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l’any 2016.
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el
vistiplau del síndic major.
Barcelona, 14 de desembre de 2016
Vist i plau
El síndic major

Jaume Amat i Reyero
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ABREVIACIONS
ASAJA
Cajamar
DARPA
JARC
LROPA
UP

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions
professionals agràries
Unió de Pagesos
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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 per determinar la representativitat de les
organitzacions professionals agràries a Catalunya, que van tenir lloc el 28 de febrer del
2016.
Aquestes eleccions representen un canvi important respecte d’anteriors comicis, que
estaven regulats per la Llei 17/1993, del 28 de desembre, de cambres agràries, derogada
per la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries (LROPA). Alguns dels canvis més significatius són els següents:

• Desapareixen les cambres agràries provincials.
• Es crea un nou model basat en la representativitat de les organitzacions professionals
agràries que s’establirà a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura,
respecte del total de vots vàlids, sense cap correcció.

• Les organitzacions professionals agràries que tenen la condició de més representatives
exerceixen la representació institucional davant les administracions públiques.

• Es constitueixen meses electorals als municipis i entitats municipals descentralitzades
amb més de quinze electors al cens. Els municipis amb menys de quinze electors s’han
d’agrupar d’acord amb criteris de proximitat geogràfica.

• Un cop fets la votació i l’escrutini, la Junta Electoral proclama els resultats, que s’han
de publicar en el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARPA).

• A partir d’aquestes eleccions, la llei marca en cinc anys el termini entre convocatòries.
Aquest informe s’emet tenint en compte el que disposen els articles 42 i 43 de la LROPA i
l’article 8 de l’Ordre ARP/334/2015, del 29 d’octubre, per la qual es convoquen les
eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a
Catalunya.
L’objecte d’aquest informe es pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats
electorals presentades per les organitzacions professionals agràries que han obtingut representativitat en les eleccions del 28 de febrer del 2016 i, en cas d’apreciar irregularitats,
proposar la no-adjudicació o la reducció de la subvenció electoral.
9
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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 suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.
Com a limitació a l’abast del treball realitzat cal destacar que una revisió completa de les
despeses i dels ingressos electorals de les diferents organitzacions o coalicions objecte
del treball exigiria una fiscalització de tota l’activitat economicofinancera ordinària
d’aquestes.

1.3.

NORMATIVA APLICABLE

Les normes reguladores de les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya del 28 de febrer de 2016 són les següents:

• Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries.

• Ordre ARP/334/2015, del 29 d’octubre, per la qual es convoquen les eleccions per
determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya.

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1.

CRITERIS DE VERIFICACIÓ

Els criteris més significatius emprats per la Sindicatura de Comptes per verificar el compliment de la normativa aplicable es poden concretar en els punts següents:
Comprovacions formals

• La comptabilitat electoral s’ha de presentar dins els terminis establerts en l’article 42 de
la LROPA.

• La documentació comptable i justificativa ha d’estar correctament formalitzada i presentar coherència interna.
10
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• Totes les candidatures han de tenir un administrador electoral responsable dels ingressos i de les despeses electorals de l’organització professional agrària, federació o
coalició, i de la comptabilitat, segons l’article 36 de la LROPA.
Recursos de la campanya electoral

• Els administradors han de comunicar a la Junta Electoral quins són els comptes oberts
per recaptar fons. Tots els fons destinats a sufragar despeses electorals, sigui quina
sigui la procedència, s’han d’ingressar en aquests comptes.

• Cal identificar els titulars de les aportacions dels fons.
• Cap persona física o jurídica no pot aportar més de 1.000 €.
• Les organitzacions professionals agràries, coalicions i agrupacions independents han
de fer constar la procedència dels fons que dipositen en el moment de fer imposicions
en els comptes.

• La subvenció electoral corresponent a cada organització professional agrària, federació,
coalició o agrupació no pot superar l’import de les despeses electorals realitzades.
Despeses electorals

• Les despeses electorals s’han d’haver efectuat entre el dia de la convocatòria de les
eleccions i el dia de proclamació dels resultats 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 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 els serveis a les

candidatures.
• Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels dirigents de les organitzacions

professionals agràries, coalicions i agrupacions independents, i del personal al servei
de la candidatura.
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• Correspondència i franqueig.
• Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, meritats fins a la data de

percepció de la subvenció corresponent.
• Les despeses que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les

oficines i serveis que calguin per a les eleccions.
Comprovació dels límits de despesa

• La subvenció a atorgar a les organitzacions professionals agràries té una dotació
màxima de 318.547 € a càrrec del pressupost del DARPA.

• L’article 10 de l’Ordre ARP/334/2015 estableix que el límit màxim de despeses electorals
que pot assumir cada organització, coalició i agrupació independent que concorri en les
eleccions del 28 de febrer del 2016, és de 238.910 €.

• S’han de complir les limitacions establertes respecte a despeses de publicitat exterior i
de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio.
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
ròssecs dels comptes per pagar, en els noranta dies següents al de la votació, les
despeses electorals contretes prèviament.

• Les entitats financeres de qualsevol tipus que hagin concedit crèdit a les organitzacions
professional agràries n’han de trametre la informació detallada a la Sindicatura de
Comptes dins del termini establert en l’article 42 de la LROPA.

2.2.

RESULTATS ELECTORALS

D’acord amb l’article 16.6 de la LROPA, la Junta Electoral ha de proclamar els resultats de
les eleccions realitzades el 28 de febrer del 2016, que s’han de publicar en el web del
DARPA.
12
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Els resultats electorals van ser els següents:
Quadre 1. Resultats electorals
Vots emesos
totals

Vots vàlids
obtinguts

Percentatge de
representativitat *

Unió de Pagesos (UP)

7.926

7.926

56,78

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

3.839

3.839

27,50

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)

1.791

1.791

12,83

404

404

2,89

56

-

-

14.016

13.960

100,00

Organització professional agrària

Vots en blanc
Vots nuls
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades en el web del DARPA:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/eleccions-agraries/resultats/
La població amb dret a vot va ser de 26.001 persones.
* El percentatge de representativitat es calcula amb el total dels vots vàlids obtinguts. S’entén per vots vàlids
els vots obtinguts per cada candidatura i els vots en blanc.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) va obtenir un 12,83% dels vots, percentatge inferior al 15% mínim del total dels vots vàlids emesos en les eleccions. Per tant, tal
com estableix l’article 15.1 de la LROPA, aquesta organització no es considera organització professional agrària més representativa en l’àmbit de Catalunya.

2.3.
2.3.1.

SUBVENCIONS ELECTORALS
Import màxim de la subvenció

L’article 8 de l’Ordre ARP/334/2015 estableix una dotació màxima de 318.547 € a atorgar a
les organitzacions, coalicions i agrupacions independents que siguin candidates a les
eleccions del 28 de febrer del 2016. El repartiment d’aquesta subvenció es regeix per les
regles següents:

• La distribució dels fons s’efectua en proporció al percentatge de vots vàlids obtinguts
per cada candidatura sempre que aquest percentatge sigui igual o superior al 3% del
total.

• En el cas que una candidatura no obtingui almenys un 3% del total de vots vàlids emesos, els fons corresponents es distribueixen entre la resta de candidatures en proporció
als vots vàlids emesos obtinguts per cadascuna d’elles.
Aplicant aquestes regles els imports màxims de les subvencions electorals són els
següents:
13
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Quadre 2. Imports màxims de les subvencions
Percentatge de
representativitat *

Import màxim de
la subvenció

UP

56,78

180.870,99

JARC

27,50

87.600,42

ASAJA

12,83

40.869,58

2,89

9.206,01

100,00

318.547,00

Organització professional agrària

Vots en blanc
Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
* Segons l’article 15.1 de la LROPA el percentatge de representativitat es calcula amb el total dels vots vàlids
obtinguts. S’entén per vots vàlids els vots obtinguts per cada candidatura i els vots en blanc.

2.3.2.

Bestretes de subvencions

El DARPA pot concedir bestretes de les subvencions per despeses electorals a les organitzacions, coalicions i agrupacions independents que hagin obtingut representació en les
darreres eleccions a cambres agràries.
L’import d’aquesta bestreta no pot ser superior al 50% dels imports percebuts per la
mateixa organització, coalició o agrupació independent per raó de la seva participació a
les darreres eleccions a cambres agràries, que en aquest cas van ser el 20 de febrer del
2011.
A continuació es detalla l’import de les bestretes concedies pel DARPA a cada una de les
organitzacions:
Quadre 3. Bestretes del 50% de la subvenció electoral
Organització professional agrària

Subvenció 2011

Bestreta del 50%

187.707,50

* 93.850,00

JARC

73.344,50

36.672,25

ASAJA

47.852,50

23.926,25

308.904,50

154.448,50

UP

Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació tramesa pel DARPA.
* La bestreta del DARPA va ser de 93.850,00 €, en lloc de 93.853,7 €.

El 19 i el 23 de febrer del 2016, la consellera del DARPA va resoldre efectuar el pagament
de les bestretes del 50% de la subvenció electoral.
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2.4.
2.4.1.

DESPESES ELECTORALS
Límit de les despeses electorals

L’article 10 de l’Ordre ARP/334/2015 estableix que el límit de despeses electorals que pot
assumir cada organització, coalició i agrupació independent que concorregués en les
eleccions del 28 de febrer del 2016, era de 238.910 €.

2.4.2.

Sublímits de les despeses electorals

Dins de les despeses electorals la LROPA estableix dos sublímits addicionals que cal
respectar:

• Les despeses en propaganda electoral (cartells, banderoles i pancartes) no poden
excedir el 20% del límit màxim de despeses; és a dir, 47.782 € per cada organització
professional agrària, coalició o agrupació independent.

• Les despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat
privada no poden superar el 20% del límit màxim de despeses; és a dir, 47.782 € per
cada organització professional agrària, coalició o agrupació independent.

2.5.

REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS

D’acord amb l’article 42 de la Llei 17/2014, les organitzacions professionals agràries,
coalicions i agrupacions independents que hagin assolit els requisits exigits per rebre subvencions electorals o que hagin sol·licitat bestretes amb càrrec a aquestes subvencions,
han de presentar a la Sindicatura de Comptes els estats comptables establerts pel Pla
general comptable, i incloure-hi, com a mínim, el balanç de situació i el compte de resultats, entre els cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions.
Totes les organitzacions que van participar en el procés electoral del 28 de febrer del 2016
van presentar aquesta documentació dins el termini establert.
La llei atorga a la Junta Electoral la funció de vetllar pel compliment de les normes que
s’estableixen pel procés electoral. Així mateix, ha d’informar la Sindicatura de Comptes
dels resultats de la seva activitat fiscalitzadora, tal com estableix l’article 41.5 de la LROPA.
La Sindicatura va sol·licitar en reiterades ocasions al secretari de la Junta Electoral la
comunicació a la Junta Electoral dels administradors electorals i dels comptes electorals
oberts per les organitzacions, i les actes de la Junta Electoral, però no va obtenir cap
resposta. Tampoc va ser informada de la seva activitat fiscalitzadora.
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En els apartats següents es mostren, per a cada organització, els quadres resum dels aspectes més significatius de l’activitat econòmica derivada de la campanya electoral, es
detallen les deficiències i irregularitats observades i, si escau, s’inclou la proposta de
reducció o no-adjudicació de la subvenció prevista en l’article 43 de la Llei 17/2014.

2.5.1.

Unió de Pagesos

Les dades facilitades per l’organització Unió de Pagesos (UP) són les següents:
Quadre 4. Origen dels recursos
Concepte

Import

Aportacions de persones físiques o jurídiques

-

Operacions d’endeutament

-

Bestretes de l’Administració

93.850,00

Aportacions de l’organització

121.200,00

Ingressos financers

-

Total recursos declarats

215.050,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Quadre 5. Despeses electorals
Concepte

Import

(A) Despeses declarades

214.824,43

(B) Despeses no subvencionables

5.573,78

(C) Despeses amb justificació insuficient

-

Total despeses electorals justificades (A–B–C)

209.250,65

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Quadre 6. Límits de despeses del procés electoral
Concepte

Import/situació

Límit màxim de despeses

238.910,00

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses

209.250,65

Excés en el límit màxim de despeses

No

Límit de despeses de publicitat en propaganda electoral (art. 21 Llei 17/2014)

47.782,00

Despeses a considerar a l’efecte del límit

10.914,20

Excés en el límit de despeses de publicitat en propaganda electoral

No

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 24 Llei 17/2014)

47.782,00

Despeses a considerar a l’efecte del límit

22.988,92

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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Quadre 7. Tresoreria
Concepte

Import/situació

Compte bancari electoral

Sí

Fons no ingressats en el compte electoral

No

Pagaments realitzats fora del compte electoral

No

Deute amb proveïdors

No

Provisió per interessos financers

n/a

Font: Elaboració pròpia.
n/a: No aplicable.

Comprovacions formals
La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions per determinar la representativitat
de les organitzacions professionals agràries va ser retuda el 29 de juny del 2016, dintre del
termini legalment establert. Està correctament formalitzada i presenta coherència interna.
Origen dels recursos declarats
Les bestretes de l’administració corresponen al 50% de l’import percebut per l’organització
per raó de la seva participació en les darreres eleccions a cambres agràries (vegeu l’apartat 2.3.2).
L’aportació realitzada des de la tresoreria de l’organització al compte electoral per
121.200,00 € ha estat contrastada amb el certificat signat pel director gerent de l’organització. Aquesta aportació va ser registrada en un compte corrent no bancari.
Despeses electorals
Les despeses electorals corresponen a les categories de l’article 41 de la Llei 17/2014, que
comprenen la confecció de sobres i paperetes electorals, la propaganda i publicitat, els
arrendaments de locals, la producció de publicitat, les despeses de desplaçament i totes
aquelles que siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les oficines i serveis
per les eleccions.
En la comptabilitat electoral de l’organització, el compte Despeses sindicals inclou
50.736,00 € que corresponen a les despeses per dietes de manutenció i de desplaçament
dels afiliats que realitzen i donen suport als actes de campanya electoral.
Les liquidacions que justifiquen les despeses sindicals no es troben ni autoritzades ni validades i tampoc signades pel receptor de la dieta, fet que posa de manifest una mancança
important de control intern.
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La Sindicatura ha localitzat deu factures per 5.261,98 € en concepte de restauració i dues
factures per 311,80 € que no tenen la naturalesa de subvencionable, d’acord amb l’article
41 de la LROPA, ja que no s’estima que siguin despeses necessàries per a l’organització i
el funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l’import total de les
despeses electorals subvencionables era de 209.250,65 €.
La Sindicatura ha localitzat dues factures en què manca el número de factura, per import
brut de 800 €, fet que incompleix la normativa general per a l’expedició de factures regulada en el Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, del Reglament de facturació.
Cal destacar que entre els justificants de despesa presentats per aquesta organització s’inclouen factures de l’empresa Agroxarxa, SL, en què participa UP. L’import d’aquestes
factures és de 13.566,05 €, que representa el 6,48% de la despesa justificada.
El límit de despesa en publicitat en propaganda electoral, 47.782 €, no s’ha superat, atès
que la despesa realitzada ha estat de 10.914,20 €.
El límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat
privada, 47.782 €, tampoc no s’ha superat, ja que les despeses justificades han estat de
22.988,22 €.
Tresoreria
Totes les despeses electorals han estat pagades dins els noranta dies establerts per l’article 38 de la LROPA i mitjançant el compte electoral.
Propostes
D’acord amb el resultat del treball realitzat, aquesta institució no fa cap proposta de reducció de la subvenció electoral ni de no-adjudicació com preveu l’article 43 de la Llei
17/2014.
La subvenció que ha de rebre l’organització professional agrària s’ha d’ajustar a la despesa justificada, segons el càlcul següent:
Quadre 8. Subvenció a rebre
Concepte

Subvenció
teòrica

Despeses
justificades

Subvenció que
correspon

Subvenció per resultats electorals

180.870,99

209.250,65

180.870,99

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (50%)

93.850,00

-

93.850,00

Total pendent

87.020,99

-

87.020,99

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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2.5.2.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Les dades facilitades per l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
són les següents:
Quadre 9. Origen dels recursos declarats
Concepte

Import

Aportacions de persones físiques o jurídiques

-

Operacions d’endeutament

49.819,14

Bestretes de l’Administració

36.672,25

Aportacions de l’organització

-

Ingressos financers

-

Total recursos declarats

86.491,39

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Quadre 10. Despeses electorals
Concepte

Import

(A) Despeses declarades

88.424,10

(B) Despeses no subvencionables

10.635,09

(C) Despeses amb justificació insuficient

77.789,01

Total despeses electorals justificades (A–B–C)
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Quadre 11. Límits de despeses del procés electoral
Concepte

Import/situació

Límit màxim de despeses

238.910,00

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses
Excés en el límit màxim de despeses

77.789,01
No

Límit de despeses de publicitat en propaganda electoral (art. 21 Llei 17/2014)

47.782,00

Despeses a considerar a l’efecte del límit

27.848,84

Excés en el límit de despeses de publicitat en propaganda electoral
Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 24 Llei 17/2014)
Despeses a considerar a l’efecte del límit

No
47.782,00
5.147,00

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

Pagaments realitzats fora del compte electoral

6.871,21

Deute amb proveïdors

No

Provisió per interessos financers

No

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Comprovacions formals
La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions per determinar la representativitat
de les organitzacions professionals agràries va ser retuda el 30 de juny del 2016, dintre del
termini legalment establert i presenta coherència interna.
La comptabilitat va ser presentada pel president de l’organització i no per l’administrador
electoral tal com estableix l’article 42.2 de la LROPA.
Origen dels recursos declarats
Les operacions d’endeutament corresponen a l’import disposat d’una pòlissa de crèdit
contractada per finançar les despeses electorals amb l’entitat Cajas Rurales Unidas,
Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar) amb un límit de 50.000 €.
L’entitat financera Cajamar no ha complert l’obligació establerta en l’article 42.3 de la
LROPA, que estableix que les entitats financeres que hagin concedit crèdit a les organitzacions professionals agràries n’han de trametre la informació detallada a la Sindicatura
de Comptes entre el centè i el cent vint-i-cinquè dies posteriors a les eleccions.
Les bestretes de l’Administració corresponen al 50% de l’import percebut per l’organització
per raó de la seva participació en les darreres eleccions a cambres agràries (vegeu l’apartat 2.3.2).
Despeses electorals
Les despeses electorals corresponen a les categories de l’article 41 de la Llei 17/2014, que
comprenen la confecció de sobres i paperetes electorals, la propaganda i publicitat, els
arrendaments de locals, la producció de publicitat, les despeses de desplaçament i totes
aquelles que siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les oficines i serveis
per a les eleccions.
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L’organització no ha calculat ni registrat la depesa pels interessos meritats de la pòlissa de
crèdit contractada. L’import estimat d’aquesta despesa electoral és de 996,10 €. No obstant això, si es considera aquesta despesa no comptabilitzada no se supera el límit màxim
de despeses electorals.
La Sindicatura ha localitzat trenta-cinc factures per 10.635,09 € en concepte de restauració
que no tenen la naturalesa de subvencionable, d’acord amb l’article 41 de la LROPA, ja
que no s’estima que siguin despeses necessàries per a l’organització i funcionament de les
oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l’import total de les despeses electorals
subvencionables és de 77.789,01 €, el qual no supera el límit establert.
El límit de despesa en publicitat en propaganda electoral de 47.782,00 €, no s’ha superat,
ja que les despeses justificades han estat de 27.848,84 €.
El límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat
privada, de 47.782,00 €, no s’ha superat, atès que les despeses justificades han estat de
5.147,00 €.
Tresoreria
La Sindicatura ha detectat pagaments per 6.871,21 € fora del compte electoral, per tant,
s’ha incomplert l’article 38.1 de la LROPA.
Propostes
D’acord amb el resultat del treball realitzat, aquesta institució no fa cap proposta de reducció de la subvenció electoral ni de no-adjudicació com preveu l’article 43 de la Llei
17/2014.
La subvenció que ha de rebre l’organització professional agrària s’ha d’ajustar a la despesa justificada segons el càlcul següent:
Quadre 13. Subvenció a rebre
Concepte

Subvenció
teòrica

Despeses
justificades

Subvenció que
correspon

Subvenció per resultats electorals

87.600,42

77.789,01

77.789,01

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (50%)

36.672,25

-

36.672,25

Total pendent

50.928,17

-

41.116,76

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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2.5.3.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Les dades facilitades per l’organització ASAJA són les següents:
Quadre 14. Origen dels recursos declarats
Concepte

Import

Aportacions de persones físiques o jurídiques

-

Operacions d’endeutament

-

Bestretes de l’Administració

23.926,25

Aportacions de l’organització

23.926,25

Ingressos financers

-

Total recursos declarats

47.852,50

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Quadre 15. Despeses electorals
Concepte

Import

(A) Despeses declarades

40.891,79

(B) Despeses no subvencionables

-

(C) Despeses amb justificació insuficient

-

Total despeses electorals (A–B–C)

40.891,79

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Quadre 16. Límits de despeses electorals del procés electoral
Concepte

Import/situació

Límit màxim de despeses electorals

238.910,00

Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses
Excés en el límit màxim de despeses

40.891,79
No

Límit de despeses de publicitat en propaganda electoral (art. 21 Llei 17/2014)
Despeses a considerar a l’efecte del límit

47.782,00
1.436,27

Excés en el límit de despeses de publicitat en propaganda electoral
Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 24 Llei 17/2014)
Despeses a considerar a l’efecte del límit

No
47.782,00
-

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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Quadre 17. Tresoreria
Concepte

Import/situació

Compte bancari electoral

Sí

Fons no ingressats en el compte electoral

No

Pagaments realitzats fora del compte electoral

424,99

Deute amb proveïdors

No

Provisió per interessos financers

n/a

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
n/a: No aplicable.

Comprovacions formals
La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions per determinar la representativitat
de les organitzacions professionals agràries va ser retuda el 26 de juny del 2016, dintre del
termini legalment establert. Està correctament formalitzada i presenta coherència interna.
Origen dels recursos declarats
Les bestretes de l’Administració corresponen al 50% de l’import percebut per l’organització
per raó de la seva participació en les darreres eleccions a cambres agràries (vegeu
l’apartat 2.3.2).
L’aportació de la tresoreria de l’organització al compte electoral per 23.926,25 € ha estat
contrastada amb el certificat signat pel director gerent de l’organització. Aquesta aportació
ha estat registrada en un compte corrent no bancari.
Despeses electorals
Les despeses electorals corresponen a les categories de l’article 41 de la Llei 17/2014, que
comprenen la confecció de sobres i paperetes electorals, la propaganda i publicitat, els
arrendaments de locals, producció de publicitat, les despeses de desplaçament i totes
aquelles que siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les oficines i serveis
per les eleccions.
El límit de despesa en publicitat en propaganda electoral, de 47.782 €, no s’ha superat, ja
que les despeses justificades han estat de 1.436,27 €.
El límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat
privada, de 47.782 €, no s’ha superat, atès que l’organització no ha realitzat cap despesa
d’aquesta naturalesa.
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Tresoreria
L’organització ha pagat dues factures en concepte de despeses de viatge, per 424,99 €,
amb targeta de crèdit vinculada al compte corrent de l’organització. S’ha incomplert, per
tant, l’article 38.1 de la LROPA.
Propostes
D’acord amb el resultat del treball realitzat, aquesta institució no fa cap proposta de
reducció de la subvenció electoral ni de no-adjudicació com preveu l’article 43 de la Llei
17/2014.
La subvenció que ha de rebre l’organització professional agrària s’ha d’ajustar a la despesa justificada segons el càlcul següent:
Quadre 18. Subvenció a rebre
Concepte

Subvenció
teòrica

Despeses
justificades

Subvenció que
correspon

Subvenció per resultats electorals

40.869,58

40.891,79

40.869,58

Bestreta de l’Administració de la Generalitat (50%)

23.926,25

-

23.926,25

Total pendent

16.943,33

-

16.943,33

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

2.5.4.

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
organitzacions professionals agràries i la subvenció a rebre.
Quadre 19. Límits i despeses electorals
Límit despeses
electorals

Total despeses
subvencionables (A)

Import
subvenció
teòrica (B)

Subvenció a rebre
per despeses
(el menor d’A o B)

UP

238.910,00

209.250,65

180.870,99

180.870,99

JARC

238.910,00

77.789,01

87.600,42

77.789,01

ASAJA

238.910,00

40.891,79

40.869,58

40.869,58

Total

716.730,00

327.931,45

309.340,99

299.529,58

Organització
professional agrària

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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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 20. Subvencions i bestreta
Organització
professional agrària

Subvenció per
despeses ordinàries

Bestreta del 50% de la
subvenció electoral

Subvenció pendent de
cobrar

180.870,99

93.850,00

87.020,99

JARC

77.789,01

36.672,25

41.116,76

ASAJA

40.869,58

23.926,25

16.943,33

299.529,58

154.448,50

145.081,08

UP

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

En el quadre següent es presenta un resum de l’origen dels recursos declarats per cada
organització i quina ha estat l’aplicació d’aquests recursos realitzada mitjançant despeses
electorals.
Quadre 21. Resum de l’origen dels recursos declarats i la seva aplicació
Organització
professional agrària

Aportacions de
l’organització

UP
JARC
ASAJA
Total

Endeutament

Bestreta de 50%
de la subvenció

Recursos
totals

Despeses electorals
declarades

121.200,00

-

93.850,00

215.050,00

214.824,43

-

49.819,14

36.672,25

86.491,39

88.424,10

23.926,25

-

23.926,25

47.852,50

40.891,79

145.126,25

49.819,14

154.448,50

349.393,89

344.140,32

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

3. CONCLUSIONS
Totes les organitzacions professionals agràries que tenen l’obligació de fer-ho, han presentat la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes en el termini establert.
Totes les organitzacions professionals agràries han complert el límit general màxim de
despesa electoral i els sublímits de publicitat establerts en els articles 21 i 24 de la LROPA,
respectivament.
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la
introducció, la Sindicatura de Comptes proposa que no s’apliqui cap reducció o noadjudicació de la subvenció electoral prevista en la normativa electoral.
25

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 27/2016

3.1.

OBSERVACIONS

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest
durant el treball de fiscalització de la comptabilitat electoral:
1. La Sindicatura va sol·licitar en reiterades ocasions al secretari de la Junta Electoral la
comunicació a la Junta Electoral dels administradors electorals i dels comptes electorals oberts per les organitzacions, i les actes de la Junta Electoral, però no va obtenir
cap resposta. Tampoc va ser informada de l’activitat fiscalitzadora de la Junta Electoral
tal com estableix l’article 41.5 de la LROPA (vegeu l’apartat 2.5).
2. En la comptabilitat electoral d’UP, el compte Despeses sindicals inclou 50.736,00 € que
corresponen a les despeses per liquidacions de dietes de manutenció i de desplaçament dels afiliats que realitzen i donen suport als actes de campanya electoral.
Aquestes liquidacions no es troben ni autoritzades ni validades i tampoc signades pel
receptor de la dieta, fet que posa de manifest una mancança important de control
intern (vegeu l’apartat 2.5.1).
3. La comptabilitat electoral de JARC va ser presentada pel president de l’organització i
no per l’administrador electoral, tal com estableix l’article 42.2 de la LROPA (vegeu
l’apartat 2.5.2).
4. Les organitzacions JARC i ASAJA han pagat despeses per 6.871,21 € i 424,99 €, respectivament, des de la tresoreria ordinària de l’organització i no des del compte electoral (vegeu els apartats 2.5.2 i 2.5.3).
D’acord amb l’article 38.1 de la LROPA tots els fons destinats al pagament de despeses electorals han de ser ingressats en el compte electoral i totes les despeses electorals s’han de pagar des del compte electoral.
5. Les organitzacions UP i JARC han declarat despeses electorals per 5.573,78 € i
10.635,09 €, respectivament, que no tenen la naturalesa de despesa subvencionable,
ja que no es consideren necessàries per a la campanya electoral o perquè no formen
part del tipus de despesa electoral establert en l’article 41 de la LROPA (vegeu els
apartats 2.5.1 i 2.5.2).
6. En termes generals, les despeses electorals estan degudament documentades. No
obstant això, l’organització UP ha registrat factures per import brut de 800 € on manca
el detall del número de factura. Per tant no compleix un dels requisits establert en la
normativa general per a l’expedició de factures regulada en el Reial decret 1619/2012,
del 30 de novembre, del Reglament de facturació (vegeu l’apartat 2.5.1).
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7. L’entitat financera Cajamar no ha complert l’obligació establerta en l’article 42.3 de la
LROPA, que estableix que les entitats financeres que hagin concedit crèdit a les organitzacions professionals agràries n’han de trametre la informació detallada a la Sindicatura de Comptes entre el centè i el cent vint-i-cinquè dies posteriors a les eleccions
(vegeu l’apartat 2.5.2).
8. L’organització JARC no ha calculat ni registrat la depesa pels interessos meritats de la
pòlissa de crèdit contractada. L’import estimat d’aquesta despesa electoral és de
996,10 € (vegeu l’apartat 2.5.2).

4.

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

D’acord amb la normativa vigent, per complir amb el tràmit d’al·legacions, el projecte
d’informe de fiscalització va ser tramès als destinataris següents: Unió de Pagesos, Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya, Asociación Agraria Jóvenes Agricultores i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

4.1.

AL·LEGACIONS REBUDES

L’escrit d’al·legacions presentat per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya es reprodueix literalment a continuació, excepte pels documents annexos que acompanyen les
al·legacions i que estan depositats en els arxius de la Sindicatura.

JARC
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Sr. Jaume Amat i Reyero
Síndic Major
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14, 5a planta
08005 Barcelona

Li fem arribar les al·legacions corresponents al projecte d’informe de fiscalització
núm. 37/2016-G, corresponent a les Eleccions per determinar la representativitat de
les organitzacions agràries a Catalunya, exercici 2016 revisat pel Ple de la Sindi-
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catura. Tal com es demana en el vostre escrit, adjuntem CD amb el següent contingut: informe amb les al·legacions més tres documents complementaris relatius a
l’informe.
Cordialment,

Cristina Pelegrín
Secretaria Econòmica de JARC
Administradora electoral
Barcelona, 4 de novembre de 2016

JARC
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Al·legacions a l’informe de la Sindicatura de Comptes en relació a la fiscalització de la
comptabilitat electoral de JARC
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) som una organització professional
agrària d’àmbit català que té com a objectiu defensar els interessos dels i de les
professionals de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura a Catalunya.
Som una Organització gran en esforç i implicació dels i les persones productores, i
que compta amb un petit equip tècnic i administratiu. Els òrgans de l’entitat són tots
composats per persones que compaginen la seva activitat a l’explotació amb les responsabilitats que, voluntàriament, adquireixen.
Partint d’aquesta realitat, les activitats que es desenvolupa en tots els àmbits requereixen de la feina a territori que aquestes persones duen a terme. És una tasca que
necessita de proximitat a les persones, de trobades fora de la jornada laboral de les
explotacions i d’espais que no són una oficina.
Si es focalitza la nostra tasca en el procés electoral, objecte de l’informe de la Sindicatura de Comptes, cal fer avinent el següent:
a) Un dels principals reptes del procés electoral, més enllà de l’interès particular de
JARC, ha estat arribar comunicar a les persones productores l’existència d’un nou
marc electoral, després de la supressió de les històriques Cambres Agràries.
b) Alhora, i malgrat no han estat incloses dins la relació de despeses que ha traslladat JARC en la justificació, hi ha hagut una feina ingent per a l’elaboració del
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cens, tant pel que fa a les tasques amb el Departament d’Agricultura com a la
comunicació amb les persones productores.
c) Finalment, un objectiu compartit amb l’Administració pública ha estat l’incentiu de
la participació d’un cens molt repartit i poc motivat, en general, a moure’s.
Aquests tres aspectes principals han necessitat de la feina directa a territori, que ha
hagut de comptar amb la complicitat i dedicació dels membres de la nostra organització, com s’ha dit, de forma local i en horaris adaptats a la realitat de les explotacions.
Particularitzant en l’organització, gestió i execució de les activitats durant el procés
electoral, les estratègies i accions han estat promogudes des d’un àmbit local amb la
implicació directa, i imprescindible, de les persones a territori, partint del coneixement local i adequant-les a les persones dels pobles.
Tenint en compte aquestes premisses, us expressem els comentaris i al·legacions als
diferents punts presents en l’apartat 3.1, d’observacions, i que resumeixen el contingut de l’informe:
1. La presentació de la comptabilitat electoral de JARC va ser efectuada, per error
material, pel President de JARC i Responsable de la candidatura, el senyor Francesc Boronat i Sans [...][1] Efectivament, aquesta, hauria d’haver estat presentada
per Cristina Pelegrín López [...][1], Administradora de la candidatura de JARC
electoral tal com estableix l’article 42.2 de la LROPA. En tot cas, la senyora
Pelegrín ha estat, en la seva funció d’Administradora electoral, la persona que ha
vetllat per tots els aspectes de la comptabilitat electoral que estableix la Llei
17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, malgrat l’enviament l’hagi efectuat el Responsable de la candidatura. (vegeu el Doc. 1)
2. Tal com s’ha descrit, JARC ha organitzat i treballat en el procés electoral amb la
implicació de les persones sòcies i del petit equip tècnic i administratiu. En relació
amb l’observació, des d’un principi vam informar la Sindicatura de Comptes de
pagaments no efectuats des del compte electoral que vam obrir a Cajamar.
(6.871,21 € en total des d’altres comptes).
D’aquests pagaments, 3.664,42 € corresponen a 13 factures conseqüència de la
pròpia activitat a territori i de la participació dels socis i sòcies. Malgrat es va
habilitar els procediments interns, és difícil controlar el pagament de totes aquestes persones amb una dedicació voluntària i allunyades dels procediments
formals.
Els 3.206,79 € restants corresponen al sou i la seguretat social pagada a les dues
treballadores contractades puntualment per realitzar tasques electorals. El pagament de la seguretat social està domiciliat en un compte bancari de Cajamar

1. S’han eliminat els números de DNI que consten en les al·legacions rebudes. (Nota de la Sindicatura)

29

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 27/2016
(diferent a l’electoral) i els pagaments al personal de JARC es fan a final de mes i
en una remesa única per un compte bancari del Banc Sabadell. No ens ha estat
possible habilitar una sistemàtica separada per a efectuar aquests pagaments
des del compte electoral.
3. L’observació número 3 fa referència a que determinada despesa justificada no té
la naturalesa de subvencionable en no formar part del tipus de despesa electoral
establert en l’article 41 de la LROPA. Segons l’apartat 2.5.1 del projecte d’informe,
la Sindicatura de Comptes estima que no són necessàries per a l’organització i
funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. De l’absència de cap
altra observació, s’interpreta que la Sindicatura de Comptes tampoc no considera
que tingui cabuda en d’altres apartats de l’article 41.
Resumint allò exposat en la introducció, l’organització de tota l’activitat relacionada amb el procés electoral, així com l’execució d’aquesta, ha estat promoguda
des de i per al territori. Els nostres principals actors no han estat empreses de
suport ni un equip tècnic immens, sinó les persones productores que han dedicat
el seu temps i esforç a trobar-se en petit comitè per a complir els objectius descrits en la part introductòria: informar les persones, organitzar la pròpia activitat de
la candidatura, mobilitzar l’electoral i, finalment, promoure el vot per JARC. I ho
han fet sense contraprestació i fora d’horaris.
Val a dir que, finalment, la participació assolida va ser propera al 54%, no molt
lluny del promig en les eleccions al Parlament de Catalunya (62%). No obstant,
dins l’àmbit agrari la participació, per exemple, en les darreres eleccions de 2016
als Consell Regulador de la DOP Garrigues no va superar el 20%, mentre les
celebrades per a la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada va
ser del 12%. Aquestes dades posen de rellevància la importantíssima tasca que
s’ha fet amb accions d’informació i conscienciació arreu del territori.
La Sindicatura de Comptes xifra en 35 factures i 10.635,09 € la part de la justificació no subvencionable, de la qual expliquem la necessitat i ajustament al que
estableix l’article 41 de la LROPA. (vegeu el Doc. 2)
Val a dir que l’Informe no conté una relació detallada de les factures que la Sindicatura considera que no tindrien la consideració de despesa electoral. Per aquest
motiu, es procedeix a donar resposta a l’Observació núm. 3 i allò contingut en
l’apartat 2.5.1 de l’informe en base als intercanvis previs mantinguts amb la Sindicatura (36 factures per valor de 10.633,34 €). No obstant, restem oberts a revisar
i explicar la necessitat i ajustament a norma a partir de la relació concreta que
se’ns pugui facilitar.
Del conjunt de factures, 22 corresponen a reunions territorials per informar les
persones sòcies del nou marc electoral i començar a organitzar-se. En aquestes
reunions s’ha elaborat l’estratègia local, la forma com s’havia d’organitzar les
accions i el suport necessari des de l’equip tècnic i administratiu. S’abordà des de
l’estratègia per informar les persones censades a nivell local als recursos necessaris per a fer-ho. Com s’ha explicat, aquesta tasca recau en persones que no
reben cap remuneració, alhora que les trobades es fan en punts de conveniència
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territorial i fora de la jornada laboral. Són accions i despeses imprescindibles per
a l’organització i funcionament de les oficines i dels serveis en relació a les eleccions. L’import global d’aquest grup de factures és de 5.651,84 €.
Un altre grup és d’11 factures per import de 3.897,20 €, i corresponen a despesa
vinculada a accions per assolir els objectius expressats en l’apartat introductori.
En primer lloc, Informar el sector sobre la convocatòria, el nou marc electoral, i
promoure la participació, objectius que també ens demanà l’Administració pública. En segon lloc, exposar els eixos que defensa la candidatura de JARC. Són
actuacions d’informació, publicitat i propaganda, organitzades de forma local o
territorial, i dirigides al sector. L’esforç principal ha correspost a les persones
sòcies que, voluntàriament, han dedicat temps a organitzar i mobilitzar l’electorat,
el qual també ha deixat la seva tasca o família per assistir a actes cabdals per a
possibilitar un procés informat d’expressió democràtica. JARC té el ferm convenciment que hi ha la necessitat de les accions realitzades, en un àmbit en què és
molt difícil mobilitzar les persones, alhora que la despesa és coherent amb els
objectius i limitacions de l’article 41. Es vol reiterar l’agraïment a les persones
sòcies que desinteressadament ho van possibilitar i a les assistents.
Finalment, un grup de 3 factures vinculades a les accions de seguiment de la
jornada electoral, per un import de 1.084,30 €. Aquestes trobades són indispensables des del punt de vista d’organització i funcionament per a analitzar les
dades i avaluar les accions que cal seguir, tant pel que fa a participació, l’intercanvi amb les persones apoderades o interventores, els missatges amb la Junta
Electoral o la preparació de l’estratègia comunicativa al final de la jornada. Tota
aquesta tasca implica l’adaptació i funcionament dels recursos de JARC, particularment institucionals i de premsa. Les accions s’han dut a terme territorialment
amb presència de les persones sòcies implicades (no remunerades), en jornada
de diumenge i en horari que permetés disposar de dades i valorar-les (migdia i
vespre-nit). En aquest punt, cal recordar que la participació a les 13:00 h era d’un
26,81% (53,91% en acabar) i que les organitzacions procedírem a valorar les
dades a la seu del DARP, un cop finalitzat el recompte provisional. Considerem
que, sense aquest seguiment, ni la participació assolida hagués estat tant alta, ni
s’hagués facilitat tant la jornada electoral, ni hagués estat possible una mínima
valoració de les dades.
Per acabar, indicar que aquests tipus d’accions organitzatives, informatives i comunicatives són i han estat històricament essencials per a l’àmbit agrari. La gran
tasca es fa localment i pel treball i implicació de les persones sòcies, no per
estructures mastodòntiques o equips de campanya professionals. Aquestes despeses són les mateixes que en anteriors campanyes electorals hem hagut d’assumir, i justificar, per convocar als inscrits al cens (més de 26 mil persones en les
presents, repartides per tot Catalunya). Així doncs, cal comptar amb el territori i
les persones sòcies per actuar localment i arribar-hi, i cercar la manera com se les
pot atraure. I no únicament pel que fa al missatge propi de JARC, sinó també amb
el missatge que hi ha eleccions i que és important participar-hi.
4. Lamentem que l’entitat financera Cajamar no hagi transmès la informació detallada a la Sindicatura de Comptes, tal com indica l’article 42.3 de la LROPA, entre
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el centè i el cent vint-i-cinquè dies posteriors a les eleccions. És, però, una qüestió
que va més enllà de la capacitat i responsabilitat que JARC té, en no estar dins
l’àmbit de la nostra organització.
5. JARC ha contrastat que, efectivament, no s’ha registrat en la justificació els interessos meritats de la pòlissa de crèdit contractada (cancel·lada en data
28/09/2016), que tenen la consideració de despeses electorals. D’acord amb l’Informe, caldria que, a tots els efectes, s’inclogués aquest import en la justificació
com a despesa electoral de l’Organització. (vegeu el Doc. 3)

Cristina Pelegrín
Secretaria Econòmica de JARC
Administrador electoral de la candidatura

Barcelona, 4 de novembre de 2016

4.2.

TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de
Comptes.
El projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els
judicis que s’hi exposen.
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