
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5103 – 3.4.2008 25607

Disposicions

DEpARTAMEnT
DE GOVERnACIÓ
I ADMInISTRACIOnS pÚBLIQUES

DECRET

69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals.

Des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, les igures de l’alcalde o 
alcaldessa i dels regidors o regidores han pres una força i una presencia en la vida 
pública inqüestionables. Els ajuntaments estan obligats a donar resposta a les 
demandes constants de la ciutadania en relació amb la qualitat dels serveis que 
tradicionalment s’han ofert, com també en d’altres emergents sobre els quals se’n 
reclama el mateix nivell d’exigència. Així doncs, l’ampliació de les polítiques pú-
bliques locals ha comportat una major dedicació dels càrrecs electes a les tasques 
de l’ajuntament i, per extensió, a les que duen a terme en les altres entitats locals 
en els quals hi són presents.

La Carta Europea de l’Autonomia Local, que va entrar en vigor l’1 de setembre 
de 1988, concreta que l’estatut de la representació local ha d’assegurar el lliure 
exercici del seu mandat, i ha de permetre una compensació econòmica congruent 
amb l’esforç i dedicació que en deriva i, si és el cas, la compensació pels beneicis 
perduts o una remuneració de la feina feta.

D’acord amb els articles 2, 5 i 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, tal 
com disposa l’article 9.5 de la Carta Europea d’Autonomia Local, la protecció de 
les entitats locals més dèbils reclama l’adopció de procediments de compensació 
inancera o mesures equivalents destinades a corregir els efectes del desigual 
repartiment de les fonts potencials de inançament, així com les càrregues que els 
incumbeixen. Aquests procediments o mesures no han de reduir la llibertat d’opció 
de les entitats locals, en el seu propi àmbit de competència.

Tal com indica la legislació de règim local, correspon a les corporacions locals 
determinar la retribució de les persones membres de les corporacions locals per 
la seva dedicació exclusiva o parcial, i ixar-ne la quantia. No obstant això, la 
limitació de recursos econòmics dels municipis més petits a l’hora de satisfer els 
serveis públics que han de realitzar suposa una limitació a l’hora de poder afavorir 
la dedicació dels càrrecs electes locals.

L’article 45.8 de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2008, disposa que amb càrrec a la partida pressupostària 
del Departament de Governació i Administracions Públiques “Fons de cooperació 
local. Ajuntaments”, en els termes i requisits que es determinin reglamentàriament, 
entre els quals hi ha d’haver el nombre d’habitants de la població, es poden atribuir, 
als ajuntaments que reuneixin els requisits establerts, fons per abonar les retribucions 
d’alguns càrrecs electes locals.

En desenvolupament d’aquesta previsió legal, aquest Decret regula el règim 
d’atribució de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, com un 
sistema que, en el marc de la previsió legal abans esmentada, ajudi a satisfer l’import 
d’aquelles retribucions ixades pel Ple de l’entitat local corresponent que, en cap 
cas, té la intenció de professionalitzar la tasca sinó coadjuvar a la digniicació de 
l’activitat política i a l’objectiu de fomentar que l’accés a aquestes responsabilitats 
sigui obert a tothom.

Per tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 61 i següents de 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb el dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Administracions 
Públiques, i d’acord amb el Govern,
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DECRETO:

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret és regular el règim d’atribució de les compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre d’habitants 
i els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions 
de l’alcalde/essa o, d’altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva o parcial.

Article 2
Retribucions

2.1 Els ajuntaments catalans que vulguin acollir-se a aquestes compensacions 
econòmiques han d’acordar, d’acord amb la legislació especíica, l’abonament a 
l’alcalde/essa o de les persones membres electes, de retribucions per l’exercici dels 
seus càrrecs.

2.2 Els ajuntaments que percebin aquesta compensació donaran d’alta en el rè-
gim general de la seguretat social a les persones electes que percebin una retribució, 
assumint el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

Article 3
Requisits de l’ajuntament sol·licitant

Per a l’atorgament d’aquesta compensació, que té caràcter reglat, els ajuntaments 
han de complir els següents requisits:

a) Que la població inscrita en el Padró del municipi, de conformitat amb les xifres 
oicials publicades per l’organisme competent referides a la mateixa anualitat que 
la liquidació del pressupost aprovada l’any anterior, no superi els 2.000 habitants. 
Existiran tres trams: un primer ins a 100, un segon de 101 a 500 habitants, i un 
tercer ins a 2.000.

b) Que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost 
del municipi, d’acord amb les dades de la liquidació aprovada l’any anterior, no 
superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu 
tram de població.

Article 4
Òrgan competent

4.1 L’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és el conseller o conse-
llera competent en matèria d’administració local de la Generalitat de Catalunya.

4.2 La Direcció general d’Administració Local serà la responsable de la ins-
trucció del procediment.

Article 5
Convocatòria i quantia

5.1 Es publicarà una Ordre de convocatòria en la qual s’indicarà la compensació 
màxima anual a percebre per cada ajuntament, segons el número d’habitants inscrits 
al Padró d’acord amb els trams establerts a l’article 3.

5.2 La compensació a percebre per cada ajuntament serà proporcional al 
percentatge de dedicació de la persona o persones electes per les quals s’acordi la 
retribució. En el cas de dedicació parcial, aquesta compensació no superarà el 75% 
de l’establerta com a màxima en l’apartat anterior.

En el cas de dos o més persones electes per les quals s’acordi la retribució, el 
percentatge de la quantia de la compensació anual a percebre per cada Ajuntament 
es calcularà en base al promig de les dedicacions individuals de cadascuna de les 
persones electes, amb la limitació del 75% abans esmentada.
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5.3 La compensació econòmica s’abonarà amb caràcter de bestreta, mitjançant 
un únic pagament corresponent a la compensació per a la totalitat de l’any.

5.4 La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de tres mesos.

Article 6
Sol·licitud

6.1 Els ajuntaments que vulguin obtenir aquesta compensació econòmica han 
de presentar una sol·licitud adreçada al conseller o consellera competent en matèria 
d’administració local de la Generalitat de Catalunya.

6.2 Les sol·licituds s’han d’efectuar i trametre pels mitjans telemàtics de l’ex-
tranet de les administracions catalanes, adreça http://www.eacat.net.

6.3 El formulari de sol·licitud i les instruccions per emplenar-lo i per trame-
tre’l per mitjans telemàtics estaran a disposició dels ajuntaments a l’extranet abans 
esmentada. La Direcció General d’Administració Local determinarà el contingut 
del formulari esmentat i aclarirà qualsevol dubte que pugui sorgir.

Juntament amb la sol·licitud, els ens locals han de presentar la documentació 
següent:

a) Certiicació acreditativa dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats segons 
la liquidació del pressupost de l’ajuntament aprovada l’any anterior.

b) Certiicació de l’Acord pel qual es determinin les persones electes a les quals 
s’abonaria la retribució a càrrec de la compensació, on s’acrediti que exerciran el 
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, i el percentatge d’aquesta 
última.

Aquesta documentació no s’haurà d’aportar quan ja es trobi en poder de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

6.4 La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada 
davant l’Administració de la Generalitat quan s’enregistri en el registre de la Ge-
neralitat de Catalunya a través de la plataforma eaCat.

Article 7
Acreditació

7.1 Abans del 31 de gener següent a l’atorgament de la compensació s’ha de 
trametre un certiicat justiicatiu dels imports bruts mensuals abonats efectivament 
per l’ajuntament, especiicant a quins membres electes correspon i el període a què 
es refereix.

7.2 L’incompliment de les condicions establertes per a la percepció de la com-
pensació econòmica als articles 3 i 5 donarà lloc al reintegrament de les quantitats 
indegudament percebudes, una vegada tramitat l’expedient corresponent amb 
audiència de l’ajuntament afectat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat inclourà anualment una par-

tida pressupostària amb els recursos econòmics previstos per fer efectiu el sistema 
de compensacions econòmiques regulat en aquest Decret.

Segona
En el primer semestre de l’any 2008 es realitzarà una primera convocatòria, amb 

la quantitat màxima anual de 10.136,76 euros per a poblacions ins a 100 habitants; 
12.155,64 euros per a poblacions de 101 a 500 habitants, i de 17.162,52 euros per 
a poblacions de 501 a 2.000 habitants. La quantia total de la compensació serà la 
corresponent als mesos que restin a partir de la publicació de la convocatòria, re-
ferenciats a 844,73 euros mensuals per al tram de 0 a 100; 1.012,97 euros mensuals 
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per a poblacions ins a 500 habitants, i de 1.430,21 euros mensuals per a poblacions 
de 501 a 2.000 habitants.

Tercera
El Govern de la Generalitat ixarà les quanties màximes de les compensacions 

econòmiques.

Quarta
En el cas dels municipis en règim de consell obert, les referències contingudes 

en aquest Decret a les persones electes s’entenen efectuades a l’alcalde o alcaldessa 
i als vocals que integren la comissió d’assistència a què es refereix l’article 73.3 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

Barcelona, 1 d’abril de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JORDI AUSÀS I COLL

Conseller de Governació i Administracions Públiques

(08.087.099)
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