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APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 2022 

 
 
 
1. Fonaments 
 
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local 
(afegit per la llei 11/1999, de 21 d’abril; i modificat per la llei 57/2003, de 16 de 
desembre) estableix que: 
 

A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se 
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se 
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que 
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo 
de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. 
 
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá 
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de 
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan 
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio 
de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 
carácter patrimonial. 

 
Al Pressupost 2022, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de 
desembre de 2021, el crèdit previst per aquest concepte (invariable des del 2018) és 
de 2.473.795,85 euros a la partida 489.62 - 91211 - 07.05. 
 
Respecte la regulació dels components fixos i variables de la dotació econòmica dels 
grups polítics municipals, es troba a les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’Ajuntament. En concret és d’aplicació la base dotzena “Grups Polítics Municipals”: 
 

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el 
pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de 
la següent manera: 
 
a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals 
multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. 
 
b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a 
cada grup. 
 
c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics 
Municipals 

 
  



2. Càlcul segons nombre de consellers/es 
 
Apartat a) de la base dotzena de les Bases d’execució. Els grups polítics municipals 
disposen del nombre de consellers/es que a baix s’indiquen. Multiplicant pels 1.087,00 
euros que estableixen les Bases d’Execució s’obté la quantitat trimestral que ha de 
rebre cada grup: 
 
Grup Consellers Import trimestre 
 
ERC 46 50.002,00 
BEC 49 53.263,00 
PSC 42 45.654,00 
JUNTS 21 22.827,00 
Cs 17 18.479,00 
BxC 10 10.870,00 
PP 3 3.261,00 
  
Total trimestral 188 204.356,00 

 
 
3. Càlcul segons nombre de regidors/es 
 
Apartat b) de la base dotzena de les Bases d’execució del Pressupost. Atès que el 
crèdit disponible era de 618.448,96 euros per trimestre, i després de restar els càlculs 
de l’apartat 2, resten 414.092,96 euros. La meitat, 207.046,48 per trimestre, a repartir 
proporcionalment al nombre de regidors/es “adscrits a cada grup”. 
 
Grup Regidors Import trimestre 
 
ERC 10 50.499,14 
BEC 10 50.499,14 
PSC 8 40.399,31 
JUNTS 5 25.249,57 
Cs 4 20.199,66 
BxC 2 10.099,83 
PP 2 10.099,83 
   
Total trimestral 41 207.046,48 

 
 
4. Càlcul a parts iguals 
 
Apartat c) de la base dotzena de les Bases d’execució del Pressupost. Després dels 
càlculs anteriors resten per trimestre 207.046,48. A parts iguals: 
 
Grup Import trimestre 
 
ERC 29.578,07 
BEC 29.578,07 
PSC 29.578,07 
JUNTS 29.578,07 
Cs 29.578,07 
BxC 29.578,07 
PP 29.578,07 
 
Total trimestral 207.046,48 

 
 



5. Resultat: aportació total per trimestre 
 
Aplicant al pressupost el sistema de distribució establert, s’obté el total de cada grup: 
 

 
a) b) c) Trim. Any 

ERC 50.002,00 50.499,14 29.578,07 130.079,21 520.316,84 

BEC 53.263,00 50.499,14 29.578,07 133.340,21 533.360,84 

PSC 45.654,00 40.399,31 29.578,07 115.631,38 462.525,53 

JUNTS 22.827,00 25.249,57 29.578,07 77.654,64 310.618,56 

Cs 18.479,00 20.199,66 29.578,07 68.256,73 273.026,90 

BxC 10.870,00 10.099,83 29.578,07 50.547,90 202.191,59 

PP 3.261,00 10.099,83 29.578,07 42.938,90 171.755,59 

 
204.356,00 207.046,48 207.046,48 618.448,96 2.473.795,85 

 
 
Per tot això es proposa a la Gerència de Recursos l’autorització, disposició i obligació 
dels imports relacionats, amb càrrec a la partida a la partida 489.62 - 91211 – 07.05 
del Pressupost 2022 i a favor dels grups constituïts, amb el NIF que els mateixos han 
aportat a Tresoreria Municipal: 
 
- GM Esquerra Republicana de Catalunya V67474791 
- GM Barcelona en Comú G66613969 
- GM del PSC de l’Ajuntament de Barcelona V66632480 
- GM Junts per Catalunya V67465724 
- GM Ciutadans de Barcelona G66586843 
- GM Barcelona pel Canvi V67476176 
- GM Partido Popular de Barcelona G63348379 
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