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1.

OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ
D’acord amb el que preveu la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d’11 de maig, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure
en el Programa Anual d’Actuació de 2015 la fiscalització de les
comptabilitats de les despeses electorals en els termes establits en la
normativa electoral, d’acord amb el mandat legal previst en l’article 45
de la Llei de la Generalitat 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana
(d’ara endavant Llei 1/1987 o Llei Electoral Valenciana).
D’acord amb el que disposa el dit article 45, aquesta Sindicatura s’haurà
de pronunciar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals dels
partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors que hagen assolit
els requisits exigits per rebre subvencions de la Generalitat o que
haguessen sol·licitat avançaments amb càrrec a aquestes. A més, en el
supòsit que s’apreciassen irregularitats o violació dels límits establits en
la matèria d’ingressos o despeses lectorals, aquesta Sindicatura podrà
proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció.

2.

NORMATIVA ELECTORAL
La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
(LOREG) constitueix el marc legal pel qual l’Estat desenvolupa l’article 81
de la Constitució Espanyola que estableix la necessitat que les Corts
Generals aproven una Llei amb caràcter d’orgànica, que regule el règim
electoral general. Aquesta Llei Orgànica estableix el marc general
d’aplicació als processos electorals previstos en el seu article 1, amb
l’abast indicat en aquesta per a les eleccions les assemblees de les
comunitats autònomes.
La normativa continguda en el títol 1 constitueix el nucli central de la
Llei, punt de referència de la resta del seu contingut i pressupost de
l’actuació legislativa de les comunitats autònomes. En el capítol III es
regula l’administració electoral formada per les Juntes Electorals
(Central, Provincial, de Zona i de Comunitat Autònoma) i en el capítol VII
s’ordenen les despeses i subvencions electorals (articles 121 a 134).
Quant a la seua aplicació als processos electorals autonòmics, la
disposició addicional primera de la LOREG estableix, en el seu apartat 2,
que, en aplicació de les competències que la Constitució reserva a l’Estat,
s’apliquen també a les eleccions a assemblees legislatives de les
comunitats autònomes convocades per aquestes determinats articles del
títol I d’aquesta Llei Orgànica, entre els quals es troben els compresos
entre el 125 i el 130, així com els articles 131.2 i 132 (relatius a la matèria
objecte d’aquesta fiscalització). A més, en l’apartat 3, la dita disposició
estableix el caràcter supletori de la resta d’articles del títol I de la LOREG
respecte a la legislació autonòmica.
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Pel que fa a la Comunitat Autònoma Valenciana, la Llei Electoral
Valenciana, en concordança amb la LOREG, també preveu en el seu títol
VII l’ordenació de les despeses i subvencions electorals (articles 37 a 45),
encara que de manera limitada, remetent a la regulació de la LOREG, per
tot allò que no hi estiga previst (disposició final primera).
En virtut de l’habilitació legislativa de la Llei Electoral Valenciana al
Consell, mitjançant Decret 58/1987, d’11 de maig, del Consell de la
Generalitat, es regula la comptabilitat de les candidatures que
concórreguen a les eleccions a Corts Valencianes. Aquest Decret
desenvolupa el contingut de la comptabilitat i informació comptable a
què es refereixen els articles 43.3 i 44.1 de la Llei Electoral Valenciana.
Les quantitats assenyalades en els articles 40 i 41 de la Llei 1/1987,
respecte al límit de despeses electorals per circumscripcions i les
subvencions als partits hauran d’actualitzar-se en els cinc dies següents
al de la convocatòria d’eleccions per la Conselleria d’Economia i Hisenda,
com estableixen els articles 40.2 i 41.2 de la dita Llei.
Per això, una vegada convocades les eleccions pel president de la
Generalitat, mitjançant Decret 4/2015, de 30 de març, la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública, mitjançant Ordre 5/2015, d’1 d’abril,
fixa les quantitats actualitzades per al càlcul de les subvencions i
acomptes per a despeses electorals, així com el límit de les despeses
electorals.
3.

ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
La fiscalització que s’ha efectuat ha tingut per objecte revisar els
ingressos i despeses electorals derivats de la participació de les
formacions polítiques en les eleccions a les Corts, convocades mitjançant
el Decret 4/2015, de 30 de març del president de la Generalitat i
celebrades el 24 de maig de 2015.
L’àmbit subjectiu de la fiscalització està constituït per les formacions
polítiques que han assolit els requisits exigits per a rebre les subvencions
de despeses electorals previstes en la normativa d’aplicació o bé que han
sol·licitat els acomptes previstos en l’article 42 de la Llei 1/1987.
En funció dels resultats electorals, que es mostren en l’apartat 5, les
forces polítiques que tot seguit es detallen han presentat a aquesta
Sindicatura de Comptes una comptabilitat detallada i documentada de
les despeses i ingressos electorals respectius, en execució del que es
preveu en l’article 44.1 de la Llei Electoral Valenciana.
-

Partit Popular (PP)

-

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
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-

Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís (CC)

-

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)

-

Podemos (PODEMOS)

-

Esquerra Unida del País Valencià - Els Verds - Esquerra Republicana
País Valencià - Alternativa Socialista: Acord Ciutadà (EU – AC)

Els objectius específics o abast de la fiscalització que ha efectuat aquesta
Sindicatura, que és determinat per la normativa d’aplicació, es detallen
tot seguit:

4.

a)

Pronunciament sobre la regularitat de les comptabilitats electorals i,
en cas que s’haguessen apreciat irregularitats en les dites
comptabilitats o violacions de les restriccions establides en matèria
d’ingressos i despeses electorals, proposta de no adjudicació o
reducció de la subvenció que ha de concedir la Generalitat per al
partit, coalició, federació o agrupació corresponent (articles 45.2 i
45.3 de la Llei Electoral Valenciana).

b)

Remissió del resultat de l’activitat fiscalitzadora mitjançant informe
raonat, comprensiu de la declaració de l’import de les despeses
regulars justificades per cada partit, federació, coalició, associació o
agrupació d’electors, a la Junta Electoral de la Comunitat
Valenciana, a les Corts i al Consell de la Generalitat (article 45.4 de
la Llei Electoral Valenciana).

PROCEDIMENTS DE LA FISCALITZACIÓ
Per donar compliment adequat als objectius del treball, aquesta
Sindicatura de Comptes ha examinat la documentació presentada per les
forces polítiques corresponents. La fiscalització ha consistit,
fonamentalment, en la revisió dels següents aspectes requerits per la
normativa aplicable:
Comprovacions formals
-

Presentació de la comptabilitat electoral, per totes les formacions
obligades a retre-la, dins del termini estipulat, d’acord amb l’article
44.1 de la Llei Electoral Valenciana.

-

Revisar la documentació comptable i justificativa.

-

Adequació dels registres comptables a la naturalesa econòmica de
cada operació i exactitud de les quanties anotades mitjançant la
comprovació de la documentació justificativa.

-

Verificar el compliment de l’article 1 del Decret 58/1987, pel qual la
comptabilitat i informació comptable, així com els comptes oberts en
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entitats financeres, únicament es referiran a les eleccions a Corts
Valencianes, aniran separades per candidatures i no hauran d’interferir
amb qualssevol altres de derivades d’altres eleccions concurrents.
-

Adequació de la comptabilitat als principis generals continguts en
el Pla General de Comptabilitat vigent, tal com disposa l’article
121.2 de la LOREG.

Pel que fa a l’exigència de portar la comptabilitat conformement als
principis i normes comptables vigents, recomanem revisar les
disposicions que conté el Decret 58/1987, que regula la comptabilitat de
les candidatures que concorren a les eleccions autonòmiques, per a
adequar-les al contingut previst en el referit article 121.1 de la LOREG.
Recursos de la campanya electoral.
-

El compliment dels requisits previstos en l’article 126 de la LOREG
per als qui aporten fons per sufragar despeses electorals, que faran
constar en l’acte de la imposició el seu nom, domicili i el número del seu
Document Nacional d’Identitat o passaport. A més, el dit precepte
requereix que quan s’aporten quantitats per compte i en representació
d’una altra persona física o jurídica, es farà constar el nom d’aquesta i, en
cas que les aportacions s’efectuen per partits, es farà costar la
procedència dels fons que s’hi dipositen.

-

La limitació imposada en l’article 129 de la LOREG a persones
físiques o jurídiques de no aportar fons a un mateix partit,
federació, coalició o agrupació, per quantia superior a 10.000 euros.

-

La prohibició d’aportar als comptes electorals fons de naturalesa o
origen públic, com estableix l’article 128.1 de la LOREG.

Despeses electorals
-

Verificar la realització de les despeses electorals des del dia de la
convocatòria fins al de la proclamació d’electes, com disposa
l’article 130 de la LOREG. En aquesta fiscalització, el període de la
despesa electoral està comprés entre el 30 de març de 2015 (la
convocatòria electoral aprovada pel president de la Generalitat) i el
3 de juny de 2015 (Acord de la Junta Electoral de la Comunitat
Valenciana de proclamació d’electes).

-

Comprovar la naturalesa electoral de les despeses realitzades,
segons els següents conceptes establits en l’article 130 de la LOREG:
a)

Confecció de sobres i paperetes electorals
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-

b)

Propaganda i publicitat directa o indirectament dirigida a promoure
el vot a les seues candidatures, siga quina siga la forma i el mitjà
que s’utilitze.

c)

Lloguer de locals per a la celebració d’actes de campanya electoral.

d)

Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta
els seus serveis a les candidatures.

e)

Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats dels
dirigents dels partits, associacions, federacions i coalicions, i del
personal al servei de la candidatura.

f)

Correspondència i franqueig.

g)

Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, meritats
fins a la data de percepció de la subvenció corresponent.

h)

Tots els que siguen necessaris per a l’organització i funcionament de
les oficines i serveis precisos per a les eleccions.

Verificar que totes les despeses declarades com a electorals
contretes en el període previst en l’esmentat article 130, d’acord
amb el que s’ha indicat anteriorment, es troben convenientment
justificades.

Límits de despeses
-

Verificar que en cap cas s’ha sobrepassat el límit màxim de
despeses electorals previst en la normativa d’aplicació i indicat en
l’apartat 6.2.

-

Comprovar que les despeses financeres originades per préstecs o
crèdits destinats a finançar les despeses de la campanya electoral
s’han imputat com a màxim des de la formalització dels dits
préstecs o crèdits fins al 24 d’octubre de 2015, cinc mesos després
de la celebració de les eleccions, d’acord amb els criteris que han
seguit fiscalitzacions anteriors, en coordinació amb el Tribunal de
Comptes i els òrgans de control extern.

-

Revisar el compliment del límit de despeses de publicitat en la
premsa periòdica i en les emissores de ràdio privades, que no podrà
superar el 20% del límit màxim de despeses, com estableix l’article
58 de la LOREG.

Compliment per tercers de les obligacions previstes en l’article 133 de la LOREG
-

Quant a l’obligació de les entitats financeres de comunicar a
aquesta Sindicatura de Comptes qualsevol préstec o crèdit concedit
a les formacions polítiques concurrents, se’n verificarà la remissió i
7
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concordança amb les dades reflectides en la comptabilitat retuda.
En cas d’incompliment, en l’apartat de l’Informe corresponent a
cada formació política es recull aquesta circumstància.
-

Pel que fa a la remissió d’informació a aquesta Sindicatura per les
empreses que hagen facturat per operacions de campanya un
import superior a 10.000 euros, es comprovarà que la remissió és
adequada, així com la coherència amb la documentació justificativa
i comptable. En l’apartat de l’Informe corresponent a cada formació
política es mostren, si és el cas, les entitats que no han atès aquesta
obligació.

Tresoreria de campanya

5.

-

Comprovar que els administradors generals han complit amb
l'exigència establida en l'article 39 de la Llei Electoral Valenciana i
en l'article 125 de la LOREG, d'obrir comptes per a la recaptació de
fons i realització de pagaments.

-

No s'ha pogut constatar que la disposició de saldos dels comptes
per al pagament de despeses electorals, prèviament contretes, s'ha
realitzat en el termini establit en l'article 125.3 de la LOREG (dins
dels 90 dies següents al de la votació), ja que el termini que té
aquesta Sindicatura de Comptes segons l'article 45.2 de la Llei
Electoral Valenciana per a pronunciar-se sobre la regularitat de les
comptabilitats electorals és el dels tres mesos següents a les
eleccions, amb la qual cosa no es té la possibilitat material
d'efectuar les comprovacions oportunes sobre el dit aspecte.

RESULTATS ELECTORALS
D’acord amb el que preveu l’article 23.1 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 11 de la Llei Electoral
Valenciana, el nombre de diputats que cal elegir és de 99.
La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’Acord de 3 de
juny de 2015 (DOCV núm. 7.543, de 9 de juny de 2015), feia públics els
resultats generals i per circumscripcions, tant en nombre de vots com en
el d'escons, el resum del qual és:
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Partit, federació, coalició o agrupació

Vots
aconseguits

Escons
obtinguts

Partit Popular (PP)

658.612

26,61%

31

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

509.098

20,57%

23

Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís (CC)

456.823

18,45%

19

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)

309.121

12,49%

13

PODEMOS

282.389

11,41%

13

Coalició Acord Ciutadà (EUPV-VERDS-ERPV-AS:
AC)

106.917

4,32%

--

Unión, Progreso y Democracia (UPYD)

28.754

1,16%

--

Partido Animalista contra el Maltrato Animal
(PACMA)

19.781

0,80%

--

Guanyem/Ganemos

18.322

0,74%

--

VOX

10.336

0,42%

--

España 2000

7.509

0,30%

--

Som Valencians (SOMVAL)

6.835

0,28%

--

Falange Española de las JONS (FE de las JONS)

3.569

0,14%

--

Partido Comunista de los Pueblos de España
(PCPE)

2.925

0,12%

--

Recortes Cero

2.906

0,12%

--

Ciudadanos de Centro Democrático (CCD)

2.510

0,10%

--

Poble Democràtic Podem (POBLE)

2.210

0,09%

--

Escaños en Blanco (EB)

1.806

0,07%

--

Coalició Junts (JUNTS)

1.476

0,06%

--

Units X Valencia (UXV)

1.438

0,06%

--

Coalició Avant (AVANT)

1.322

0,05%

--

Foro Demócrata (FDEE)

1.310

0,05%

--

Partido Libertario (P-LIB)

1.219

0,05%

--

Els Verds-L’Alternativa Ecologista (EV-AE)

1.149

0,05%

--

Esperanza Ciudadana (Es.C.)

1.129

0,05%

--

La Coalición Nacional (LCN)

1.106

0,04%

--

603

0,02%

--

34.083

1,38%

--

2.475.258

100,00%

99

Movimiento Social Republicano (MSR)
Vots en blanc
Total vots vàlids

Quadre 1
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6.

SUBVENCIONS ELECTORALS

6.1

Subvencions de despeses electorals
Com s'indica en l'apartat 2, mitjançant l’Ordre 5/2015, d'1 d'abril, la
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública va fixar les quantitats
actualitzades per al càlcul de les subvencions de despeses electorals que
s'estableixen d'acord amb les regles previstes en l'article 41.1 de la Llei
Electoral Valenciana i que tot seguit s'arrepleguen:
a)

12.786,29 euros per escó.

b)

0,64 euros per vot aconseguit per cada candidatura que obtinga escó.

c)

0,64 euros per cada vot aconseguit per la candidatura que hagués obtingut
almenys el 3% dels vots emesos vàlidament en l'àmbit de la Comunitat.

La interpretació que doctrinalment s'ha fet de l'article 41.1 de la Llei
Electoral Valenciana és que la regla c) està prevista únicament per a
aquelles candidatures que sense haver obtingut escó hagen aconseguit
almenys el 3% dels vots. Pel que fa a això, recomanem modificar la
redacció d’aquest precepte a fi que hi haja una coherència entre la
referida interpretació i el tenor literal de la norma.
Tenint en compte la interpretació anterior i els resultats electorals, que
s'apleguen en l'apartat 5, s'ha elaborat el següent quadre amb la
distribució de les subvencions electorals que com a màxim podrien
obtenir les forces polítiques en euros:
Partit, federació, coalició o
agrupació
Partit Popular (PP)

396.375

421.512

Subvenció
total
817.887

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

294.085

325.822

619.907

Coalició Compromís (CC)

242.939

292.367

535.306

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(C’s)

166.222

197.837

364.059

Podemos (PODEMOS)

166.222

180.729

346.951

0

68.427

68.427

1.265.843

1.486.694

2.752.537

Per escons

Esquerra Unida i altres (Coalició Acord
Ciutadà)
Total

Per vots

Quadre 2

D'acord amb el que disposa l'article 127.1 de la LOREG, en cap cas la
subvenció podrà sobrepassar la xifra de despeses declarades justificades
per la Sindicatura de Comptes en l'exercici de la seua funció
fiscalitzadora.
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6.2

Límit de despeses electorals
D'acord amb el que disposa l'article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana,
actualitzat per l'esmentada Ordre 5/2015, per als partits, federacions,
coalicions o agrupacions d'electors que concórreguen només a les
eleccions als Corts el límit de despeses per a cadascun, per cada
circumscripció on presenten candidatura, serà el que resulte de
multiplicar per 0,26 euros el nombre d'habitants corresponent a la
població de dret de la circumscripció.
D'acord amb això, i segons consta en la dita Ordre, el límit de les
despeses que podran realitzar els partits, federacions, coalicions o
agrupacions d'electors en cadascuna de les províncies que integren la
Comunitat Valenciana, per a les eleccions autonòmiques del 24 de maig
de 2015, d'acord amb el cens vigent de població, és el següent:
Circumscripció
electoral

Límit màxim de
despeses electorals

Alacant

485.794

Castelló

152.752

València

662.713

Total

1.301.259
Quadre 3

A més d'aquest límit general, l'article 58.1 de la LOREG estableix que les
despeses de publicitat en la premsa periòdica i en les emissores de ràdio
privades no podran superar el 20% del dit límit general.
Per la seua banda, en aquells supòsits en què els partits, federacions,
coalicions o agrupacions d'electors concórreguen simultàniament a les
eleccions a les Corts i a les municipals, el límit conjunt d’aquestes
despeses electorals serà l'establit en l'article 131.2 de la LOREG.
No obstant això, la comprovació d'aquesta exigència no s'inclou en
l'abast de la fiscalització efectuada per aquesta Sindicatura, que es limita
a les eleccions a les Corts, com es detalla en l'apartat 3 de l'Informe, i
correspon al Tribunal de Comptes fiscalitzar les despeses de les eleccions
municipals concurrents i verificar el compliment del límit de depeses
conjunt.
6.3

Acomptes de les subvencions
L'article 42.1 de la Llei Electoral Valenciana preveu la possibilitat que la
Generalitat concedisca acomptes de les subvencions electorals a les
formacions polítiques que haguessen obtingut representants en les
últimes eleccions celebrades a les Corts, de fins a un 30% de la subvenció
que els hagués correspost percebre.
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La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió del dia
27 d'abril de 2015, va acordar comunicar a la Generalitat que, d'acord
amb la normativa d'aplicació, corresponia la concessió d’acomptes de
subvenció de despeses electorals a les candidatures següents, en euros:
Partit, federació, coalició o agrupació
Partit Popular (PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

Acompte de la
subvenció
443.507
258.515

Coalició Compromís (CC)

56.848

Esquerra Unida i d’altres (Coalició Acord Ciutadà) (EU-AC)

46.962

Quadre 4

Quant al pagament dels acomptes esmentats per la Generalitat, segons la
informació remesa per la Junta Electoral Valenciana, de 13 de juliol de
2015, en la comptabilitat pressupostària de la Generalitat figuren
registrats a 29 de juny de 2015 en fase comptable “P” els imports a
compte de les subvencions que han de percebre PP, PSOE i CC, que han
sol·licitat acollir-se al sistema de cobrament per confirmació bancària,
mentre que l'import a favor d'EU-AC es troba en la fase comptable
“ADOK”.
7.

REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS
Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast indicat en l’apartat 3
d’aquest Informe i mitjançant els procediments de fiscalització indicats
en l’apartat 4, en els apartats següents s’apleguen els aspectes més
significatius observats en relació amb la regularitat de les comptabilitats
electorals presentades per les formacions polítiques, en execució del que
disposa l’article 45 de la Llei Electoral Valenciana.

7.1

Desglossament de despeses electorals
En els quadres següents, elaborats en euros, es mostra la informació
relativa a despeses electorals, remesa per les distintes agrupacions
polítiques, de la manera següent:
-

El quadre número 5 ofereix el desglossament general de les
despeses electorals declarades per cadascuna de les forces
polítiques amb dret a subvenció, i diferencia els imports
considerats per aquesta Sindicatura com a despeses regulars
justificades.

-

El quadre número 6 presenta una classificació de les despeses
electorals, segons la seua naturalesa, en funció dels conceptes
previstos en l’article 130 de la LOREG.
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Desglossament de les despeses totals declarades
Despeses declarades

PP

Despeses regulars justificades

PSOE

CC

739.117

100%

668.510

100%

399.733

100%

Despeses fora del període

0

-

0

-

0

-

Despeses no electorals

0

-

0

-

0

-

Desp. no justificades degudament

0

-

0

-

0

-

739.117

100%

668.510

100%

399.733

100%

Despeses totals declarades

C’s
Despeses regulars justificades

Podem

EU-AC

205.065

100%

211.824

100%

84.863

100%

Despeses fora del període

0

-

0

-

0

-

Despeses no electorals

0

-

0

-

0

-

Desp. no justificats degudament

0

-

0

-

0

-

205.065

100%

211.824

100%

84.863

100%

Despeses totals declarades

Quadre 5
Desglossament de despeses electorals classificades segons la seua naturalesa
Concepte
Confecció sobres i paperetes

PP

PSOE

CC

13.973

1,9%

20.596

3,1%

953

0,3%

Propaganda i publicitat en
premsa i ràdio privada

175.456

23,7%

132.203

19,8%

55.300

13,8%

Propaganda i publicitat
exterior

224.822

30,4%

164.559

24,6%

27.904

7,0%

Resta propaganda i publicitat

46.420

6,3%

59.790

8,9%

47.710

11,9%

Lloguer locals

11.839

1,6%

0

-

13.694

3,4%

0

-

0

-

88.790

22,2%

104.532

14,1%

108.839

16,3%

28.222

7,1%

5.506

0,8%

0

-

0

-

0

-

20.061

3,0%

453

0,1%

156.569

21,2%

162.462

24,3%

136.707

34,2%

0

-

0

-

0

-

739.117

100%

668.510

100%

399.733

100%

Remuneracions o
gratificacions al personal no
permanent
Mitjans de transport i
despeses desplaçament
candidats i personal
Correspondència i franqueig
Interessos de crèdits
electorals
Altres despeses necessàries
Total despeses excloses
Total despeses declarades
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Desglossament de despeses electorals classificades segons la seua naturalesa
Concepte

C’s

Podem

EU-AC

Confecció sobres i paperetes

1.455

0,7%

8.288

3,9%

0

-

Propaganda i publicitat en
premsa i ràdio privada

8.458

4,1%

10.972

5,2%

26.927

31,7%

19.722

9,6%

19.933

9,4%

2.214

2,6%

120.286

58,7%

6.449

3,0%

11.710

13,8%

27.406

13,4%

8.722

4,1%

0

-

Remuneracions o gratificacions
al personal no permanent

0

-

77.451

36,6%

9.853

11,6%

Mitjans de transport i despeses
desplaçament candidats i
personal

8.640

4,2%

17.264

8,2%

10.398

12,3%

0

-

58

0,0%

0

-

8.273

4,0%

0

-

0

-

10.825

5,3%

62.689

29,6%

23.761

28,0%

0

-

0

-

0

-

205.065

100%

211.824

100%

84.863

100%

Propaganda i publicitat exterior
Resta propaganda i publicitat
Lloguer locals

Correspondència i franqueig
Interessos de crèdits electorals
Altres despeses necessàries
Total despeses excloses
Total despeses declarades

Quadre 6

7.2

Partit Popular

7.2.1 Informació presentada
La comptabilitat i documentació presentades per aquesta formació
política compleixen amb la normativa vigent. No es presenta aquesta
informació separada per candidatures provincials ni s'ha obert un
compte en entitats financeres per a cadascuna d’aquestes, ja que tant la
comptabilitat com el compte bancari són únics per a tota la Comunitat
Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Llibres i documents comptables segellats per la Junta Electoral de la
Comunitat Valenciana, que inclouen:
-

Llibre diari

-

Llibre major

-

Balanç de sumes i saldos (integra la relació de deutors i
creditors)

-

Balanç de situació
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-

Compte de pèrdues i guanys, que mostra les despeses i
ingressos per conceptes

-

Detall del compte bancari utilitzat, indicant entitat, oficina i
nombre de compte, així com les persones autoritzades per a
disposar dels fons.

-

Documents justificatius de les despeses i ingressos electorals.

-

Document justificatiu de l'arqueig de fons, detallant els saldos en el
compte corrent electoral.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral.

-

Estat resum d'ingressos i despeses per concepte.

-

Comunicació a la Junta Electoral del nomenament
l'administrador i d'obertura del compte electoral.

-

Certificat de l'administrador assenyalant que tots els justificants
presentats corresponen a despeses per a les eleccions
autonòmiques de 2015 i que no es perceben altres subvencions o
ajudes concurrents pels esmentats conceptes.

de

7.2.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han ascendit
a 837.056 euros i es classifiquen, segons la seua procedència, en els grups
següents:
a)

Acompte de la subvenció de la Generalitat, per import de 443.507
euros, d'acord amb el que disposa l'article 42.1 de la Llei Electoral
Valenciana, pendent d'ingrés en el compte electoral obert per
aquesta formació política. No s'ha obtingut evidència que aquesta
formació política haja recorregut al confirmació bancària bancari
per a l'avançament d’aquest import.

b)

Fons rebuts de la seu central del Partit Popular, que pugen a 393.549
euros.

7.2.3 Despeses electorals
L'import total de les despeses declarades puja a 739.117 euros, i queda
pendent de pagament, segons la documentació presentada davant
d'aquesta Sindicatura, un import de 379.399 euros.
Després de l'anàlisi efectuada de la documentació acreditativa, es
conclou que les despeses regulars justificades han pujat a 739.117 euros.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
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oberts, segons disposa l'article 125.1 de la LOREG, de l'anàlisi efectuada
es dedueix que els pagaments s'han realitzat complint aquest precepte
legal.
Finalment cal indicar que aquesta formació política no ha superat el
límit màxim de despeses electorals previst en l'article 40.1 de la Llei
Electoral Valenciana.
7.2.4 Informació de tercers
Les deu empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, han complit amb l’obligació de l’article 133.5 de
la LOREG de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació
realitzada.
7.2.5 Conclusió
Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política
pugen a 739.117 euros.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals.
Aquesta Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada la informació
rebuda, resol no formular cap de les propostes considerades en l’article
45.3 de la Llei Electoral Valenciana.
7.3

Partit Socialista Obrer Espanyol

7.3.1 Informació presentada
La comptabilitat i documentació presentades per aquesta formació
política acompleix la normativa vigent. No presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ni ha obert un compte en entitats
financeres per a cada una, ja que tant la comptabilitat com el compte
bancari són únics per a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Llibres de comptabilitat segellats per la Junta Electoral de la
Comunitat Valenciana, que inclouen:
-

Llibre diari

-

Llibre major

-

Balanç de sumes i saldos

-

Balanç de situació
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-

Compte de pèrdues i guanys

-

Detall dels comptes bancaris utilitzats, tot indicant-hi l’entitat,
l’oficina i el número de compte, així com les persones autoritzades
per a disposar dels fons.

-

Documents originals o fotocòpies compulsades, que justifiquen les
despeses i ingressos electorals, tot incloent-hi les despeses
financeres i l'estimació d'interessos de la pòlissa de crèdit.

-

Document justificatiu de l’arqueig de fons amb el detall dels saldos
en el compte corrent electoral i en el compte de crèdit.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral i
del compte de crèdit.

-

Fotocòpies dels contractes d’obertura del compte corrent i de crèdit
i el contracte de confirmació bancària amb l'entitat financera.

-

Comunicació a la Junta Electoral sobre l’afectació de la subvenció a
la pòlissa subscrita per a sufragar despeses electorals.

-

Comunicació a la Junta Electoral del nomenament
l'administrador i de l'obertura del compte electoral.

-

Càlcul de la subvenció total que s'ha de rebre.

-

Estat resum d'ingressos i despeses per conceptes.

-

Certificat de l'administrador en el qual indica que tots els
justificants presentats corresponent a despeses per a les eleccions
autonòmiques de 2015 i que no perceben d'altres subvencions o
ajudes concurrents pels dits conceptes.

de

7.3.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
668.515 euros i es classifiquen, segons la seua procedència, en els grups
següents:
a)

Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat per un import
de 258.515 euros, d’acord amb el que disposa l’article 42.1 de la
Llei Electoral Valenciana, percebut mitjançant el contracte de
confirmació bancària. Els interessos i les comissions d'aquesta
operació han pujat a un import conjunt de 4.188 euros.

b)

Crèdit concedit pel Banco Popular Español, SA, amb un límit de
380.000 euros i venciment el 7 de maig de 2019 i un tipus d’interés
del 3,65%, íntegrament disposat el 22 de juny de 2015. Les
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despeses i interessos meritats fins al 24 d'octubre de 2015 han
pujat a un import total de 15.873 euros.
En garantia de les obligacions que dimanen de la pòlissa, el PSOE
ha cedit al Banco Popular Español, SA, el dret de cobrament de les
subvencions electorals que puguen correspondre-li.
c)

Fons rebuts de la seu central del PSOE per 30.000 euros.

7.3.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 668.510 euros i queda
pendent de pagament la quantitat de 14.026 euros segons la
documentació presentada. D'aquest últim import, 5.132 euros
corresponen a l'estimació d'interessos de la pòlissa de crèdit, del 7 de
juny al 24 d'octubre.
De l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure que
estan justificades en la seua totalitat.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, cal concloure que s’han
realitzat complint tal precepte legal.
Finalment cal indicar que aquesta formació política no ha superat el
límit màxim de despeses electorals previst en l'article 40.1 de la Llei
Electoral Valenciana.
7.3.4 Informació de tercers
Les quinze empreses que han facturat per despeses electorals uns
imports superiors a 10.000 euros han complit amb l’obligació de l’article
133.5 de la LOREG, de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació
realitzada.
L’entitat financera que ha concedit un crèdit a aquesta formació política,
ha complit amb l'obligació d'informar a aquesta Sindicatura de Comptes,
en aplicació de l’article 133.3 de la LOREG.
7.3.5 Conclusió
Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política
pugen a 668.510 euros.
La formació política no ha excedit el límit màxim de despeses electorals.
Aquesta Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la
informació rebuda, resol no formular cap de les propostes considerades
en l’article 45.3 de la Llei Electoral Valenciana.
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7.4

Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís

7.4.1 Informació presentada
La comptabilitat i documentació presentades per aquesta formació
política acompleix la normativa vigent. No presenta aquesta informació
separada per candidatures provincials, ni ha obert un compte en entitats
financeres per a cadascuna, ja que tant la comptabilitat com el compte
bancari són únics per a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada ha sigut la següent:
-

Còpia del protocol de la coalició electoral en la qual figura el
nomenament de l’administrador general de la coalició.

-

Comunicació a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana dels
representants davant de les juntes electorals provincials i de la
designació de l'administrador general de la coalició.

-

Llibres de comptabilitat segellats per la Junta Electoral de la
Comunitat Valenciana, que inclouen:
-

Llibre diari

-

Llibre major

-

Balanç de situació

-

Compte de pèrdues i guanys

-

Còpia de l'escrit de l'administrador a la Junta Electoral Valenciana en
el qual comunica el compte en què s'haurà de pagar la subvenció.

-

Contracte d'obertura del compte corrent utilitzat i persones
autoritzades en el dit compte.

-

Còpia del contracte de confirmació bancària per a fer efectiu
l'acompte de la subvenció, juntament amb les despeses financeres
que ha comportat la dita operació.

-

Documents originals o fotocòpies compulsades, que justifiquen les
despeses i ingressos electorals adequadament referenciats.

-

Extracte bancari dels moviments del compte corrent electoral.

-

Acta d'arqueig de fons del compte electoral.

-

Estat resum d'ingressos i despeses per concepte.
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-

Certificat de l'administrador tot indicant-hi que tots els justificants
presentats corresponen a despeses per a les eleccions autonòmiques
de 2015 i que no es perceben altres subvencions o ajudes concurrents
per dits conceptes.

7.4.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
212.798 euros i es classifiquen, segons la seua procedència, en els grups
següents:
a)

Acompte de la subvenció concedit per la Generalitat per un import
de 56.848 euros, d’acord amb el que disposa l’article 42.1 de la Llei
Electoral Valenciana, percebut mitjançant el contracte de
confirmació bancària. Els interessos i les comissions d'aquesta
operació han pujat a un import conjunt de 968 euros.

b)

Fons rebuts d'un únic particular per import de 1.000 euros.

c)

Fons rebuts dels diferents partits polítics que formen la Coalició
Compromís per un import de 154.950 euros.

7.4.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 399.733 euros, i queden
pendents de pagament, segons la documentació presentada, la quantitat
de 188.628 euros.
De l’anàlisi efectuada de les despeses presentades, podem concloure que
les despeses justificades pugen a 399.733 euros.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada
deduïm que s’han realitzat complint tal precepte legal.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals establit en l'article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
7.4.4 Informació de tercers
Les nou empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, han complit amb l’obligació de l’article 133.5 de
la LOREG de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació
realitzada.
7.4.5 Conclusió
Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política
pugen a 399.733 euros.
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Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals.
Aquesta Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la
informació rebuda, resol no formular cap de les propostes considerades
en l’article 45.3 de la Llei Electoral Valenciana.
7.5

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

7.5.1 Informació presentada
La comptabilitat i documentació requerides han sigut presentades el 26
de juny de 2015, amb dos dies de retard respecte al termini màxim
establit per la normativa vigent, amb la concessió prèvia d'una pròrroga
per part d'aquesta Sindicatura de Comptes. Aquesta documentació, que
acompleix la normativa vigent, no es presenta separada per candidatures
provincials. No s'ha obert un compte bancari per a cadascuna de les
circumscripcions, ja que tant la comptabilitat com el compte bancari són
únics per a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada és la següent:
-

Llibres de comptabilitat segellats per la Junta Electoral de la
Comunitat Valenciana, que inclouen:
-

Llibre diari

-

Llibre major

-

Balanç de situació

-

Compte de pèrdues i guanys

-

Detall dels comptes bancaris utilitzats, en el qual s'indica l'entitat,
l'oficina i el número de compte, així com les persones autoritzades
per a disposar dels fons.

-

Documents originals o fotocòpies compulsades, que justifiquen les
despeses i ingressos electorals adequadament referenciats.

-

Document justificatiu de l'arqueig de fons amb el detall dels saldos
en el compte corrent electoral.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral i del
compte de crèdit.

-

Fotocòpies dels contractes d'obertura del compte corrent i de crèdit.

-

Comunicació a la Junta Electoral sobre l'afectació de la subvenció a la
pòlissa subscrita per a sufragar les despeses electorals.
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-

Certificats de l'administradora general de no percebre aportacions
privades ni acompte de subvenció ni fons de la tresoreria ordinària
del partit.

-

Estat resum d'ingressos i despeses per concepte.

-

Certificat de l'administradora tot indicant-hi que tots els justificants
presentats corresponen a despeses per a les eleccions autonòmiques
de 2015 i que no es perceben altres subvencions o ajudes concurrents
per dits conceptes.

7.5.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
250.000 euros que corresponen a una pòlissa de crèdit per aquest import
concedida pel Banco Popular Español, SA, amb venciment el 8 de maig de
2019, que ha sigut íntegrament disposada a 8 de juny de 2015. El tipus
d’interés nominal d'aquest crèdit és del 3,75% anual. En garantia de les
obligacions que es desprenen de la pòlissa, Ciudadanos cedeix a la dita
entitat financera el dret de cobrament de les subvencions electorals que
puguen correspondre-li.
Les despeses de comissió d'obertura i corretatge de la dita pòlissa pugen
a 4.250 euros i els interessos bancaris a 4.023 euros. D'aquest import,
3.218 euros corresponen a interessos estimats des del 8 de juny al 24
d'octubre de 2015.
7.5.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 205.065 euros i, tret de
l'estimació d'interessos de 3.218 euros, s'ha efectuat el pagament de la
totalitat a 26 de juny de 2015.
De l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure que
estan justificades en la seua totalitat.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada
deduïm que s’han realitzat complint tal precepte legal.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals establit en l'article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
7.5.4 Informació de tercers
De les quatre empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, totes han complit amb l’obligació de l’article
133.5 de la LOREG de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació
realitzada, una ho va fer en el període d’al·legacions.
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L'entitat financera que ha concedit el crèdit a aquesta formació política
no ho ha informat a aquesta Sindicatura de Comptes i, per tant, ha
incomplit l'article 133.3 de la LOREG.
7.5.5 Conclusió
Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política
pugen a 205.065 euros.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals.
Aquesta Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la
informació rebuda, resol no formular cap de les propostes considerades
en l’article 45.3 de la Llei Electoral Valenciana.
7.6

Podemos

7.6.1 Informació presentada
La comptabilitat i documentació presentades per aquesta formació
política acompleix la normativa vigent. És l'única formació que presenta
aquesta informació separada per candidatures provincials, encara que
solament ha obert un compte bancari únic per a les tres províncies de la
Comunitat Valenciana. Com la resta de formacions.
La informació presentada és la següent:
-

Llibres i documents comptables segellats per la Junta Electoral de la
Comunitat Valenciana, que inclouen:
-

Llibre diari

-

Llibre major

-

Balanç de situació

-

Compte de pèrdues i guanys, que mostra les despeses i
ingressos per conceptes

-

Detall del compte bancari utilitzat, en el qual s'indica l'entitat,
l'oficina i el número de compte, així com les persones autoritzades
per a disposar dels fons.

-

Documents que justifiquen les despeses i ingressos electorals.

-

Document justificatiu de l'arqueig de fons amb el detall dels saldos
en el compte corrent electoral.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral.
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-

Estats-resum d'ingressos i despeses per concepte.

-

Contracte de subscripció de microcrèdits.

-

Comunicació a la Junta Electoral del nomenament de l'administrador
i l'obertura del compte electoral.

-

Certificat de l'administradora tot indicant-hi que tots els justificants
presentats corresponen a despeses per a les eleccions autonòmiques
de 2015 i que no es perceben altres subvencions o ajudes concurrents
per dits conceptes.

7.6.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
243.700 euros que corresponen íntegrament a les aportacions de
particulars mitjançant un contracte civil de subscripció de microcrèdits,
en el qual s'indica que l'import no podia superar els 10.000 euros per
aportant.
7.6.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 211.824 euros, totalment
abonats a la data de la nostra revisió.
De l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure que
estan justificades en la seua totalitat.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada
deduïm que s’han realitzat complint tal precepte legal.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals establit en l’article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
7.6.4 Informació de tercers
L'única empresa que ha facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, ha complit amb l’obligació de l’article 133.5 de
la LOREG de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació
realitzada.
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7.6.5 Conclusió
Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política
pugen a 211.824 euros.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals.
Aquesta Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la
informació rebuda, resol no formular cap de les propostes considerades
en l’article 45.3 de la Llei Electoral Valenciana.
7.7

Esquerra Unida i altres (Coalició Acord Ciutadà)

7.7.1 Informació presentada
La comptabilitat i documentació presentades per aquesta formació
política acompleix la normativa vigent. Aquesta informació no es
presenta separada per candidatures provincials, ni s'ha obert un compte
bancari per a cada una, ja que tant la comptabilitat com el compte
bancari són únics per a tota la Comunitat Valenciana.
La informació presentada és la següent:
-

Acord de coalició entre els partits que la integren.

-

Nomenament
i
acceptació
del
representant
general
l'administrador general i documents d'identitat dels dos.

-

Targeta acreditativa del Número d'Identificació Fiscal (NIF) de la
coalició.

-

Llibres i documents comptables segellats per la Junta Electoral de la
Comunitat Valenciana, que inclouen:
-

Llibre diari

-

Llibre major

-

Balanç de situació

-

Compte de pèrdues i guanys

i

-

Contracte d'obertura del compte corrent electoral i contracte marc
de serveis de pagament.

-

Comunicació d'obertura del compte electoral a la Junta Electoral de
la Comunitat Valenciana.
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-

Pòlissa del contracte del compte de crèdit personal a nom
d'Esquerra Unida del País Valencià, per a una operació de crèdit
electoral per import de 60.000 euros amb el Banco Popular Español.

-

Comunicació a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana de la
pignoració de la subvenció que pertoque amb el Banco Popular
Español, per l'import de la pòlissa de crèdit subscrita amb dita
entitat.

-

Documents originals o fotocòpies compulsades, que justifiquen les
despeses i ingressos electorals.

-

Extractes bancaris dels moviments del compte corrent electoral.

-

Acta d'arqueig del compte electoral.

-

Estat resum d'ingressos i despeses per concepte.

-

Certificat de l'administrador tot indicant-hi que tots els justificants
presentats corresponen a despeses per a les eleccions
autonòmiques de 2015 i que no es perceben altres subvencions o
ajudes concurrents per dits conceptes.

7.7.2 Recursos declarats
Els recursos declarats per a finançar les despeses electorals han pujat a
81.650 euros i es classifiquen segons la seua procedència en els grups
següents:
a)

Fons provinents del compte ordinari d'Esquerra Unida del País
Valencià, per un import de 81.600 euros.

b)

Aportacions privades per un total de 50 euros.

7.7.3 Despeses electorals
L’import total de les despeses declarades puja a 84.863 euros i queda
pendent de pagar a les administracions públiques 3.212 euros a 24 de
juny de 2015.
De l’anàlisi efectuada de les despeses declarades, podem concloure que
les despeses regulars justificades pugen a 84.863 euros.
Pel que fa a la centralització de pagaments en els comptes electorals
oberts, segons disposa l’article 125.1 de la LOREG, de l’anàlisi efectuada
deduïm que s’han realitzat complint tal precepte legal.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals establit en l'article 40.1 de la Llei Electoral Valenciana.
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7.7.4 Informació de tercers
Les dues empreses que han facturat per despeses electorals imports
superiors a 10.000 euros, han complit amb l’obligació de l’article 133.5 de
la LOREG de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestació
realitzada.
7.7.5 Conclusió
Les despeses electorals regulars justificades d’aquesta formació política
pugen a 84.863 euros.
Aquesta formació política no ha superat el límit màxim de despeses
electorals.
Aquesta Sindicatura de Comptes, una vegada analitzada tota la
informació rebuda, resol no formular cap de les propostes considerades
en l’article 45.3 de la Llei Electoral Valenciana.
7.8

Resum de despeses i subvencions per formacions polítiques
Cap formació política ha superat el límit màxim de despeses electorals.
Tenint en compte les despeses regulars justificades (quadre 5) i les
subvencions totals màximes (quadre 2), les subvencions que ha de
percebre cada formació política seran com a màxim les següents, en
euros:

Partit, federació, coalició o agrupació

Despeses
regulars
justificades

Import màxim de
la subvenció
electoral

Partit Popular (PP)

739.117

817.887

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

668.510

619.907

Coalició Compromís (CC)

399.733

535.306

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)

205.065

364.059

Podemos (PODEMOS)

211.824

346.951

84.863

68.427

Esquerra Unida i altres (Coalició Acord Ciutadà) (EU-AC)
Total

2.309.112
Quadre 7
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8.

DECLARACIÓ DE L’IMPORT DE LES DESPESES REGULARS JUSTIFICADES
PER CADA FORMACIÓ POLÍTICA
La Sindicatura de Comptes, per donar compliment al que preveu l’article
45.4 de la Llei Electoral Valenciana, i tenint en compte les conclusions
esmentades per a cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors
que han presentat una comptabilitat detallada i documentada dels seus
respectius ingressos i despeses electorals, segons el que disposa l’article
44.1 de la Llei Electoral Valenciana:
DECLARA que les despeses regulars justificades per cada una de les
formacions polítiques fiscalitzades són les següents, en euros:
Despeses
regulars
justificades

Import
subvencionable

Partit Popular (PP)

739.117

739.117

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

668.510

619.907

Coalició Compromís (CC)

399.733

399.733

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)

205.065

205.065

Podemos (PODEMOS)

211.824

211.824

84.863

68.427

Partit, federació, coalició o agrupació

Esquerra Unida i altres (Coalició Acord Ciutadà) (EU-AC)

Quadre 8

9.

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell
d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va tenir coneixement de
l’esborrany de l’Informe de fiscalització, es va remetre als administradors
generals dels respectius partits polítics perquè, en el termini concedit,
formularen al·legacions.
Transcorregut dit termini ni s’hi ha rebut al·legacions.
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APROVACIÓ DE L'INFORME

Conformement als articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.2.e del seu
Reglament, i en compliment del Programa Anual d'Actuació de 2015
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua
reunió del dia 13 d’agost de 2015, va aprovar aquest Informe de
fiscalització.
València, 13 d’agost de 2015
EL SÍNDIC MAJOR

Rafael Vicente Queralt

