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INFORME ANUAL SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DELS GRUPS MUNICIPALS DE 

L'AJUNTAMENT DE TERRASSA DE L'EXERCICI 2019 

 

Antecedents 

 

En sessió del dia 5 de juliol de 2019 l'Ajuntament en Ple adoptà el següent acord: aprovar les 

aportacions econòmiques als grups municipals de l'Ajuntament de Terrassa. 

 

Les aportacions municipals es troben previstes a l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Plenari de la 

Corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al pressupost municipal 

anual, que no es pot destinar al pagament de personal al servei de la corporació local ni a l'adquisició 

de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 

 

Així mateix, l'esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar una comptabilitat 

específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició del Plenari de la Corporació, quan 

aquest ho requereixi. Per tant, el retiment de comptes s'ha de fer-se a davant de l'òrgan de màxima 

representació de la Corporació. 

 

Sens perjudici de les competències esmentades que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) atribueix al Ple municipal en relació al retiment de 

comptes de les assignacions econòmiques als grups municipals, i de l’exercici de les atribucions 

genèriques atribuïdes a la Intervenció municipal pel Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 

se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, en dita 

sessió plenària s'acordà que el control i verificació de les justificacions correspondrà a la Intervenció 

municipal. 

 

Així mateix, s'estableix que la justificació del destí donat a aquestes aportacions econòmiques es farà 

anualment davant la Intervenció municipal, durant els primers sis mesos de cada exercici 

pressupostari, en referència al destí de les aportacions rebudes per part de l’Ajuntament de Terrassa 

durant l’exercici anterior, i que la documentació a incorporar serà la següent:  

 

� Compte justificatiu, segons model que s’acompanya, on hi figurarà la relació detallada i 

individualitzada de les despeses realitzades amb càrrec a l’aportació municipal, agrupades per 

conceptes específics i indicant de forma clara el concepte o destí donat. 

� Còpia de factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades, les quals hauran de 

contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable, especialment la 

constatació de forma clara i detallada del concepte del servei, prestació o subministrament, el 

preu i el perceptor. 

En els justificants documentals referits a les despeses de restauració ha d’indicar-se el motiu i el 

nombre d’assistents. En el cas de despeses per desplaçaments caldrà indicar l’objecte del viatge. 

� Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Hisenda 

autonòmica i amb la Seguretat Social. 

� La justificació de les despeses eventualment realitzades mitjançant aportació al partit 

corresponent es farà mitjançant la presentació d’una factura del partit polític al grup municipal 

pels serveis prestats al grup municipal, d’acord amb l’establert pel Reglament que regula les 

obligacions de facturació (RD 1619/2012, de 30 de novembre), en la nova redacció del seu art. 

3.1.a), introduïda pel RD 1512/2018 de 28 de desembre, que inclou l’obligació de facturació dels 
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partits polítics, fins i tot per a les operacions exemptes compreses a l’art. 20.UN.28è de la Llei 

37/1992, reguladora de l’Impost sobre el Valor afegit (IVA). 

 

En el seu cas, es podrà admetre certificació del responsable de la gestió econòmicafinancera del 

partit on s’acrediti la quantitat aportada, així com que aquesta quantitat s’ha utilitzat per a la 

prestació d’un servei concret i determinat per part del partit polític, a favor del grup municipal i 

que figura com a ingrés a la comptabilitat general del partit presentada al Tribunal de Comptes. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

 
 
Conclusions  

 

Realitzada la fiscalització de les justificacions de les despeses presentades pels grups municipals de 

l'Ajuntament de Terrassa es conclou que aquestes han estat degudament presentades i que la relació 

de despeses que figuren al compte justificatiu i les factures aportades es corresponen amb despeses 

justificables. 

 

 

 

 

 

 


