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La convocatòria de les
compensacions a càrrecs de petits
municipis, oberta
Des d'aquesta setmana, les localitats amb 2.000 o menys habitants poden
sol·licitar els ajuts per a retribucions d'alcaldes i regidors

Import màxim de les compensacions per municipis de fins a 2.000 habitants | Isaac Meler

Els ajuntaments de municipis amb 2.000 o menys habitants, 595 a tot Catalunya, ja poden
sol·licitar les compensacions econòmiques per abonar les retribucions a determinats càrrecs
electes per a l'exercici del 2016. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat
(http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=
721418&language=ca_ES) la convocatòria d'enguany dotada amb una consignació pressupostària
de 4.382.614 euros, xifra idèntica a la de l'any passat a causa de l'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos del 2015.
Les quantitats que es poden abonar als consistoris varien en funció de la població de cada localitat.
Així, en el cas de municipis de fins a 100 habitants, l'import màxim anual que poden rebre per
repartir entre els seus alcaldes i regidors és de 10.339,44 euros per 12 mesos de dedicació
completa. En el cas que la població se situï entre 101 i 500 habitants, la retribució pot arribar als
12.398,76 euros. Finalment, si la xifra va de 501 a 2.000 habitants, la la compensació pot ser de
17.505,72 euros anuals.
IMPORT MÀXIM ANUAL DE LES COMPENSACIONS PER A MUNICIPIS DE FINS A 2.000
HABITANTS
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Les quantitats que finalment s'atorguen es calculen d'acord amb el percentatge de dedicació de la
persona o persones electes per a les quals s'acordi la retribució. En paraules de la directora general
d'Administració Local, es tracta d'un "ajut" que la Generalitat dóna "als ajuntaments amb tant poca
població que els és mes difícil fer front a les retribucions dels seus càrrecs".
Des de l'aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)
(https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756-C.pdf) l'any 2013, els
càrrecs de municipis de menys de 1.000 no poden tenir una dedicació superior al 75%. L'any passat,
aquesta compensació es va atorgar a un total de 421 ajuntaments de tot Catalunya.
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