APROBACIÓN DO REGULAMENTO DA DOTACIÓN
ECONÓMICA AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS

PLENO 21 de FEBREIRO 2019. ACTA 02/2019
APROBACIÓN DO REGULAMENTO DA DOTACIÓN ECONÓMICA AOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPAIS DO CONCELLO.
O artigo 73.3 de la Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
sinala que o Pleno da Corporación pode atribuír aos distintos grupos políticos
municipais que se constitúan, a efectos da súa actuación corporativa, unha dotación
económica, a cal contará cun compoñente fixo e outro variable, facendo referencia,
ademais, a que dita cantidade estará limitada cada ano polas Leis de Orzamentos
Xerais do Estado.
Este dereito pode exercerse no Pleno de organización no que se recollerán as
cantidades a percibir polos diferentes grupos políticos municipais que se conformen a
partir do establecido na lexislación local e polo propugnado no regulamento orgánico
do que se dotou este Concello.
A regulación destas asignacións debe ser desenvolvida co obxecto de que exista unha
maior seguridade xurídica e transparencia, polo que se considera necesario contar cun
procedemento preestablecido para os diferentes grupos municipais no uso desas
asignacións. Elo será de utilidade para o propio Concello e para unha posterior
fiscalización por parte das/os concelleiras/os. Por todo elo,

A Agrupación de Electores de Redondela leva a pleno unha moción
tratada e aprobada por unanimidade dos grupos, con data 26/02/2015,
onde se tomou o seguinte acordo:
“Redactar un regulamento sobre as asignacións aos grupos políticos
con representación no pleno que, inclúa, entre outras cuestións, as
seguintes: establecemento do procedemento para fiscalizar as contas
derivadas desas asignacións, presentación anual das contas
relacionadas cos gastos obxecto das asignacións aos grupos políticos,
....etc”
PLENO 26 FEBREIRO 2015.ACTA 03/2015
PROPOSTA DE ALCALDÍA

PRIMEIRO. Aprobar Inicialmente o Regulamento da dotación económica aos grupos
políticos municipais do Concello de Redondela de conformidade co documento que
figura como ANEXO.
SEGUNDO. Abrir período de información pública por un prazo de trinta días hábiles,
para que os interesados poidan presentar as reclamacións e suxerencias que estimen
oportunas. O Acordo de aprobación inicial publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de anuncios físico e electrónico do Concello.

Concluído o período de información pública, si se presentaran reclamacións ou
suxerencias, deberán resolverse estas, incorporándose ó texto da Ordenanza as
modificacións derivadas da resolución das alegacións que se acepten. A aprobación
definitiva corresponde ó Pleno.
No suposto de que non se presenten reclamacións no prazo de información pública,
entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entonces provisional,
estendéndose por Secretaría a certificación que acredite a elevación a definitiva da
aprobación inicial.
O Acordo de aprobación definitiva do regulamento, xunto co texto íntegro do mesmo,
debe publicarse para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios Concello e no
Boletín Oficial da Provincia, tal e como dispón o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, non entrando en vigor ata que
transcorran 15 días hábiles.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na web municipal.

ANEXO
REGULAMENTO DA DOTACIÓN ECONÓMICA AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS DO
CONCELLO.
Di o artigo 73.3 de la Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local, que o Pleno da Corporación pode atribuír aos distintos grupos políticos
municipais que se constitúan, a efectos da súa actuación corporativa, unha dotación
económica, a cal contará cun compoñente fixo e outro variable, facendo referencia,
ademais, a que dita cantidade estará limitada cada ano polas Leis de Orzamentos
Xerais do Estado. No caso do Concello de Redondela, este dereito pode exercerse
polas/os representantes dos cidadáns no Pleno de organización no que se recollerán
as cantidades a percibir polos diferentes grupos políticos municipais que se conformen
a partir do establecido na lexislación local e polo propugnado no regulamento orgánico
do que se dotou este Concello.
Agora ben, este Concello observa que a regulación destas asignacións debe ser
desenvolvida, polo que o obxectivo deste regulamento é dotar dunha maior seguridade
xurídica establecendo un procedemento preestablecido para os diferentes grupos
municipais no uso desas asignacións, para o propio Concello en canto a unha
posterior fiscalización por parte das/os concelleiras/os e por último cumprindo co
principio de transparencia para as/os habitantes do municipio.
ARTIGO 1.
A dotación económica á que se refire a lexislación local para os grupos municipais, ten
a natureza de subvención cuxa titularidade corresponde de xeito solidario ás/aos
concelleiras/os que conforman o grupo político municipal.
Para a aprobación das asignacións polo Pleno, deberá existir consignación
orzamentaria suficiente no orzamento municipal.
ARTIGO 2.
Os beneficiarios destas asignacións serán os grupos políticos municipais validamente
constituídos de acordo coa normativa local, debendo para elo cumprir as seguintes
condicións:

a) Cada grupo político terá que solicitar na Axencia Tributaria do Estado o número de
identificación fiscal coa denominación de “Grupo municipal …” diferenciado do partido
político ao que puidera estar vinculado.
b) Contar cunha conta bancaria da súa titularidade e baixo o devandito número de
identificación fiscal.
c) No Pleno de organización do Concello, o grupo municipal nomeará a un ou dous
dos seus membros coma responsable da contabilidade do grupo, de facer as
retencións tributarias que procedan e dar conta da xestión económica para o efecto de
xustificar o destino dos fondos percibidos.
d) Levar unha contabilidade específica da asignación concedida que poñerán a
disposición do Pleno nos termos sinalados no presente regulamento.
e) O/s responsable/s do punto c) terá/n que conservar a documentación xustificativa
dos gastos, pagos e ingresos do seu grupo durante cinco anos contados dende a data
da súa remisión ao Pleno e poñela a disposición do mesmo, do órgano de control
interno ou do órgano de control externo cando o precisen no exercicio das súas
funcións legais, así como os seus rexistros contables e bancarios.
f) O outorgamento das subvencións queda condicionada a presentar polo beneficiario
os certificados de estar ao corrente das súas obrigas tributarias (facenda autonómica e
estatal) e coa Seguridade Social. Esta actuación poderá substituírse por unha
autorización para que o Concello poida acceder a dita información. A comprobación de
atoparse ao corrente coa facenda municipal farase de oficio polo Concello.
g) Se con cargo a ditos fondos, os grupos aboan honorarios profesionais u outros
gastos suxeitos a retención, estarán obrigados a practicar ás correspondentes
retencións, así coma o seu ingreso na Delegación da Axencia Estatal da
Administración Tributaria.
ARTIGO 3.
3.1 A dotación económica poderase destinar a actividades que conleven a realización
de gastos propios do funcionamento do grupo municipal, entre outras, as seguintes:
a) Os actos públicos que o grupo realice para a difusión das súas iniciativas e
propostas políticas impulsadas no ou dende o Concello. Porén, estes gastos non serán
admisibles se son realizados dentro dos dous meses anteriores á data de celebración
das eleccións locais.
b) Os gastos de difusión nos medios de comunicación, folletos, buzoneo e medios
similares das iniciativas propias do grupo político municipal. Sen embargo, estes
gastos non serán admisibles se son realizados dentro dos dous meses anteriores á
data de celebración das eleccións locais.
c) Gastos de representación, gastos de manutención por reunións co fin de coordinar
políticas, negociar asuntos ou cuestións que afecten ás funcións e tarefas do grupo
político no Concello.
d) Subministros de bens inventariables, consumibles, telefonía, mantementos coma o
do servizo informático, da web do grupo político municipal…
e) Contratos de aluguer, a nome do grupo, de locais necesarios para o exercicio das
súas funcións. En todo caso, se o Concello pon a disposición do grupo municipal un

local municipal non poderá destinarse a asignación a un aluguer dun local de xeito
permanente incluso se o grupo político renunciase ao mesmo. Tampouco poderá
destinarse a asignación ao aluguer dun local que non teña o carácter de permanente
nos dous meses anteriores á data de celebración das eleccións locais.
f) Contratos de servizos en apoio de tarefas e obrigas propias do grupo municipal no
exercicio da súa actuación corporativa.
g) Comisións bancarias de xestión e mantemento da conta corrente aberta ao seu
nome.
h) Gastos en formación dos membros do grupo municipal en cuestións relacionadas
coas súas tarefas dentro do mesmo.
i) Aquelas que poida aprobar o Pleno de xeito excepcional e para unha situación
concreta sempre que respondan a competencias municipais, excluídos en todo caso
os gastos do apartado seguinte.
3.2 Esta asignación non poderá destinarse aos seguintes fins:
a) A financiar operacións de endebedamento do grupo municipal.
b) Adquisición de bens que constitúan activos fixos de carácter patrimonial.
c) Ao pagamento de retribucións de persoal que preste servizos á entidade local.
d) Ao pagamento de calquera gasto do grupo político municipal derivado de ter a
consideración de empresario ou empregador segundo a lexislación laboral en
ningunha relación individual de traballo.
e) Ao financiamento dos partidos políticos presentes na corporación local.
3.3 Cando o gasto realizado polo grupo supere o importe disposto na lexislación
contractual para consideralo como contrato menor terá que acreditar solicitar polo
menos tres ofertas de distintos contratistas.
3.4 Os pagamentos terán que facerse utilizando uns medios -transferencia bancaria,
tarxeta de débito ou crédito, talón bancario ou cheque nominativo- que aseguren o seu
rexistro na conta bancaria do grupo e a identificación do seu destinatario. Só
excepcionalmente admitirase o pagamento en efectivo para importes inferiores a
trescentos euros e sempre deixando constancia documental da efectividade do pago
ao terceiro debidamente identificado.
Cada grupo político municipal deberá levar unha contabilidade específica da dotación
anual asignada, rexistrando cada unha das operacións que realicen e conservando as
correspondentes facturas ou documentos equivalentes establecendo internamente os
seus mecanismos de xestión da contabilidade e de autorización e de disposición dos
gastos.
Admitiranse uns rexistros contables por “partida simple” e a aplicación do principio de
caixa. O procedemento da partida simple consiste en levar conta das operacións
económicas das entradas e saídas e as dispoñibilidades do diñeiro. O principio de
caixa supón a imputación dos ingresos e gastos no momento no que produza a
corrente monetaria ou financeira derivada deles. O libro de contabilidade rexistrarase
por orde cronolóxica todas as operacións relativas aos gastos e ingresos e as súas

correspondentes entradas e saídas de fondos, consignándoas no apartado do debe as
primeiras e no apartado do haber as segundas tal como se recolle no anexo I.
ARTIGO 5.
A xustificación haberá de facerse en todo caso, mediante a presentación dunha conta
xustificativa composta polas facturas e demais documentos acreditativos dos gastos,
listados de movementos bancarios da conta corrente para acreditar o pagamento das
mesmas e os rexistros contables citados. As facturas deberán ser emitidas a nome do
grupo municipal. Xunto coa conta xustificativa deberá presentarse a documentación da
letra f) do artigo 2.
Admitiranse como xustificante dos gastos as facturas ou recibos orixinais nos que se
identifique o concepto do servizo ou subministro contratado e nos que deberán constar
os datos fiscais (NIF ou CIF da empresa, dirección, número e data da factura, importe,
co IVE desagregado ou en caso contrario se faga constar a exención) e cumpran o
contido disposto na lexislación tributaria. As facturas simplificadas e os tickets dos
establecementos comerciais ou transportes só serán admitidas nos supostos dispostos
na devandita lexislación.
As contas xustificativas deberán presentarse antes do 1 de febreiro do exercicio
seguinte ao que corresponda e se admitirán gastos facturados entre o 1 de xaneiro do
exercicio no que reciben a asignación ata o 31 de xaneiro do exercicio seguinte,
podendo superar esa data os pagos. No caso de ser necesario darase un prazo de
subsanación de dez días.
No ano electoral, con motivo da renovación dos grupos, cada un deles deberá
presentar unha conta xustificativa polos meses que corresponda ao mandato que
termina, dentro do mes seguinte a súa finalización. Os novos grupos constituídos
deberán presentar outra polo período do ano que corresponda ao novo mandato.
As contas xustificativas presentadas polos grupos políticos será aprobadas pola
Alcaldía, previa fiscalización pola Intervención Municipal e dando conta ao Pleno na
primeira sesión que celebre. A Alcaldía poderá delegar a aprobación na Xunta de
Goberno Local.
Se o Pleno o pide, os grupos municipais estarán obrigados a presentar a
documentación en calquera momento.
A fiscalización da Intervención consistirá en comprobar que o grupo político municipal
presentou a xustificación do exercicio anterior conforme ao establecido neste
regulamento e que o grupo político achegue certificado de estar ao corrente coas
obrigas tributarias.
No caso de que o importe xustificado non alcance a totalidade da cantidade librada, a
diferencia volverase a librar ao grupo político municipal xunto coa asignación do ano
seguinte, salvo no ano en que remate o mandato, no que o grupo municipal estará
obrigado a ingresar na tesourería municipal a parte non xustificada.
ARTIGO 6.
O pagamento da asignación realizarase tras a aprobación da xustificación recollida no
artigo quinto, salvo no ano en que se volve a constituír o Pleno que, no caso de que se
aproben as asignacións, procederase ao pagamento das asignacións tras a
aprobación dos grupos políticos polo Pleno.

O pago da asignación será anual e terá o carácter de pagamento que hai que
xustificar.
Non se poderá librar ningunha nova asignación sen ter xustificada a anterior.
ARTIGO 7.
As contas xustificativas publicaranse no portal de transparencia municipal de acordo
cos criterios establecidos na lexislación de transparencia e acceso á información
pública.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Este regulamento entrará en vigor co inicio do mandato que comezará tras as
eleccións do ano 2019.

ANEXO I AO REGULAMENTO DA DOTACIÓN ECONÓMICA
AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS

LIBRO DE CONTABILIDADE DOS GRUPOS MUNICIPAIS

N.º

CIF/NIF

OPERACIÓN

TERCEIRO

DATA

CONCEPTO

IMPORTE

DEBE

HABER

Fecha

Fecha

Cobro

Pago

SALDO

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometido o asunto a votación segundo o detalle contido na proposta, apróbase por
maioría dos/as concelleiros/as, sendo 12 votos a favor (8 do PP e 4 de AER), 07
abstencións (01 concelleiro non adscrito e 06 do PSdeG-PSOE) e 01 voto en contra
(BNG)

