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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 27/2018, relatiu a les eleccions al Parlament de
Catalunya de l’any 2017
Barcelona, 12 de desembre de 2018
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 27/2018, relatiu a les eleccions
al Parlament de Catalunya de l’any 2017, 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 20 de novembre del 2018.
L’objecte del treball ha estat pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques que van concórrer a les eleccions del 21 de
desembre del 2017 i que van obtenir representació al Parlament de Catalunya i, en cas
que s’apreciïn irregularitats, proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció
electoral.
En l’apartat de conclusions de l’informe, la Sindicatura constata que totes les formacions
polítiques que tenen l’obligació de fer-ho han presentat la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes en el termini legalment establert.
Totes les formacions han complert el límit general màxim de despesa electoral i els
sublímits de publicitat –publicitat exterior i publicitat en premsa periòdica i emissores de
ràdio privades– establerts per la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG).
Les magnituds referents a la subvenció màxima i a les despeses electorals computables o
justificades són les següents:
Formació
política

Subvenció per
despeses ordinàries

Subvenció per
mailing

Total
subvenció

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s)

1.256.594,12

908.654,93

2.165.249,05

Junts per Catalunya (Junts×Cat)

1.125.876,53

613.512,79

1.739.389,32

Esquerra Republicana – Catalunya Sí (ERC-CatSí)

970.341,69

624.305,80

1.594.647,49

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

643.789,19

852.020,74

1.495.809,93

Catalunya en Comú – Podem (CatComú-Podem)

312.095,23

401.980,75

714.075,98

Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

165.311,99

-

165.311,99

Partit Popular (PP)

163.910,82

-

163.910,82

Total

4.637.919,57

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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3.400.475,01

8.038.394,58
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D’acord amb l’objecte i l’abast de l’informe, la Sindicatura de Comptes no proposa cap
reducció o no adjudicació de la subvenció electoral de les previstes en la normativa
electoral.
La Sindicatura ha formulat algunes recomanacions, de les quals es destaquen les
següents:
• Caldria que el legislador regulés el buit legal existent referent a les noves formes de
finançament privat com la concessió de microcrèdits realitzats mitjançant plataformes
digitals de finançament col·lectiu. Aquest tipus de finançament no està expressament
previst en la legislació sobre finançament dels partits polítics ni en la LOREG.
• Caldria que, reglamentàriament, la normativa identifiqués de forma més clara els conceptes de despesa que s’inclouen dins de les despeses de publicitat, i que també
regulés els suports basats en tecnologies de la informació (pàgines web, diaris digitals i
xarxes socials).
• La despesa en concepte de mailing declarada per les formacions polítiques que van
obtenir representació parlamentària va ser de 4.058.696,02 €. A aquest import s’hi han
d’afegir 5.239.511,52 € corresponents a la despesa que paga el Ministeri de l’Interior a
Correus per la tramesa electoral. Per tant, el total del cost electoral en concepte de
despeses per mailing va ser de 9.298.207,54 €, un 54,6% de la despesa total justificada,
17.025.916,27 €.
Si s’analitza el cost unitari de la tramesa de sobres i paperetes electorals s’observen
variacions significatives entre les distintes 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.

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