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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 4/2022, relatiu a les eleccions al Parlament de
Catalunya de l’any 2021
Barcelona, 30 de març de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 4/2022, relatiu a les eleccions al
Parlament de Catalunya de l’any 2021, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del
seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 8 del febrer del 2022.
L’objecte d’aquest informe és pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats
electorals presentades per les formacions polítiques que van obtenir representació al
Parlament de Catalunya en les eleccions del 14 de febrer del 2021 i, en cas d’apreciar-hi
irregularitats, proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció electoral.
D’acord amb la fiscalització realitzada, la Sindicatura conclou que 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. Així mateix, aquestes han
complert el límit general màxim de despesa electoral i els sublímits de publicitat establerts
en els articles 55 i 58 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG).
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada, 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 de l’informe i proposa que no s’apliqui cap reducció o la
no adjudicació de la subvenció electoral prevista en la normativa electoral.
Les observacions del treball realitzat, incloses en l’apartat de conclusions de l’informe, són
les següents:
• J×CAT no va presentar les masses patrimonials dels estats financers d’acord amb el Pla
de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques (PCFP) aprovat per la Resolució de
21 del desembre del 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes.
• 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.
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• 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.
• Determinades despeses declarades per les formacions polítiques no són subvencionables 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. L’import total de les despeses considerades
no subvencionables és de 339.882,44 €.
• 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.
En l’apartat de conclusions s’inclouen també set recomanacions, que es resumeixen a
continuació:
• 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 microcrèdits realitzats amb plataformes digitals de finançament col·lectiu.
• La normativa electoral hauria de definir i precisar les despeses electorals a què es refereix
l’article 130 de la LOREG.
• La Sindicatura considera que, per a futures eleccions, seria més ajustat vincular el límit
de despeses electorals al nombre d’electors al qual va dirigida la campanya electoral, en
lloc de vincular-lo al nombre d’habitants de les circumscripcions electorals on es
presenten candidatures.
• Caldria que, reglamentàriament, la normativa identifiqués de forma més clara els conceptes de despeses que s’han d’incloure en les despeses de publicitat exterior i en
publicitat en premsa i ràdio a l’efecte dels límits que estableix la LOREG.
• 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.
• Caldria avaluar l‘eficiència real de les trameses de sobres i paperetes o de la propaganda
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 fan servir en cada campanya electoral. El cost total de les
despeses per mailing en la campanya electoral dels comicis del 14 de febrer del 2021 va
ser de 13.532.358,47 €.
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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 €.
• 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, Iniciativa
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.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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