
Mitjana de recursos ordinaris 
 
 

RECURSOS ORDINARIS CONSOLIDATS DELS 
AJUNTAMENTS SEGONS LA LIQUIDACIÓ DE 2006 

(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autònoms 
deduïdes les transferències internes)  

      

    Trams de població  
Mitjana de recursos 

ordinaris (1) 
Euros / habitant  

Mitjana de recursos ordinaris 
incrementada en un 75% (2) 

Euros / habitant  

    0-100 1.468,95 €  2.570,65 €  

    101-500 1.135,10 €  1.986,42 €  

    501-2000 919,53 €  1.609,17 €  

      

    
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població  
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .  

 
 
 

Preguntes freqüents 
 

Què s'entén per dedicació exclusiva o parcial segons el Decret?  

En l'actual legislació de règim local, s'estableix que correspon al ple dels ajuntaments determinar la 
dedicació de les persones membres de les corporacions locals que desenvolupin un càrrec al mateix ens 
(ja sigui per la seva dedicació exclusiva o parcial), així com fixar-ne la quantia de les seves retribucions, 
d'acord amb el que disposen l'article 93 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, en relació amb l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

En aquest sentit, i respectant, aquesta autonomia local, el Decret estableix un ajut, en forma de 
compensació econòmica, a favor dels municipis que compleixin els requisits de l'article 3 del Decret. 

Amb aquest Decret es vol fomentar la dedicació dels càrrecs electes i la possibilitat d'aconseguir una 
dedicació més completa al càrrec. Però això no vol dir que s'exclogui la possibilitat que el càrrec electe, 
perceptor de la compensació econòmica, pugui treballar en altres feines (públiques o privades) fora de la 
jornada com a càrrec electe del municipi, sempre que es compleixi la normativa sobre compatibilitats 
incompatibilitats (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat). 

El Decret estableix que serà l'acord del ple que estableixi quina o quines persones amb dedicació 
exclusiva o dedicació parcial, seran susceptibles de rebre la compensació econòmica. En el supòsit que el 
ple estableixi una persona amb dedicació parcial o dues o més persones, hi ha certes modificacions en 
les quanties: que es concreten en el límit màxim del 75% de la quantitat que es rep segons el tram en què 
està enquadrat el municipi (article 5 del Decret).  

Exemple :  

Un municipi que té 1.500 habitants i, per tant, pertany al tercer tram, segons el que estableix la disposició 
addicional tercera del Decret, al municipi li correspondria una compensació de 1.430,21 euros mensuals. 

No obstant això, aquesta quantitat varia segons l'acord del ple: si el ple acorda que el càrrec electe 
destinatari final de la compensació econòmica sigui una única persona i amb una dedicació exclusiva, a 
aquest ajuntament se li farà un pagament únic en forma de bestreta per la totalitat del seu tram, és a dir, 

http://www.municat.net/carrecs_electes/llei_21_1987.pdf


per 1.430,21 euros mensuals pels mesos complets que restin per finalitzar l'any a partir de la publicació de 
la convocatòria. 

Però si el ple acorda que rebran aquestes compensacions econòmiques, per exemple, dos càrrecs 
electes, amb una dedicació un primer d'un 90% d'una jornada completa, un i l'altre del 50% d'una jornada 
completa, la suma d'aquest percentatges (140%) s'haurà de dividir pel nombre de persones beneficiàries, 
que en aquest cas són dues, i el resultat serà de 70%; de manera que la quantitat rebuda serà el 70% 
dels 1.430,21 euros mensuals. Pel cas que se superés aquest percentatge, el màxim que es donaria a 
l'ajuntament és el 75% de la quantitat mensual corresponent al seu tram. 

Així mateix, si el resultat dels percentatges fos superior al 75%, la quantitat que es concediria seria el 75% 
de la quantitat que li correspongués al municipi segons el tram al que pertany. Si agafem l'exemple 
anterior, i els càrrecs electes tinguessin una dedicació parcial: un primer amb una dedicació del 90% d'una 
jornada completa i un altre amb una dedicació d'un 80% d'una jornada completa, això sumat donaria un 
percentatge total de 170% (= 90% + 80%), i en dividir-ho entre dues persones, el resultat definitiu del 
percentatge seria 85%, però com que el Decret estableix que en casos de dedicació parcial o d'existir més 
d'un càrrec electe només es concedirà com a màxim el 75% de la quantitat corresponent al seu tram, en 
aquest cas, al ser el tercer tram, li correspondria al municipi com a màxim el 75% de 1.430,21 euros 
mensualment, i no el 80% de la quantitat esmentada. 

Cal recordar que l'ajut econòmic que la Generalitat vol concedir, arran d'aquest Decret, a tots els municipis 
que compleixin els requisits establerts, és de sol·licitud voluntària, de manera que seran els mateixos ens 
municipals els que hauran de decidir si volen o no demanar aquesta compensació econòmica, d'acord 
amb la seva autonomia local .  

 

Quin règim de la seguretat social és d'aplicació als càrrecs electes? 

D'acord amb el que disposa l'article 97.2. j ) del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que aprova el 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS), els membres de les corporacions locals que 
ocupin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial estaran inclosos dins del règim general de la 
seguretat social (RGSS), i les corporacions locals han d'assumir el pagament de les quotes empresarials 
que corresponguin. 

I és en aquest sentit que això s'ha recollit en l'article 2.2 del Decret, on s'estableix que “ els ajuntaments 
que percebin aquesta compensació, donaran d'alta en el règim general de la seguretat social les 
persones electes que percebin una retribució, assumint el pagament de les quotes empresarials 
que corresponguin”.  

En conseqüència, tal com es disposa en l'article 105 de l'LGSS, es considerarà nul qualsevol pacte 
(individual o col·lectiu) pel qual el treballador assumeixi l'obligació de pagar, totalment o parcialment, la 
quota de l'empresari. 

D'aquesta manera, cal fer el comunicat l'alta, per a cadascun dels càrrecs electes, en el règim general de 
la seguretat social (llevat que ja estiguin donats d'alta). La presentació de l'alta s'ha de fer amb caràcter 
previ a l'inici de l'ocupació del càrrec, sense que, en cap cas, pugui fer-se abans dels 60 dies naturals 
anteriors a l'inici. 

Així mateix, un cop finalitzada la seva activitat com a càrrec electe, s'haurà de procedir a donar-li'n de 
baixa, i la sol·licitud s'haurà de presentar en el termini dels 6 dies naturals següents al cessament en el 
seu lloc de treball.  

 

Jubilació  

La norma general és que la realització de qualsevol treball que impliqui la inclusió del treballador en el 
sistema de la Seguretat Social (bé sigui en el RGSS, bé sigui en els corresponents règims especials) és 
incompatible amb la percepció de la pensió de jubilació (art. 165.1 LGSS). 

Així mateix, aquesta incompatibilitat s'estén a l'ocupació d'un lloc de treball en el sector públic (art. 1 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques), i és d'aplicació tant si es tracta de funcionaris de carrera com de funcionaris interins, i també 
en el cas de la realització de qualsevol altre treball que es presti en una administració pública o en una 
institució o servei dependent d'aquella a través d'un vincle de naturalesa administrativa. 

En conseqüència, si es realitza alguna d'aquestes activitats, s'ha de procedir a la suspensió de 

l'abonament de la pensió, que s'haurà de comunicar a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social ) 



amb anterioritat a l'inici del treball. Així mateix, s'ha de destacar la possibilitat de diferents suspensions 
successives. 

Les noves cotitzacions efectuades com a conseqüència de l'activitat laboral del pensionista serveixen per 
millorar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió definitiva. 

Cal remarcar, però, que els beneficiaris d'una pensió de jubilació ja causada poden desenvolupar un 
treball a temps parcial (dins dels límits de jornada establerts en l'article 12 del RD legislatiu 1/1995, de 

24 de març, del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors ) i continuar cobrant la pensió per 
jubilació, tot i que aquesta es veurà reduïda en la proporció corresponent. Aquesta possibilitat està 
donada per l'anomenada jubilació flexible. 

Aquesta modalitat de jubilació suposa la reducció de la prestació, a partir del dia que comenci la 
realització parcial de l'activitat, sempre en proporció inversa a la reducció de jornada de treball del 
pensionista (comparada a la d'un treballador a temps complet que realitzés la mateixa feina).  

 

Autònoms 

Són els treballadors majors de 18 anys que formen part del règim especial de treballadors autònoms de la 
Seguretat Social (RETA), d'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 1/1994, de 20 de juny, general 
de la Seguretat Social (LGSS). 

La inclusió en el règim especial de treballadors autònoms no queda afectada per la realització simultània 
d'altres activitats (ja siguin per compte propi o aliè) que donin lloc a la inclusió en un altre règim de la 
Seguretat Social. 

No obstant això, en relació amb la cotització, la normativa actual en matèria de Seguretat Social no 
preveu cap tipus de descompte si per raó de la realització de diferents activitats el treballador ha d'estar 
inclòs alhora en el règim general i en el règim de treballadors autònoms. 

En conseqüència, el fet d'estar donat d'alta com a càrrec electe d'un ajuntament dins del corresponent 
règim general de la Seguretat Social (RGSS) és perfectament compatible, des de el punt de vista de 
la legislació laboral, amb la realització d'altres activitats compreses en el RETA i les cotitzacions 
del treballador es faran en els dos règims.  

 

Tenen dret a la prestació per atur els càrrecs electes? 

La prestació per atur és la prestació que reben les persones que poden i volen treballar, però que han 
perdut el seu lloc de treball o han vist reduïda la seva jornada (article 203 de la Llei general de la 
Seguretat Social ). 

En aquest sentit, tenen dret a rebre aquesta prestació els treballadors següents i que compleixin uns 
requisits determinats: 

•  Treballadors per compte aliè inclosos en el règim general.  

•  El personal contractat en règim de dret administratiu i els funcionaris al servei de les administracions 
públiques.  

•  Treballadors per compte aliè inclosos en els règims especials de la Seguretat Social (treballadors del 
camp, etc.). 

No obstant això, els alcaldes o alcaldesses i els regidors o regidores, tot i estar inclosos dins del règim 
general de la Seguretat Social , no podien gaudir del dret al cobrament d'aquesta prestació un cop 
finalitzava el seu mandat. 

Ara bé, amb la Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa a la inclusió en el règim general de la Seguretat 
Social , i la seva extensió de la protecció per atur a determinats càrrecs públics o sindicals, es va modificar 
la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) i es va incloure també el dret dels membres de les 
corporacions locals a la protecció per atur, sempre que desenvolupin els seus càrrecs amb 
dedicació exclusiva o parcial i percebin una retribució en relació amb aquest càrrec (article 205 
LGSS).  

 

Quines són les bases màximes de cotització  



La base de cotització és un element fonamental en el sistema de la Seguretat Social , atès que sobre ella 
s'aplica el tipus o percentatge que determinarà la quota a pagar i, de la mateixa, se'n deriven els imports 
de les prestacions a abonar. 

No obstant això, les bases de cotització al Sistema de la Seguretat Social no poden ser superiors al límit 
màxim de cotització establert per a cada exercici per la Llei de pressupostos generals de l'Estat (RD 
2064/1995, art. 9), que per a aquest 2008 és de 3.074,10 euros mensuals. 

Aquest límit màxim s'aplica en les situacions de pluriocupació, que és aquella en què el treballador per 
compte aliè presta els seus serveis professionals en dues o més empreses diferents i en activitats que 
donen lloc a la seva alta obligatòria en un mateix règim de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, quan un treballador presta serveis en més d'una empresa i el total de les remuneracions 
computables entre totes les empreses és superior al màxim de cotització establert per a aquell exercici, ha 
de fer una declaració davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
sol·licitar que aquest màxim es distribueixi entre cadascuna de les empreses. 

Aquesta distribució es realitzarà en funció de la remuneració del treballador en cadascuna de les 
empreses, per tal que cada empresa cotitzi fins al límit que correspongui a la fracció que se li assigni pels 
conceptes retributius computables que satisfaci al treballador. 

En el cas que el treballador desenvolupi diferents activitats que impliquin la seva alta en dos o més règims 
diferents del sistema de la Seguretat Social , la situació és de pluriactivitat, i no de pluriocupació, de 
manera que no ha d'atenir-se al procediment assenyalat anteriorment.  

 

http://www.municat.net/carrecs_electes/rd_2064_1995_art_9.pdf
http://www.municat.net/carrecs_electes/rd_2064_1995_art_9.pdf

