
bases d'execució del pressupost municipal 2021
26.4 dotacio economica dels grups politics
regulació:
73.3 llei 7/85, de bases de règim local

1. dotació econòmica .
La dotació econòmica a què es referix l'article 73.3 de la llei reguladora de les bases de règim local té naturalesa de subvenció en els termes establits en la llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Es consideren beneficiaris d'esta subvenció els grups polítics municipals legalment constituïts.
Anualment, per al funcionament dels grups municipals, en el desenrotllament normal de la seua activitat política; s'establix una assignació fixa per grup de 1.444,92 €, i
de 361,23 € per cada regidor.
Quan en l'exercici vagen a celebrar-se eleccions municipals, l'import anterior es prorratejarà en dos trams:
- des de l'inici de l'exercici fins al mes immediatament anterior al de les eleccions.
- des que es constituïsquen els grups fins al final de l'exercici
Una vegada constituïda la nova corporació, es regularitzaran estos imports.
Quan canvien el nombre de regidors adscrits al grup; les quantitats anteriors podran, a petició de qualsevol regidor de l'antic o del nou grup polític municipal format, 
ser prorratejades entre els dos o més períodes en què tals circumstàncies dividisquen l'any.

2. grups municipals.
Els grups municipals, per a poder ser beneficiaris d'esta subvenció tindran les obligacions següents:
a) obtindre un número d'identificació fiscal propi i diferenciat del partit polític a què es trobe vinculat.
b) obtindre un número de compte corrent de la seua titularitat.
c) portar una comptabilitat específica de les seus despeses e ingressos.
d) conservar els justificants de despeses e ingressos que responguen dels apunts comptables.
e) estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social L'atorgament de la present subvenció queda condicionada a la presentació pel 
beneficiari dels certificats d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries (hisenda municipal, hisenda autonòmica i agència tributària estatal) i 
enfront de la seguretat social, i de la declaració de responsabilitat de no estar incurs en cap procediment de reintegrament. Si l'import anual no supera els 3.000’00 €.;
el certificat d'estar al corrent es podrà substituir per una declaració responsable (art.24 RD 886/2006 reglament general de subvencions).

3. destinació dels fons
No es podrà destinar l'assignació al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servici de la corporació o a l'adquisició de béns que puguen 
constituir actius fixos de caràcter patrimonial. No es podrà destinar tampoc al pagament de quantitats addicionals a regidors pel desenrotllament de les seues 
funcions.
Es consideren activitats que comporten la realització de despeses propis del funcionament dels grups polítics municipals, entre altres, les següents:
a) els actes públics que el respectiu grup de l'Ajuntament realitze per a la difusió davant de la societat civil, associacions, o grups municipals de les seues iniciativa i 
propostes polítiques impulsades en/o des de l'Ajuntament.
b) les despeses de difusió en els mitjans de comunicació, fullets, buzoneo i mitjans semblants de les iniciatives pròpies del grup.
c) despeses de representació, despeses de manutenció per reunions amb alcaldes, regidors i diputats, a fi de coordinar polítiques o negociar assumptes o qüestions 
que afecten les funcions i tasques del grup polític en l'Ajuntament.
d) subministraments de béns no inventariables, consumibles, telefonia, manteniment del servici informàtic propi, de la web del grup polític que contracte el mateix.
e) contractes de lloguer, a nom del grup, de locals necessaris per a l'exercici de les seues funcions.
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f) contractes de servicis en suport de les tasques i obligacions pròpies del grup municipal en l'exercici de la seua actuació corporativa, inclosa els segurs de cobertura 
de la responsabilitat civil en l'exercici del càrrec de regidor.
g) comissions bancàries de gestió i manteniment del compte corrent oberta al seu nom.
h) despeses en formació dels membres del grup municipal en qüestions relacionades amb les seues tasques dins del mateix.
i) despeses en desplaçament i manutenció dels edils del grup, amb motiu d'actes o reunions de contingut local o sectorial, d'interés per al funcionament del respectiu
grup municipal en l'exercici de la seua actuació corporativa.
j) despeses en material propi de la labor de regidor en exercici de la seua labor corporativa.

4. domptabilitat específica
Cada grup polític haurà de portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada, registrant cada una de les operacions que realitzen i conservant les 
corresponents factures o document equivalent que contindran els requisits exigits per la legislació vigent i estaran emeses a nom del grup. La dita comptabilitat 
s'haurà de posar a disposició del ple de la corporació quan este ho sol·licite.

5. justificació.
La justificació haurà de fer-se en tot cas, per mitjà de la presentació d'un compte justificatiu compost per les factures originals degudament conformades i la resta de 
documents acreditatius de les despeses i pagaments. 
En la justificació que efectue cada grup, el compte justificatiu arreplegarà quant als ingressos, no sols les quantitats efectivament percebudes del l'Ajuntament, sinó 
també la regularització que corresponga en cas d'haver variat al llarg de l'exercici el nombre de regidors del grup, per si procedira modificar la quantitat variable 
percebuda d'acord amb el nombre de regidors existents cada mes.
Els comptes justificatius presentades pels grups polítics seran aprovades per l'òrgan competent, prèvia fiscalització per la intervenció municipal.
La justificació de l'assignació prevista en el pressupost haurà de realitzar-se abans del 15 de desembre i s'admetran gastos realitzats i facturats entre l'1 de gener i el 15 
de desembre de l'exercici en què reben l'assignació.
Quan es canvie la composició d'algun dels grups (eleccions, renúncia, etc.), qualsevol Regidor de l'antic o del nou grup, podrà sol·licitar que es presente un compte 
justificatiu parcial pel període que corresponga; dins del mes següent a la seua variació. També podrà sol·licitar que es reintegre la part proporcional de l'ajuda anual
cobrada de forma anticipada, En este cas, el nou grup constituït, rebrà l'aportació anual proporcional a la resta de l'any, havent de presentar un altre compte 
justificatiu parcial al finalitzar el període. Transcorregut este mes, si no s'ha produït tal sol·licitud, s'entendrà que s'assumix la justificació de tot l'exercici pel nou grup 
municipal. 

6. pagament i reintegrament
L'abonament de la dotació econòmica a cada grup es realitzarà d'acord amb el pla de tresoreria municipal, La periodicitat serà anual i es liquidarà a l'inici de 
l'exercici (prepagable); d'acord amb les bases d'execució en vigor i a la composició de cada un dels grups a 1 de gener.
Les quantitats cobrades de més, no justificades o indegudament justificades, hauran de ser reintegrades a l'Ajuntament.
No es podrà alliberar cap nova assignació si s'ha sobrepassat el termini de justificació o s'està incurs en un procediment de reintegrament.

7. rendició de comptes
Es publicaran en el portal de transparència municipal un resum dels comptes justificatius d'acord amb els criteris establits en llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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En el  ple ordinari de data 07-05-2021, s'adona de l'escrit  presentat pel regidor  Sr. Marcos  Eduardo  Martínez Coloma  (RGE núm. 2021016380,  de 29-04-2021), 
manifestant que abandona voluntàriament la disciplina i el grup polític municipal CIUTADANS, quedant en la situació de regidor no adscrit, de conformitat amb 
l'article 134.4.c) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

 2021

finalitat regidors aportació
fixa

aportació
regidor

assignació
anual

despeses  

PSOE 
Alcoi

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

12 1444’92 361’23 5779’68     5814’98

Partido Popular
Alcoy

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

4 1444’92 361’23 2889’84   2956’74

Compromis
Alcoi

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

2 1444’92 361’23 2167’38   1991’89

Podem
Alcoi

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

2 1444’92 361’23 2167’38   2169’46

Guanyar
Alcoi

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

2 1444’92 361’23 2167’38   2172’74

Ciudadanos Alcoy
(enero-abril)

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

2 1444’92 361’23 2167’38  686’64          

Ciudadanos Alcoy
(mayo-diciembre)

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

1 963’28 240’82 1204’10    634’85

Vox
 Alcoy

per al funcionament dels grups municipals, en el
desenvolupament normal de la seua  activitat politica

1 1444’92 361’23 1806’15  2085’67
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