atorgament de subvencions elec-

torals i ha d’abonar a les candidatures que les hagin de percebre una bestreta del 90% de 

l’import de les subvencions que els corresponguin d’acord amb els resultats generals 

d’aquests comicis publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya descomptant, 

si escau, les bestretes concedides prèviament. Els imports d’aquestes bestretes van ser els 

següents: 

 

Quadre 4. Bestretes de subvencions 

Formació política 

Subvenció máxima 

(A) 

Bestreta del 90% 

(B) 

Bestreta del 30% 

(C) 

Total 

(B-C) 

PSC-PSOE 2.055.573,46 1.850.016,11 448.742,98 1.401.273,13 

ERC  2.025.570,61 1.823.013,55 478.394,25 1.344.619,30 

J×CAT 1.988.093,39 1.789.284,05 - 1.789.284,05 

VOX 1.434.984,81 1.291.486,33 - 1.291.486,33 

ECP-PEC 1.193.379,71 1.074.041,74 214.222,79 859.818,95 

CUP-G 1.385.581,44 1.247.023,30 49.593,60 1.197.429,70 

Cs 1.140.109,55 1.026.098,60 649.574,72 376.523,88 

PP 100.927,06 90.834,35 49.173,25 41.661,10 

PDeCAT* - - 521.816,80 (521.816,80) 

Total 11.324.220,03 10.191.798,03 2.411.518,39 7.780.279,64 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* El partit PDeCAT no obté representació parlamentària, per tant no té dret a la bestreta i ha de retornar la quantitat 

percebuda per aquest concepte. 

 

 

2. El Decret 244/2021, del 19 de juny, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 

departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que el Departament d’Acció Exterior 

Relacions Institucionals i Transparència passa a denominar-se Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. 
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El 6 i 7 de juliol del 2021 la secretària de Govern Obert va resoldre atorgar la subvenció 

electoral i fer el pagament de la bestreta del 90% a les formacions polítiques que tenien dret 

a percebre-la. 

 

La LOREG estableix que, per poder percebre la bestreta del 90%, les formacions polítiques 

han de presentar un aval bancari del 10% de la subvenció percebuda i el certificat que 

acrediti l’adquisició pels electes de la condició plena de membres del Parlament de 

Catalunya.  

 

El 16 de juliol i el 10 de setembre del 2021 les coalicions CUP-G i ECP-PEC van renunciar 

parcialment a l’import de la subvenció màxima prevista en funció dels resultats. El Depar-

tament d’Acció Exterior i Govern Obert va acceptar la renúncia parcial de la subvenció i va 

modificar les resolucions d’atorgament de les subvencions per les quanties sol·licitades: 

449.343,04 € i 456.318,17 €, respectivament. 

 

Totes les formacions van sol·licitar al departament que té la competència en matèria de pro-

cessos electorals que la garantia de la subvenció electoral fos constituïda mitjançant retenció 

de part de l’import de la subvenció. D’acord amb el que estableix el Decret 221/1999, del 27 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de 

Catalunya, el Departament va acceptar les sol·licituds presentades. 

 

El Departament va lliurar a les formacions polítiques que tenien dret a percebre-la, la bestreta 

del 90% de la subvenció electoral dins del termini de trenta dies posteriors a la presentació 

de la comptabilitat, establert per l’article 133.4 de la LOREG. 

 

En el quadre següent es detalla l’import de la bestreta del 90% efectivament pagada una 

vegada acceptades les renúncies de part de les subvencions electorals i descomptades les 

retencions del 10% corresponents. 

 

Quadre 5. Import a pagar de la bestreta del 90% un cop acceptada la renúncia parcial i la retenció del 10% 

Formació 

política 

Bestreta del 90%  

(A) 

Retenció del 10%  

(B = 10% × A) 

Bestreta del 30%  

(C) 

Import pagat de la 

bestreta del 90% 

(D = A - B - C) 

PSC-PSOE 1.850.016,11 185.001,61 448.742,98 1.216.271,52 

ERC  1.823.013,55 182.301,35 478.394,25 1.162.317,95 

J×CAT 1.789.284,05 178.928,41 - 1.610.355,64 

VOX 1.291.486,33 129.148,63 - 1.162.337,70 

ECP-PEC* 410.686,35 41.068,64 214.222,79 155.394,92 

CUP-G* 404.408,74 40.440,87 49.593,60 314.374, 27 

Cs 1.026.098,60 102.609,86 649.574,72 273.914,02 

PP 90.834,35 9.083,44 49.173,25 32.577,66 

Total 8.685.828,08 868.582,81 1.889.701,59 5.927.543,68 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Les coalicions ECP-PEC i CUP-G van presentar renúncia parcial de la subvenció electoral màxima prevista. El 

Departament va acceptar la renúncia parcial i va reduir els imports màxims a subvencionar per les quantitats 

sol·licitades: 456.318,17 € i 449.343,04 €, respectivament. 
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El cobrament del 90% de la bestreta no queda reflectit en les comptabilitats electorals ana-

litzades, atès que és posterior a la presentació dels comptes electorals davant la Sindicatura. 

 

 

2.3. DESPESES ELECTORALS 

2.3.1. Límit de despeses per operacions ordinàries i mailing subvencionable 

El Decret 149/2020, del 22 de desembre, establia que en les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 2021 cap partit, federació, coalició o agrupació no podia superar, per despe-

ses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 € el nombre d’habitants de població 

de dret de les circumscripcions electorals on presentessin candidatures. 

 

En les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 el nombre d’habitants de la població de 

dret de les circumscripcions electorals on es van presentar candidatures va ser de 7.780.479 

i el nombre d’electors, segons dades definitives de l’oficina del cens electoral, de 5.624.067. 

 

La quantitat subvencionada corresponent al mailing no s’inclou dins d’aquest límit. Les 

formacions polítiques han de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’ator-

ga la subvenció, ja que l’import màxim subvencionable per mailing de cada formació es 

calcula en funció del nombre d’electors a què s’hagi enviat. 

 

A l’efecte del compliment del límit de despeses ordinàries establert per la LOREG, les des-

peses de mailing no subvencionables s’han d’afegir a les despeses ordinàries justificades 

per les formacions polítiques. 

 

D’acord amb aquesta normativa, el límit de les despeses electorals generals, incloses les 

despeses per mailing subvencionables, era el següent: 

 
Quadre 6. Límits de despeses electorals generals 

Formació política  

Població  

de dret 

(A) 

Euros per 

habitant 

(B) 

Despeses 

ordinàries 

(C=A×B) 

Despeses mailing 

subvencionables 

(D) 

Límit total  

(C+D) 

PSC-PSOE 7.780.479 0,40 3.112.191,60 1.124.813,40 4.237.005,00 

ERC 7.780.479 0,40 3.112.191,60 1.124.813,40 4.237.005,00 

J×Cat 7.780.479 0,40 3.112.191,60 1.124.813,40 4.237.005,00 

VOX 7.780.479 0,40 3.112.191,60 1.124.813,40 4.237.005,00 

ECP-PEC* 7.780.479 0,40 3.112.191,60 955.382,40 4.067.574,00 

CUP-G 7.780.479 0,40 3.112.191,60 1.124.813,40 4.237.005,00 

Cs* 7.780.479 0,40 3.112.191,60 955.382,40 4.067.574,00 

PP* 7.780.479 0,40 3.112.191,60 - 3.112.191,60 

Total - - 24.897.532,80 7.534.831,80 32.432.364,60 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Les formacions ECP-PEC i Cs no van obtenir escons en les circumscripcions de Girona i Lleida; per tant, el límit 

màxim de despeses per mailing subvencionables és inferior al de la resta de formacions polítiques que sí van obtenir 

representació en totes les circumscripcions. El PP no va formar grup parlamentari, per tant, no tenia dret a rebre 

subvenció per les despeses de mailing. 
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L’article 59 de la LOREG estableix que per ordre ministerial s’han de fixar les tarifes especials 

per als enviaments postals de propaganda electoral a les quals els partits concurrents a les 

eleccions tenen dret a acollir-se amb un màxim d’un enviament per elector en cada convo-

catòria electoral. 

 

L’Ordre ministerial del 3 de maig del 1977 va fixar la tarifa aplicable a les candidatures en 

0,006 € per tramesa. La resta de l’import, 0,194 €, fins a arribar al preu del servei postal el 

paga el Ministeri de l’Interior, tal com recull l’Acord de Consell de Ministres del 9 de març 

del 2020, pel qual s’estableixen les obligacions del servei públic al prestador del servei 

postal en les eleccions que es convoquin durant l’any 2020. 

 

El total d’enviaments certificats per tots els partits polítics va ser de 36.900.257, per tant el 

cost que haurà de fer front el Ministeri de l’Interior per les eleccions al Parlament de Cata-

lunya per la tramesa electoral és de 7.158.649,86 €. 

 

En aquesta convocatòria i per motius sanitaris com a conseqüència de la pandèmia de la 

covid el DAERIT, d’una manera excepcional, va realitzar una tramesa de sobres i paperetes 

amb un cost de 2.691.601,73 €. 

 

 

2.3.2. Sublímits de despeses ordinàries 

Dins de les despeses ordinàries la LOREG estableix dos sublímits addicionals que cal 

respectar: 

 

• Les despeses en publicitat exterior (cartells, banderoles i pancartes) no poden excedir el 

20% del límit màxim de despeses ordinàries; és a dir, 622.438,32 € per cada formació 

política. 

• Les despeses en publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada 

no poden superar el 20% del límit màxim de despeses ordinàries; és a dir, 622.438,32 € 

per cada formació política. 

 

 

2.4. REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS 

D’acord amb l’article 133.1 de la LOREG les formacions polítiques que compleixin els requi-

sits exigits per percebre les subvencions electorals o que hagin sol·licitat bestretes a càrrec 

d’elles han de presentar davant la Sindicatura de Comptes la seva comptabilitat electoral 

entre els cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions. 

 

Totes les candidatures que van obtenir representació parlamentària en les eleccions del 14 

de febrer del 2021 han tramès telemàticament la comptabilitat electoral i la documentació 
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justificativa establerta en la Instrucció mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura de 

Comptes dins el termini esmentat. 

La formació política PDeCAT va sol·licitar una bestreta del 30% de la subvenció percebuda 

a les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021, fet pel qual aquesta formació ha 

presentat la comptabilitat electoral i ho ha fet dins de termini, tal com estableix l’article 133.1 

de la LOREG. 

 

Pressupost de la campanya electoral 

El segon punt de l’Acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finan-

çament dels partits polítics del 26 de febrer del 2001 estableix que fins a cinc dies abans de 

l’inici de la campanya electoral, les formacions polítiques que vulguin concórrer a les 

eleccions han de presentar davant de la Sindicatura un pressupost detallat dels ingressos i 

les despeses electorals. Aquest acord el van signar Convergència Democràtica de Cata-

lunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Partit Popular, 

Partit dels Socialistes de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. 

 

Algunes formacions polítiques juntament amb la comptabilitat electoral han presentat a la 

Sindicatura de Comptes un pressupost de la campanya electoral. En el quadre següent es 

detalla les formacions polítiques que han facilitat el pressupost de la campanya electoral, es 

compara aquest pressupost amb el total de despesa electoral realitzada i es mostra la 

desviació corresponent: 

 

Quadre 7. Pressupost de campanya electoral comparat amb la despesa electoral realitzada  

Formació  

política  

Pressupost  

(A) 

Despesa electoral  

(B) 

Desviació  

(A-B) 

ERC 1.901.000,00 1.670.261,31 230.738,69 

PSC-PSOE 1.988.368,00 2.059.904,82 (71.536,82) 

PP 904.453,49 813.534,47 90.919,02 

Total 4.793.821,49 4.543.700,60 250.120,89 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les formacions polítiques. 

 

Les formacions que no van presentar pressupost de la campanya electoral no havien signat 

l’Acord del 26 de febrer del 2001. 

 

En els apartats següents es mostren, per cada formació política, els quadres resum dels 

aspectes més significatius de l’activitat econòmica derivada de la campanya electoral, amb 

les deficiències i irregularitats observades. Si escau, s’inclou la proposta de reducció o no 

adjudicació de la subvenció prevista en l’article 134.2 de la LOREG. 
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2.4.1. Partit dels Socialistes de Catalunya  

Les dades facilitades per la formació PSC-PSOE són les següents: 

Quadre 8. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 18.275,00 

Operacions d’endeutament 1.286.000,00 

Bestretes de l’Administració 448.742,98 

Aportacions del partit 288.173,44 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 2.041.191,42 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 9. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 1.249.596,18 

(B) Despeses no subvencionables 159.392,06 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 1.090.204,12 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 10. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 810.308,64 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 810.308,64 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 1.124.813,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 1.048.795,20 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 11. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 1.090.204,12 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 180.312,33 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,22 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 180.928,78 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 12. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral No 

Saldo de tresoreria 14,14 

Deute amb proveïdors - 

Provisió per a interessos financers 18.727,54 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 8 de juny del 2021 i, per tant, ha estat presentada dintre del termini 

legalment establert. La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP. 

 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques, per 18.275,00 €, estan documentades mitjançant una 

llista on apareixen el nom, DNI i domicili de les persones físiques i l’import de l’aportació. 

 

Les aportacions rebudes de la tresoreria ordinària del partit al compte electoral van ser de 

288.173,44 € i han estat contrastades amb el certificat signat pel responsable financer del 

partit.  

 

L’endeutament correspon a tres-cents vuitanta-quatre contractes de microcrèdits de dife-

rents imports formalitzats pel partit. Segons la clàusula quarta de les condicions generals 

del contracte de microcrèdits, el principal del préstec, juntament amb els interessos del 3%, 

serà retornat en el termini de deu dies a comptar des del moment en què es percebi, 

almenys el 90% de les subvencions. La Sindicatura ha comprovat que els aportants estan 

correctament identificats, que els imports dels microcrèdits són inferiors a 10,000,00 € i que 

aquests han estat reintegrats (principal i interessos corresponents) amb posterioritat al tan-

cament de la comptabilitat electoral, concretament entre el 23 d’agost i el 10 de setembre 

del 2021. 

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per 

a les eleccions. 
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La Sindicatura ha detectat deu factures de despeses d’estudi del vot i sondeig electoral per 

159.392,06 € que no tenen la naturalesa de subvencionables, d’acord amb l’article 130 de 

la LOREG. L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades i subvencionables 

és de 1.090.204,12 €, el qual no supera el límit establert. 

 

El límit de despesa en publicitat exterior de 622.438,32 € no va ser superat, ja que les 

despeses justificades foren de 180.312,33 €. 

 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, de 622.438,32 €, no va ser superat, ja que les despeses justificades foren 

de 180.928,78 €. 

 

Despeses per mailing 

Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres, paperetes 

electorals i els interessos dels microcrèdits rebuts per finançar les despeses de mailing. 

 

L’import total de les despeses subvencionables per mailing és de 810.308,64 €
3. L’import de 

les despeses justificades per trameses electorals que la subvenció a percebre no cobreixi 

incrementarà les despeses declarades per l’activitat electoral ordinària. El nombre total 

d’enviaments va ser de 5.243.976.  

 

Tresoreria 

Totes les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 

125.3 de la LOREG. 

 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 

en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Els vint-i-vuit 

proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer. 

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

 

 

3. Aquest paràgraf i els quadres 10, 13, 58, 60 i 62 han estat modificats com a conseqüència de l’al·legació 

presentada. 
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següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 

Quadre 13. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 930.760,06 1.090.204,12 930.760,06 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 1.124.813,40 810.308,64 810.308,64 

Total 2.055.573,46 1.900.512,76 1.741.068,70 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   (448.742,98) 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (1.216.271,52) 

Total pendent   764.054,20 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 

 

 

2.4.2. Esquerra Republicana de Catalunya 

Les dades facilitades per la formació política ERC són les següents: 

 

Quadre 14. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques - 

Operacions d’endeutament - 

Bestretes de l’Administració 478.394,25 

Aportacions del partit 1.193.000,00  

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 1.671.394,25 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 15. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 1.206.870,70 

(B) Despeses no subvencionables - 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 1.206.870,70 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 16. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 463.390,61 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 463.390,61 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 1.124.813,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 1.048.793,80 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 17. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 1.206.870,70 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 258.836,85  

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 39.375,95 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 18. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral No 

Saldo de tresoreria 1.132,94 

Deute amb proveïdors - 

Provisió per a interessos financers No aplicable 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 15 de juny del 2021 i, per tant, ha estat presentada dintre del 

termini legalment establert. La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP. 
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Origen dels recursos declarats 

L’aportació realitzada des de la tresoreria ordinària del partit al compte electoral per 

1.193.000,00 € ha estat contrastada amb el certificat signat pel responsable de finances 

del partit.  

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per 

a les eleccions. 

 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades i subvencionables és 

d’1.206.870,70 €, el qual no supera el límit establert. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,32 €, no va ser superat, atès que la des-

pesa realitzada fou de 258.836,85 €.  

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, 622.438,32 €, no va ser superat, atès que les despeses realitzades van ser 

de 39.375,95 €.  

 

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 463.390,61 €, import inferior al 

subvencionable en 661.422,79 €. El nombre total d’enviaments va ser de 5.243.969. 

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

electorals. 

 

Tresoreria 

Totes les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 

125.3 de la LOREG. 

 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000,00 € 

en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern.  
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Divuit proveïdors dels dinou que estaven obligats a informar ho van fer. El proveïdor 

Facebook Ireland Limited, amb un import de facturació de 74.142,73  €, no va informar la 

Sindicatura. 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 

Quadre 19. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 900.757,21 1.206.870,76 900.757,21 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 1.124.813,40 463.390,61 463.390,61 

Total 2.025.570,61 1.670.261,37 1.364.147,82 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   (478.394,25) 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (1.162.317,95) 

Total pendent   (276.564,38) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 

 

 

2.4.3. Junts per Catalunya 

Les dades facilitades per la formació política J×CAT són les següents: 

 

Quadre 20. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques 93.429,13 

Operacions d’endeutament 1.409.840,00 

Bestretes de l’Administració - 

Aportacions del partit 59.554,97 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 1.562.824,10 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 21. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 1.209.817,56 

(B) Despeses no subvencionables 35.552,68 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 1.174.264,88 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Quadre 22. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 373.183,39 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 373.183,39 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 1.124.813,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 1.048.795,20 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Quadre 23. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 1.174.264,88 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 407.008,15 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 6.409,88 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Quadre 24. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral 11.334,07 

Saldo de tresoreria 1.238,62 

Deute amb proveïdors No 

Provisió per a interessos financers 21.415,47 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 18 de juny del 2021, dintre del termini legalment establert. La 

formació política no va adaptar les masses patrimonials del Balanç ni del Compte de resul-

tats als models normalitzats que consten en el PCFP. 

 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions de persones físiques i jurídiques estan documentades mitjançant llistes on 

apareixen els noms, l’import, el DNI i el domicili.  

 

L’endeutament correspon a cinc-cents vint-i-un contractes de microcrèdits de diferents 

imports formalitzats pel partit. Aquests contractes tenen una durada d’un any des de la 

data de celebració de les eleccions, moment en què es produirà el venciment. La formació 

es compromet a tornar el capital amb els interessos meritats referenciats a l’euríbor més 

dos punts percentuals. La Sindicatura ha comprovat si els aportants estaven correctament 

identificats i si els imports dels microcrèdits eren inferiors a 10,000,00  €. De la revisió 

efectuada per la Sindicatura s’ha detectat que en quatre dels microcrèdits formalitzats se 

sobrepassava els 10.000 € per un total de 35.000 €. Amb posterioritat al tancament de la 

comptabilitat electoral s’ha comprovat que tots els microcrèdits havien estat reintegrats 

(principal i interessos corresponents); concretament van ser reintegrats l’1 de setembre 

del 2021. 

 

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals, 

per 59.554,97 €, han estrat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del 

partit. 

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per 

a les eleccions. 

 

La Sindicatura ha detectat onze factures per 35.552,68 € en concepte de despeses 

de restauració, despeses d’actuacions musicals, assessorament i impostos, que no tenen 

la naturalesa de subvencionable, d’acord amb l’article 130 de la LOREG, ja que no 

s’estimen necessàries per a l’organització i funcionament de les oficines i serveis a les 

eleccions. Per tant, l’import de les despeses electorals ordinàries subvencionables és 

d’1.174.264,88 €. 
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El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que la despesa 

realitzada va ser de 355.873,55 €.  

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, 622.438,32 € no va ser superat, ja que les despeses justificades van ser 

de 6.409,88 €.  

 

Despeses per mailing 

Les despeses per mailing realitzades, de 373.183,39 €, no superen l’import de la subvenció 

màxima a rebre. El nombre total d’enviaments va ser de 5.243.976.  

Les despeses declarades per mailing corresponien a conceptes com sobres i paperetes 

electorals. 

 

Tresoreria 

La formació va pagar dues factures per 11.334,07 € fora del termini de noranta dies pos-

teriors a les eleccions, establert en l’article 125.3 de la LOREG.  

 

Informació de proveïdors  

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 

en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern.  

 

Els dotze proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer. 

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 
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Quadre 25. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 863.279,99 1.174.264,88 863.279,99 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 1.124.813,40 373.183,39 373.183,39 

Total 1.988.093,39 1.547.448,27 1.236.463,38 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   - 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (1.610.355,64) 

Total pendent   (373.892,26) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 

 

 

2.4.4. VOX 

Les dades facilitades per la formació política VOX són les següents: 

Quadre 26. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques - 

Operacions d’endeutament - 

Bestretes de l’Administració - 

Aportacions del partit 1.402.330,00 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 1.402.330,00 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 27. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 974.336,72 

(B) Despeses no subvencionables 98.416,29 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 875.920,43 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 28. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 432.914,60 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 432.914,60 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 1.124.813,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 1.048.795,20 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 29. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 875.920,43 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 280.037,68 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 163.527,10 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Quadre 30. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral No 

Saldo de tresoreria 995,00 

Deute amb proveïdors No 

Provisió per a interessos financers No aplicable 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 17 de juny del 2021 i, per tant, dintre del termini legalment esta-

blert. La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP.  

 

La informació tramesa telemàticament per VOX referent a la comptabilitat electoral no va 

seguir els models facilitats per la Sindicatura aprovats per Acord del Ple en la Instrucció per 

fiscalitzar la comptabilitat electoral. 

 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals, 

per 1.402.330,00€, han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador del 

partit. 

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 
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aquelles que siguin necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els 

serveis per a les eleccions. 

La Sindicatura ha detectat nou factures per 98.416,29 € que corresponen a la contractació 

de personal de seguretat i el seu allotjament; i 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 fossin despeses necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els 

serveis per a les eleccions.  

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades i subvencionables va ser de 

875.920,43 €, import que no superava el límit de despesa ordinària. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que la despesa 

realitzada fou de 280.037,66 €.  

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que les despeses justificades foren de 

163.527,10 €.  

 

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing és de 432.914,60 €, no superen 

l’import de la subvenció màxima a rebre. El nombre total d’enviaments va ser de 5.243.976. 

 

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

electorals.  

 

Tresoreria 

Totes les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 

125.3 de la LOREG. 

 

Informació de proveïdors 

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 

en concepte de despeses electorals ho han de comunicar a l’òrgan de control extern. Els 

dinou proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer.  

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 
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declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 
Quadre 31. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 310.171,41 875.920,43 310.171,41 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 1.124.813,40 432.914,60 432.914,60 

Total 1.434.984,81 1.308.835,03 743.086,01 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   - 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (1.162.337,70) 

Total pendent   (419.251,69) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 

 

 

2.4.5. En Comú Podem – Podem en Comú 

Les dades facilitades per la coalició política ECP-PEC són les següents: 

 
Quadre 32. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques - 

Operacions d’endeutament - 

Bestretes de l’Administració 214.222,79 

Aportacions del partit 464.944,64 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 679.167,43 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Quadre 33. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 432.823,21 

(B) Despeses no subvencionables 26.294,21 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 406.529,00 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 34. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 246.179,31 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 246.179,31 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 955.382,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 435.248,80 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 35. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 406.529,00 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 57.799,28 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 77.830,67 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 36. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral No 

Saldo de tresoreria 164,91 

Deute amb proveïdors No 

Provisió per a interessos financers No aplicable 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 18 de juny del 2021 i, per tant, dintre del termini legalment esta-

blert. La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP.  
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La informació tramesa telemàticament referent als fitxers de despeses ordinàries i de mailing 

no va seguir els models facilitats per la Sindicatura aprovats per Acord del Ple en la Instrucció 

per fiscalitzar la comptabilitat electoral. 

 

Origen dels recursos declarats 

La coalició electoral està formada pels partits Catalunya en Comú, En Comú Podem i 

Podemos. 

 

Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària dels partits al compte electoral, per 

464.944,64 €, han estat contrastades amb els certificats signats pels administradors dels 

partits Catalunya en Comú per 354.944,64 € i Podemos per 110.000,00 €. 

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per 

a les eleccions. 

 

La Sindicatura ha detectat diverses factures per 26.294,21 € de despeses de decoració, 

enquestes i actuacions musicals, que no tenen la naturalesa de subvencionable, d’acord 

amb l’article 130 de la LOREG, ja que no s’estima que fossin despeses necessàries per a 

l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per a les eleccions. Per tant, 

l’import total de les despeses electorals ordinàries justificades i subvencionables és de 

406.529,00 €. 

El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que la despesa 

realitzada fou de 57.799,28 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que les despeses justificades foren de 

77.830,67 €.  

 

Despeses per mailing 

Les despeses per mailing realitzades, 246.179,31€, no superen l’import de la subvenció 

màxima a rebre. El nombre total d’enviaments realitzats en les circumscripcions en què la 

coalició va obtenir escó va ser de 2.176.244. 

 

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

electorals. 
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Tresoreria 

Les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 125.3 

de la LOREG. 

 

Informació de proveïdors  

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 

en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. 

 

Dotze dels quinze proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer. Els proveïdors que 

no han informat la Sindicatura de les facturacions superiors a 10.000 € són els següents: 

 

Quadre 37. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de 10.000 € 

Proveïdor Import 

D.B.B. 11.374,00 

The Cyranos, SL 18.150,00 

Facebook Ireland Limited 18.199,16 

Total 47.723,16 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 

Quadre 38. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 237.997,31 406.529,00 237.997,31 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 955.382,40 246.179,31 246.179,31 

Total 1.193.379,71 652.708,31 484.176,62 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   (214.222,79) 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (155.394,92) 

Total pendent   114.558,91 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 
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2.4.6. Candidatura d’Unitat Popular – Un nou cicle per guanyar 

Les dades facilitades per la coalició política CUP-G són les següents: 

 

Quadre 39. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques - 

Operacions d’endeutament - 

Bestretes de l’Administració 49.593,60 

Aportacions del partit 399.749,44 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 449.343,04 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 40. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 257.356,84 

(B) Despeses no subvencionables - 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 257.356,84 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 41. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 191.986,20 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 191.986,20 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 1.124.813,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 543.640,80 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 42. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 257.356,84 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 75.967,26 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 40.368,67 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 43. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral No 

Saldo de tresoreria 0,00 

Deute amb proveïdors No 

Provisió per a interessos financers No aplicable 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Comprovacions formals 

La coalició electoral està formada pels partits Candidatura d’Unitat Popular i Capgirem. La 

comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 8 de juny del 2021 i, per tant, dintre del termini legalment establert. 

La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP. 

 

Origen dels recursos declarats 

L’aportació realitzada des de la tresoreria ordinària del partit CUP al compte electoral 

per 399.749,04 € ha estat contrastada amb el certificat signat pel secretari general del 

partit.  

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per 

les eleccions. 

 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades i subvencionables és de 

257.356,84 €, el qual no supera el límit establert. 

 

El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que la despesa 

realitzada fou de 75.967,26 €. 

 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que les despeses justificades foren de 

40.368,37 €. 
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Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing, 191.986,20 €, no va superar l’import 

de la subvenció màxima a rebre. El nombre total d’enviaments va ser de 2.718.204.  

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

electorals. 

 

Tresoreria 

Les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 125.3 

de la LOREG i mitjançant el compte electoral. 

 

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 han de comunicar-ho l’òrgan de control extern. Els 

set proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer. 

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 

Quadre 44. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 260.768,04 257.356,84 257.356,84 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 1.124.813,40 191.986,20 191.986,20 

Total 1.385.581,44 449.343,04 449.343,04 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   (49.593,60) 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (314.374,27) 

Total pendent   85.375,17 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 
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2.4.7. Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 

Les dades facilitades per la formació política Cs són les següents: 

 

Quadre 45. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques - 

Operacions d’endeutament - 

Bestretes de l’Administració 649.574,72 

Aportacions del partit 1.880.687,38 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 2.530.262,10 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 46. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 1.743.092,95 

(B) Despeses no subvencionables - 

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

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 1.743.092,95 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 47. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 787.069,15 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 787.069,15 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 955.382,40 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades 1.048.795,20 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 48. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 1.743.092,95 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 590.036,95 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 353.014,90 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 49. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral No 

Saldo de tresoreria 100,00 

Deute amb proveïdors No 

Provisió per a interessos financers No aplicable 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 18 de juny del 2021 i, per tant, dintre del termini legalment esta-

blert. La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP. 

 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions rebudes de la tresoreria ordinària del partit al compte electoral per 

1.880.687,38 € han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador general 

del partit.  

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per 

a les eleccions. 
 

L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades i subvencionables és 

d’1.743.092,95 €, el qual no supera el límit establert. 

 

El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,32 €, no va ser superat, ja que la despesa 

realitzada fou de 590.036,95 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, de 622.438,32 €, no va ser superat, ja que les despeses justificades foren 

de 353.014,90 €.  

 

Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing va ser de 787.069,15 €, import inferior 

al subvencionable en 168.313,25 €. El nombre total d’enviaments va ser de 5.243.976. 

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

electorals. 
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Tresoreria 

Les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 125.3 

de la LOREG. 

 

Informació de proveïdors  

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 

en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern.  

 

Vint-i- tres proveïdors dels vint-i-cinc proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer. 

Els proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions superiors a 10.000€ 

són els següents: 

 
Quadre 50. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de 10.000 € 

Proveïdor Import 

Entre Paréntesis, Gráficas y Mailings Corporativos 2020, SL 755.608,11 

J.M.G.M. 11.797,50 

Total 767.405,61 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 
Quadre 51. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 184.727,15 1.743.092,95 184.727,15 

Per tramesa electoral efectuada, mailing 955.382,40 787.069,15 787.069,15 

Total 1.140.109,55 2.530.162,10 971.796,30 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   (649.574,72) 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (273.914,02) 

Total pendent   48.307,56 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 
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2.4.8. Partit Popular 

Les dades facilitades per la formació política PP són les següents: 

 

Quadre 52. Origen dels recursos declarats 

Concepte Import 

Aportacions de persones físiques o jurídiques - 

Operacions d’endeutament  

Bestretes de l’Administració 49.173,25 

Aportacions del partit 764.361,22 

Ingressos financers - 

Total recursos declarats 813.534,47 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 53. Despeses per operacions ordinàries 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 436.459,51 

(B) Despeses no subvencionables 20.227,20 

(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 377.074,96 

Total despeses electorals ordinàries justificades (A-B+C) 793.307,27 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 54. Despeses per mailing 

Concepte Import 

(A) Despeses declarades 377.074,96 

(B) Despeses no subvencionables - 

(C) Total despeses electorals per mailing (A-B) 377.074,96 

(D) Subvenció teòrica màxima a rebre - 

(E) Subvenció màxima a rebre segons trameses realitzades - 

(F) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció  377.074,96 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 55. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 

Concepte Import/situació 

Límit màxim de despeses ordinàries 3.112.191,60 

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 793.307,27 

Excés en el límit de despeses ordinàries No 

Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 35.342,89 

Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 622.438,32 

Despeses a considerar a l’efecte del límit 44.228,71 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 56. Tresoreria 

Concepte Import/situació 

Compte bancari electoral Sí 

Fons no ingressats en el compte electoral No 

Despeses no pagades des del compte electoral 6.454,31 

Saldo de tresoreria 0,00 

Deute amb proveïdors No 

Provisió per a interessos financers No aplicable 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Comprovacions formals 

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l’any 2021 va ser 

tramesa telemàticament el 17 de juny del 2021 i, per tant, dintre del termini legalment 

establert. La comptabilitat electoral s’ha presentat adaptada al PCFP. 

 

Origen dels recursos declarats 

Les aportacions rebudes de la tresoreria ordinària del partit al compte electoral per 

764.361,22 € han estat contrastades amb el certificat signat per l’administrador general del 

partit.  

 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, i 

inclouen les de propaganda i publicitat, d’arrendaments de locals, de desplaçament i totes 

aquelles necessàries per a l’organització i el funcionament de les oficines i els serveis per a 

les eleccions. 

 

La Sindicatura ha detectat dues factures per 20.227,20 € de despeses corresponents a la 

realització d’estudis i informes que no tenen la naturalesa de subvencionable. 

 

Atès que la formació no va aconseguir formar grup parlamentari, ja que només va obtenir 

tres escons, les despeses per mailing, de 377.074,96 €, s’han d’afegir a les ordinàries. Les 

despeses totals justificades, de 793.307,27 €, no van superar en cap cas el límit de despesa 

ordinària. 

 

El límit de despesa en publicitat exterior, 622.438,68 €, no va ser superat, ja que la despesa 

realitzada fou de 35.342,89 €. 

D’altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de 

titularitat privada, 622.438,68 €, no va ser superat, ja que les despeses justificades foren de 

44.228,71 €.  
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Despeses per mailing 

L’import total de les despeses declarades per mailing, 377.074,96 €, s’ha d’afegir a les des-

peses ordinàries justificades per la coalició, tal com s’explica en l’apartat 2.2.2. El nombre 

total d’enviaments va ser de 5.243.976. 

 

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

electorals. 

 

Tresoreria 

Les despeses electorals van ser pagades dins els noranta dies establerts per l’article 125.3 

de la LOREG. 

 

Informació de proveïdors  

D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 

en concepte de despeses electorals n’han d’informar l’òrgan de control extern. Els onze 

proveïdors que estaven obligats a informar ho van fer. 

 

Propostes 

D’acord amb el resultat del treball realitzat i tenint en compte la Instrucció per fiscalitzar la 

comptabilitat electoral aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes, aquesta institució 

declara que les despeses justificades per la formació política són les incloses en el quadre 

següent i no aprecia irregularitats que impliquin cap proposta de reducció de la subvenció 

electoral ni de no adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 

 

La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 

d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 

 

Quadre 57. Subvenció a rebre 

Subvenció 

Subvenció 

teòrica 

Despeses 

justificades 

Subvenció que 

correspon 

Per resultats electorals 100.927,06 793.307,27 100.927,06 

Per tramesa electoral efectuada, mailing - - - 

Total 100.927,06 793.307,27 100.927,06 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (30%)   (49.173,25) 

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (90%)*   (32.577,66) 

Total pendent   19.176,15 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Import efectivament pagat (vegeu el quadre 5). 
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2.4.9. Quadres resum 

Límits de despesa 

Aquest apartat recull el resum de les principals magnituds referents als diferents límits de 

despeses fixats per la normativa electoral, les despeses justificades per les diferents for-

macions polítiques i la subvenció que han de rebre. 

 

En el quadre següent es mostra el límit per despeses de mailing subvencionables, les 

despeses electorals justificades per aquest concepte i l’import final de la subvenció a rebre 

per mailing: 

 

Quadre 58. Límit de despeses i despeses per mailing  

Formació  

política 

Límit de despeses per 

mailing subvencionables *  

(A) 

Despeses per mailing 

justificades  

(B) 

Subvenció a rebre  

per mailing 

(el menor d’A o B) 

PSC-PSOE 1.048.795,20 810.308,64 810.308,64 

ERC 1.048.793,80 463.390,61 463.390,61 

J×CAT 1.048.795,20 373.183,39  373.183,39 

VOX 1.048.795,20 432.914,60 432.914,60 

ECP-PEC 435.248,80 246.179,31 246.179,31 

CUP-G 543.640,80 191.986,20 191.986,20 

Cs 1.048.795,20 787.069,15 787.069,15 

PP 1.048.795,20 377.074,96 n/a 

Total 7.271.659,40 3.682.106,86 3.305.031,90 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* El càlcul s’ha realitzat segons les trameses efectuades. 

n/a: No aplicable, ja que no va formar grup parlamentari. 

 

El PP va obtenir tres escons i no va formar grup parlamentari. Per aquest motiu no té dret a 

subvenció per mailing, i totes les despeses d’aquesta naturalesa s’han de considerar 

despeses ordinàries. 

A l’efecte del compliment del límit de despeses ordinàries establert per la LOREG, les des-

peses de mailing no subvencionables s’han d’afegir a les despeses ordinàries justificades 

per les formacions polítiques. L’import de les despeses per trameses electorals que la sub-

venció a percebre no cobreixi incrementarà, a tots els efectes, les despeses declarades per 

l’activitat electoral ordinària. 

En el quadre següent s’observa el compliment del límit màxim de despeses ordinàries: 
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Quadre 59. Límit de despeses ordinàries electorals 

Formació 

política 

Límit de 

despeses 

ordinàries  

(A) 

Despeses 

ordinàries 

declarades 

computables 

per al límit  

(B) 

Mailing  

no cobert 

per la 

subvenció 

(C) 

Total de 

despeses 

ordinàries 

computables 

(D=B+C) 

Import de la 

subvenció 

teòrica per 

despeses 

ordinàries 

(E) 

Subvenció a 

rebre per 

despeses 

ordinàries 

(el menor  

de D o E) 

PSC-PSOE 3.112.191,60 1.090.204,12 - 1.090.204,12 930.760,06 930.760,06 

ERC 3.112.191,60 1.206.870,70 - 1.206.870,70 900.757,21 900.757,21 

J×CAT 3.112.191,60 1.174.264,88 - 1.174.264,88 863.279,99 863.279,99 

VOX 3.112.191,60 875.920,43 - 875.920,43 310.171,41 310.171,41 

ECP-PEC 3.112.191,60 406.529,00 - 406.529,00 237.997,31 237.997,31 

CUP-G 3.112.191,60 257.356,84 - 257.356,84 260.768,04 257.356,84 

Cs 3.112.191,60 1.743.092,95 - 1.743.092,95 184.727,15 184.727,15 

PP 3.112.191,60 416.232,31 377.074,96 793.307,27 100.927,06 100.927,06 

Total 24.897.532,80 7.170.471,23 377.074,96 7.547.546,19 3.789.388,23 3.785.977,03 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Cap formació política no va superar el límit de despesa ordinària. 

 

Subvenció electoral 

Com a resum de les magnituds referents a la subvenció màxima i a les despeses electorals 

computables o justificades, es reprodueixen les dades següents: 

 
Quadre 60. Subvencions i despeses computables o justificades 

Formació 

política 

Subvenció 

per despeses 

ordinàries 

Subvenció  

per mailing  

Total 

subvenció 

Bestreta  

del 30% 

Bestreta 

del 90%* 

Subvenció 

pendent de 

cobrar /(retornar) 

PSC-PSOE 930.760,06 810.308,64 1.741.068,70 448.742,98 1.216.271,52 76.054,20 

ERC 900.757,21 463.390,61 1.364.147,82 478.394,25 1.162.317,95 (276.564,38) 

J×CAT 863.279,99 373.183,39 1.236.463,38 - 1.610.355,64 (373.892,26) 

VOX 310.171,41 432.914,60 743.086,01 - 1.162.337,70 (419.251,69) 

ECP-PEC 237.997,31 246.179,31 484.176,62 214.222,79 155.394,92 114.558,91 

CUP-G 257.356,84 191.986,20 449.343,04 49.593,60 314.374,27 85.375,17 

Cs 184.727,15 787.069,15 971.796,30 649.574,72 273.914,02 48.307,56 

PP 100.927,06 - 100.927,06 49.173,25 32.577,66 19.176,15 

Total 3.785.977,03 3.305.031,90 7.091.008,93 1.889.701,59 5.927.543,68 (726.236,34) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Correspon a l’import efectivament pagat de la bestreta del 90%. 

 

En el quadre següent es presenta un resum de l’origen dels recursos declarats per cada 

formació política i quina ha estat l’aplicació d’aquests recursos realitzada mitjançant des-

peses ordinàries o despeses per mailing. 



 

 

4
7
 

 

Quadre 61. Resum de l’origen dels recursos declarats i la seva aplicació 

Formació 

política 

Aportacions de 

persones 

físiques o 

jurídiques 

Aportacions 

del partit Endeutament 

Bestreta del 

30% de la 

subvenció 

Recursos  

totals 

Despeses 

ordinàries 

declarades 

Despeses per 

mailing 

Despeses  

totals 

Escons  

2021 

PSC-PSOE 18.275,00 288.173,44 1.286.000,00 448.742,98 2.041.191,42 1.249.596,18 810.308,64 2.059.904,82 33 

ERC - 1.193.000,00 - 478.394,25 1.671.394,25 1.206.870,70 463.390,61 1.670.261,31 33 

J×CAT 93.429,13 59.554,97 1.409.840,00 - 1.562.824,10 1.209.817,56 373.183,39 1.583.000,95 32 

VOX - 1.402.330,00 - - 1.402.330,00 974.336,72 432.914,60 1.407.251,32 11 

ECP-PEC - 464.944,64 - 214.222,79 679.167,43 432.823,21 246.179,31 679.002,52 8 

CUP-G - 399.749,44 - 49.593,60 449.343,04 257.356,84 191.986,20 449.343,04 9 

Cs - 1.880.687,38 - 649.574,72 2.530.262,10 1.743.092,95 787.069,15 2.530.162,10 6 

PP - 764.361,22  49.173,25 813.534,47 436.459,51 377.074,96 813.534,47 3 

Total 111.704,13 6.452.801,09 2.695.840,00 1.889.701,59 11.150.046,81 7.510.353,67 3.682.106,86 11.192.460,53 135 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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2.5. SUBVENCIONS ELECTORALS DEL 2017 

L’informe 27/2018 de la Sindicatura de Comptes, relatiu a les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 21 de desembre del 2017, va posar de manifest que cap formació va superar 

els límits de despeses establerts en la LOREG. Mitjançant la Resolució 329/XII, del 14 de 

març del 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar aquest informe i va instar el Govern a 

seguir-ne les recomanacions. 

 

El 14 de juny del 2019, el conseller del DAERIT va resoldre efectuar el pagament o iniciar el 

procediment de reintegrament parcial de la subvenció electoral a les formacions polítiques. 

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

Totes les formacions polítiques que tenen l’obligació de fer-ho han presentat la comptabilitat 

electoral a la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes en el termini establert. 

 

Totes les formacions polítiques han complert el límit general màxim de despesa electoral i 

els sublímits de publicitat establerts en els articles 55 i 58 de la LOREG. 

 

D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 

introducció, la Sindicatura de Comptes declara que les despeses justificades per cada una 

de les formacions polítiques fiscalitzades són les incloses en els quadres 59 i 60 anteriors i 

proposa que no s’apliqui cap reducció o la no adjudicació de la subvenció electoral prevista 

en la normativa electoral.  

 

 

3.1. OBSERVACIONS 

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 

durant el treball de fiscalització realitzat: 

 

1. En relació amb la comptabilitat electoral presentada s’han detectat les incidències 

següents: 

 

• J×CAT no va presentar les masses patrimonials dels estats financers d’acord amb el 

PCFP (vegeu l’apartat 2.4.3). 

 

• La informació tramesa telemàticament per VOX i dos dels fitxers tramesos per ECP-

PEC referent a la comptabilitat electoral no seguien els models facilitats per la 

Sindicatura aprovats pel Ple en la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral 

(vegeu els apartats 2.4.4 i 2.4.5). 
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2. La formació política J×CAT va pagar despeses electorals per 11.334,07 €, després dels 

noranta dies posteriors a les eleccions que l’article 125.3 de la LOREG fixa com a límit 

per disposar dels fons dels comptes electorals (vegeu l’apartat 2.4.3). 

 

3. Determinades despeses declarades per les formacions polítiques no són subvenciona-

bles perquè no es considera que fossin necessàries per a la campanya electoral, perquè 

no formaven part del tipus de despesa electoral establert en l’article 130 de la LOREG o 

perquè no estaven suficientment justificades (vegeu els apartats 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 

i 2.4.8). Els imports de les despeses considerades no subvencionables són els següents: 

 

Quadre 62. Despeses no subvencionables 

Formació política Import 

PSC-PSOE 159.392,06 

J×CAT 35.552,68 

VOX 98.416,29 

ECP-PEC 26.294,21 

PP 20.227,20 

PSC-PSOE 159.392,06 

Total 339.882,44 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

4. Diversos proveïdors de despeses electorals van incomplir l’obligació de trametre a 

l’òrgan de control extern la informació establerta en l’article 133.5 de la LOREG. La 

identificació dels proveïdors i els imports s’ha inclòs en el resultat de la fiscalització de 

la formació política corresponent (vegeu els apartats 2.4.2, 2.4.5 i 2.4.7). 

 

 

3.2. RECOMANACIONS 

A continuació la Sindicatura presenta una sèrie de recomanacions genèriques, algunes ja 

expressades en informes anteriors, sobre aspectes que afecten els processos electorals i 

que caldria que fossin adequadament tractats per la normativa electoral aplicable i en l’àmbit 

corresponent: 

 

1. El legislador hauria de regular el buit legal existent referent a les noves formes de 

finançament privat mitjançant operacions d’endeutament com la concessió de micro-

crèdits realitzats amb plataformes digitals de finançament col·lectiu. Aquest tipus de 

finançament no està expressament previst ni en la legislació sobre finançament dels 

partits polítics ni en la LOREG. 

 

2. La normativa electoral hauria de definir i precisar les despeses electorals a què es 

refereix l’article 130 de la LOREG.  
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3. L’article 1.2 del Decret 149/2020, del 22 de desembre, pel qual es regulen les subven-

cions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya 

de 2021, i l’article 175.2 de la LOREG vinculen el límit de despeses electorals al nombre 

d’habitants de la població de dret de les circumscripcions electorals on es presenten 

candidatures, que per aquestes eleccions va ser de 7.780.479. El nombre d’electors al 

qual es va dirigir la campanya electoral de les formacions polítiques per a les eleccions 

del 2021 va ser de 5.624.027 electors. La Sindicatura considera que, per futures elec-

cions, seria més ajustat vincular el límit de despeses electorals al nombre d’electors al 

qual va dirigida la campanya electoral (vegeu l’apartat 2.3.1). 

 

4. La LOREG estableix límits de despeses en publicitat exterior i en publicitat en premsa i 

emissores de ràdio privades sense detallar-ne clarament la naturalesa. Caldria que, 

reglamentàriament, la normativa identifiqués de forma més clara els conceptes de 

despeses que s’han d’incloure en aquestes classificacions: disseny, edició, muntatge, 

etc.  

 

5. Atès que les comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques no són 

homogènies quant a la data de tancament, caldria definir aquesta data de forma expressa 

i convindria que fos posterior als noranta dies després de les eleccions. D’aquesta 

manera se simplificaria la gestió administrativa i de control de les entitats implicades a 

tots nivells. 

 

6. Caldria avaluar l’eficiència real de les trameses de sobres i paperetes o de la propa-

ganda electoral als electors realitzades pels partits polítics. Es podria implantar un nou 

sistema aprofitant les noves tecnologies i evitar el malbaratament de recursos materials 

(paper, tinta, etc.) i econòmics que es fa servir en cada campanya electoral i reduir els 

costos ambientals i econòmics que genera aquest tipus de propaganda a les adminis-

tracions públiques. 

 

La despesa en concepte de mailing justificada per les formacions polítiques que van 

obtenir representació parlamentària va ser de 3.682.106,88 €. A aquest import s’han 

d’afegir 7.158.649,86 € corresponents a la despesa que paga el Ministeri de l’Interior a 

Correus per la tramesa electoral. En aquesta convocatòria i per motius sanitaris com a 

conseqüència de la pandèmia de la covid el DAERIT va realitzar, de manera excep-

cional, una tramesa de sobres i paperetes amb un cost addicional de 2.691.601,73 €; 

per tant, el total del cost electoral en concepte de despeses per mailing va ser de 

13.532.358,47 €.  

 

Si s’analitza el cost unitari de la tramesa de sobres i paperetes electorals s’observen 

variacions significatives entre les formacions polítiques. En alguns casos el cost unitari 

de la tramesa d’alguna formació supera el doble del cost unitari de la d’altres. Caldria 

estudiar la conveniència de reduir la despesa per mailing. 
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El Decret 149/2020, del 22 de desembre, va incrementar l’import de la subvenció per 

tramesa directa i personal de 0,17 € a 0,20 € per cada elector. De la revisió de la despesa 

de mailing s’observa que de l’import màxim de despeses per mailing subvencionables, 

7.271.659,40 €, només han estat justificats per les formacions polítiques 3.680.406,86 €, 

un 50,6% del total. La Sindicatura considera que aquest increment en l’import de la 

subvenció per tramesa directa i personal no està justificat i és una de les causes que el 

departament competent hagi concedit bestretes electorals per un import superior al 

calculat finalment per la Sindicatura, 727.936,34 € (vegeu el quadre 60).  

 

7. La Sindicatura considera que l’Acord de transparència i autolimitació de despeses 

electorals i de finançament de partits polítics signat el 26 de febrer del 2001 pels partits 

Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Ini-

ciativa per Catalunya Verds, Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya i Unió 

Democràtica de Catalunya s’hauria de revisar. També considera que caldria actualitzar 

tant el contingut dels deu punts que conté com els subjectes que el van signar (vegeu 

l’apartat 2.4). 

 

 

 

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord amb la normativa vigent, per complir amb el tràmit d’al·legacions, el 17 de gener 

del 2022, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès als destinataris següents: 

 

• Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 

• Partit dels Socialistes de Catalunya 

• Esquerra Republicana de Catalunya 

• Junts per Catalunya 

• VOX 

• En Comú Podem-Podem en Comú 

• Candidatura d’Unitat Popular – Un nou cicle per guanyar 

• Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 

• Partit Popular 

 

 

4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 

L’escrit d’al·legacions presentat pel Partit dels Socialistes de Catalunya a la Sindicatura de 

Comptes es reprodueix a continuació. 
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A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

 

ANGEL DAVID FUENTES DE LOS SANTOS, en la seva qualitat d’Administrador General 

de la candidatura del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), en 

endavant PSC, tal i com consta acreditat davant de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, compareix, i com millor procedeixi en Dret, EXPOSA:  

 

I. Que li ha estat notificat en data 18 de gener de 2022 la part del projecte d’informe 

de fiscalització número 25/2021 relatiu a la fiscalització realitzada a la can-

didatura del PSC de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 14 

de febrer de 2021 establint-se un termini de deu dies hàbils per la formulació 

d’al·legacions.  

 

II. Que mitjançant el present escrit, i dintre del termini conferit, formula les següents,  

 

AL·LEGACIONS 

 

Primera i única.- Despeses per mailing 

 

Aquesta Sindicatura apunta en el seu projecte d’informe que ha detectat una factura 

de 1.700 € que no considera que tingui naturalesa subvencionable motiu pel qual 

dedueix aquesta quantitat de la factura total presentada per un dels nostres proveïdors 

encarregats de la producció del mailing: 

 

 
En realitat, els 1.700 € corresponen a un dels conceptes que apareixen a la factura 

emesa pel nostre proveïdor encarregat de la producció de l’opuscle que s’integrava al 

mailing. Aquest concepte, tal i com s’apunta explícitament a la citada factura, corres-

pon a les despeses ocasionades per l’aturada de màquines.  

 

Com bé sap aquesta Sindicatura, en data 15 de gener de 2021, es va signar el Decret 

1/2021, pel qual es deixava sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament 

de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la 

pandèmia causada per la COVID-19 que es va publicar el 16 de gener al DOGC. Dos 
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dies després, el dilluns 18 de gener de 2021, es va interposar recurs contenciós admi-

nistratiu contra aquest decret de suspensió.  

 

Davant la incertesa i l’excepcionalitat d’aquesta situació, en la què desconeixíem si les 

eleccions finalment es celebrarien, la direcció de campanya de la nostra candidatura, 

obeint al decret de suspensió, va decidir sol·licitar als proveïdors interrompre temporal-

ment els seus serveis. 

 

Finalment, sis dies després de la publicació del decret de suspensió, el dia 22 de gener 

de 2021, la secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar 

mantenir la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya el dia que estava 

previst, és a dir, el 14 de febrer de 2021. Així, i malgrat les mesures cautelaríssimes 

anteriors a aquestes ordinàries que ja van suspendre temporalment el decret, tràmit 

que no preveu la possibilitat de fer al·legacions a l’òrgan recorregut que era el Depar-

tament de la Presidència, no va ser fins les mesures cautelars ordinàries que vam optar 

per reiniciar els serveis encarregats a cadascun dels proveïdors, i en concret, la 

producció del mailing. 

 

Aquesta situació d’interrupció temporal en la producció del tríptic, que com relatem va 

durar sis dies, és la que reflecteix el nostre proveïdor a la factura. Així, i tal com aquest 

ens manifesta, i deixa plasmat en la factura, la paralització temporal va suposar per 

l’empresa en qüestió unes despeses de personal derivades de l’aturada, havent de 

pagar al personal les hores dels torns que s’havien previst.  

 

Val a dir que el nostre criteri d’interrupció dels serveis contractats, i en concret, el 

concernent a la producció del mailing es va realitzar sota un estricte criteri de lògica 

atès el decret de suspensió –16 de gener de 2021– estimant reiniciar-lo el mateix dia 

en el què es van dictar les mesures cautelars de suspensió del decret en qüestió, el 

dia 22 de gener de 2021.  

 

Està clar que l’excepcionalitat de la publicació d’un decret de suspensió de les elec-

cions així com la suspensió cautelar d’aquest, va tenir conseqüències importants en 

el transcurs ordinari de les eleccions; i entre aquestes, l’encariment de la producció 

del mailing per unes despeses de personal que el nostre proveïdor va demanar de 

repercutir-nos.  

 

Mantenim, per tant, que el concepte englobat a la factura, relatiu a despeses per atu-

rada màquines, d’un import de 1.700 €, ha de ser considerat com despesa subven-

cionable atesa la repercussió econòmica que la interrupció temporal de les eleccions 

va ocasionar.  

 

Per tot l’exposat,  

 

SOL·LICITA a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que tingui per presentat aquest 

escrit, tingui per interposades la nostra al·legació en temps i forma, sigui admès a tràmit, 

i el tingui en consideració en el moment d’emetre l’informe de fiscalització definitiu.  

 

 

Ángel David Fuentes de los Santos  

Administrador General Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
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4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS REBUDES 

L’al·legació presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat analitzada i valorada 

per la Sindicatura de Comptes.  

 

Arran de l’al·legació primera i única presentada per aquesta formació, s’ha suprimit una frase 

de l’apartat 2.4.1 i s’han modificat parcialment els imports dels quadres número 10, 13, 58, 

60 i 62, segons s’indica en la nota al peu de la pàgina corresponent.  

 

La resta del text del projecte d’informe no ha estat modificat. 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

Certifico que el 8 de febrer del 2022, reunit telemàticament el Ple de la Sindicatura de 

Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 

síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Emma 

Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Manel 

Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb deliberació prèvia 

s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 4/2022, relatiu a les eleccions al Parlament de 

Catalunya de l’any 2021. 

 

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb 

el vistiplau del síndic major. 

 

 

 

 

 

El secretari general 

 

 

Vist i plau, 

 

 

 

 

 

El síndic major 
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