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RECOMANACIÓ:
ESCALA DE RETRIBUCIONS DELS ELECTES LOCALS
Les quanties que us proposem deriven de la Ponència “Les prestacions socials i
econòmiques dels electes”, aprovada en el Consell Nacional de l’ACM de l’any 2002.
La retribució que ha de percebre cada electe és un element no regulat per llei i, per
tant, caldrà esser establert per cada consistori en relació al propi pressupost.
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L’any 2002, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, en el si del seu Consell
Nacional, va aprovar com a recomanacions unes quanties retributives, aplicant el
criteri de població, per tal de que poguessin servir de guia als seus associats.
En primer lloc, cal tenir present la diferenciació legal que la llei estableix en funció
de la dedicació atribuïda a cada electe. En aquest sentit, l’article 75 LBRL estableix
3 possibilitats de dedicació: exclusiva, parcial o sense dedicació establerta, supòsit
en el qual només es perceben retribucions per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats.
Així doncs, és imprescindible la determinació de la dedicació concreta de cada
electe per poder determinar la seva retribució. En aquest sentit, en els municipis
de menys de 3.000 habitants, el salari de l’alcalde no s’entén en dedicació
exclusiva i, per tant, les quanties que es recomanen a continuació també recullen
aquest criteri.
En els casos en que els tinents d’alcalde tinguessin dedicació exclusiva,
haurien de percebre, com a mínim, el 65% de l’assignació atorgada a l’alcalde i si
tenen delegacions expresses, un 85% del que s’assigna a l’alcalde.
Els regidors amb dedicació exclusiva i amb delegacions expresses haurien de
percebre, atenent a les tasques efectivament delegades, entre un 30% i un 60%
que s’assigna als alcaldes.
Cal tenir present que les quanties que s’exposen a continuació han de cobrir:
Retribucions netes
Retribucions per a IRPF
Retribucions a càrrec del treballador a la Seguretat Social, en els casos dels
membres de la corporació que tinguin dedicació exclusiva o parcial
Dietes per assistència (Si es té dedicació no es cobra per assistència)
Qualsevol altre tipus de retribució econòmica als alcaldes i regidors.
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Partint del supòsit de les retribucions que pertocarien als alcaldes, la retribució
recomanada anirà en funció del criteri de població de cada municipi i seguint la
següent escala:
TRAM HABITANTS

EQUIVALÈNCIA

Menys de 100 habitants

De 10.001 a 20.000 hab.

Una vegada el Salari Mínim
Interprofessional
1,5 vegades el Salari Mínim
Interprofessional
2 vegades el Salari Mínim
Interprofessional
3 vegades el Salari Mínim
Interprofessional
4 vegades el Salari Mínim
Interprofessional
5 vegades el Salari Mínim
Interprofessional
Subdirector General A27/28

De 20.001 a 30.000 hab.

Subdirector General A29/30

De 30.001 a 75.000 hab.
De 75.001 a 300.000 hab.
Més de 300.000 hab.

Director General
Secretari General
Conseller

De 100 a 500 habitants
De 501 a 1.000 habitants
De 1001 a 3000 habitants
De 3001 a 5000 habitants
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De 5001 a 10.000 hab.

QUANTIA
RETRIBUTIVA
8.979,60 € anuals
13.469,40 € anuals
17.959,20 € anuals
26.938,80 € anuals
35.918,40 € anuals
44.898 € anuals
Entre 61.612,32 i
64.415,68 € anuals
Entre 66.373,02 i
70.296 € anuals
80.589,54 € anuals
84.078,50 € anuals
108.576,84
€
anuals

*Cal tenir present que les equivalències amb càrrecs de la Generalitat estan calculades amb
les retribucions del 2010 ja que a data 6 de juny no s’ha aprovat el Pressupost del 2011.

Per a totes les quanties i recomanacions detallades, cal tenir present que a
conseqüència l’entrada en vigor del Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s’adopten les mesures extraordin{ries per la reducció del dèficit públic, tot i que
no inclou dins del seu objecte d’aplicació els c{rrecs electes, l’ACM i la FMC van
acordar en el si de la Comissió Municipalista de Catalunya unes recomanacions de
disminució de retribucions que es recorden a continuació.
SALARI TOTAL
Entre 81.155,04 i 91.982,40 € o superior
Entre 73.682,84 i 81.155,04 €
Entre 64.606,84 i 73.682,84 €
Entre 54.615,68 i 64.606,84 €
Entre 41.055,65 € i 54.615,68 €
Entre 27.495,63 € i 41.055,65 €
Entre 13.935,60 € i 27.495,63 €

REDUCCIONS %
15 %
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
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Per aquells membres de les corporacions locals que no tinguin ni dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, sinó que únicament percebin retribucions per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats, caldrà que es
determinin unes quanties en concepte d’indemnització del lucre cessant que té
aquella persona per la seva assistència a les tasques públiques.
En darrer terme, cal tenir present el reembossament de les despeses
efectivament causades. Es recomana equiparar el pagament dels desplaçaments i
les dietes amb les quanties atribuïdes als funcionaris per aquests mateixos
conceptes.
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