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RETRIBUCIONS DELS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENTS 
A L’ANY 2014. 
 
 

 
 
 

CÀRREC UNITATS 
RETRIBUCIÓ 
ANUAL PER 

DIPUTAT 

DIETA 
GLOBALITZADA 

PRESIDENTA 1 79.833,46   
VICEPRESIDENTS I SECRETARIS MESA 4 66.816,96   
PORTAVEUS TITULARS GRUP PARLAMENTARI 3 66.816,96   
PORTAVEUS SUPLENTS GRUPS PARLAMENTARIS 3 63.308,00   
PORTAVEUS COMISSIÓ GRUPS PARLAMENTARIS 25 62.012,16   
DIPUTATS AMB DEDICACIÓ PLENA 15 57.406,16   
DIPUTATS AMB DEDICACIÓ PARCIAL 8   22.309,99 
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RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS 
INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2013.  

(Acord de la Mesa de 15 de gener de 2013, rectificat i modificat per acord de la Mesa de 17 
d’abril de 2013) 

 
 

A la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a l’any 
2010, aprovada per acord de la Mesa de 10 de febrer de 2010, les retribucions dels 
senyors diputats i diputades no es modificaren com a mesura d’austeritat per al 2010. 
No obstant, i atesa la conjuntura econòmica, per acord de la Mesa de 16 de juny de 
2010 es va modificar l’esmentada Resolució per tal de rebaixar les retribucions dels 
senyors diputats i diputades a partir de l’1 de juny de 2010. Posteriorment, per Acord 
de Mesa de 24 de juliol de 2012, en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, que establia la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, 
es varen rebaixar les retribucions dels senyors diputats i diputades en un 7,14%. 
L’article 12.1.a) Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB 
per a l’any 2013, estableix que per aquest any 2013 no s’ha de tenir en compte la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre, per la qual cosa aquesta 
resolució augmenta les retribucions dels srs. Diputats i diputades en un 7,14%. 
 
 Quan a les indemnitzacions dels senyors diputats i diputades,  per acord de la Mesa de 
31 de juliol de 2012, atesa la conjuntura econòmica, es van rebaixar en el seu import, 
s’eliminaren conceptes i es va modificar la forma de percebre-les. Aquesta resolució les 
manté en el mateix import. Per altra part, l’acord de Mesa de 9 de marc de 2011 creà la 
indemnització de transició, i  aquesta resolució restableix el seu import inicial. 
 
1) RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS DIPUTATS I DIPUTADES. 

 
Els senyors diputats i diputades, d’acord amb els seus respectius grups parlamentaris, podran elegir 
entre tenir dedicació plena o parcial, sempre mitjançant petició per escrit. 

1.1.- Diputats o diputades amb dedicació plena. 
Percebran una retribució denominada assignació parlamentària, incompatible amb la 
percepció d’assistències a actes parlamentaris, a distribuir en 14 mensualitats, de la 
següent manera: 

 
Presidenta del Parlament 36.627,50 
Vicepresidents i secretaris de la Mesa 37.030,00 
Portaveus titulars dels grups 
parlamentaris 

37.030,00 

Portaveus suplents dels grups 
parlamentaris 

37.231,32 

Portaveus  dels grups parlamentaris a 
cada una de les comissions permanents 

37.231,32 

De diputats i diputades  amb dedicació 
plena 

37.432,50 

El cap del Gabinet de Presidència 37.231,32 
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Així mateix, percebran una retribució complementària, en funció del lloc que ocupin, de 
quantia anual i a distribuir en 14 mensualitats, d’acord amb el que segueix:  
 

1.1.1.- Presidenta del Parlament: 43.205,96 euros. 
 
1.1.2.- Vicepresidents i secretaris de la Mesa: 29.786,96 euros. 
 
1.1.3.- Portaveus titulars dels grups parlamentaris: 29.786,96 euros. 
 
1.1.4.- Portaveus suplents dels grups parlamentaris: 26.076,68  euros. 
 
1.1.5.- Portaveus  dels grups parlamentaris a cada una de les comissions 
permanents: 24.780,84 euros. 
 
1.1.6.- Resta de diputats i diputades  amb dedicació plena: 19.973,66 euros. 
 
1.1.7.- El cap del Gabinet de Presidència, a efectes retributius, percebrà 
l’assignació del primer paràgraf i la retribució complementària del grup 1.1.4.  
 

 
1.2.- Diputats o diputades amb dedicació parcial. 

 
Els parlamentaris que no estiguin inclosos a algun dels apartats anteriors percebran 
únicament assistències i ho podran fer escollint una de les dues modalitats següents: 
 

1.2.1.- Mitjançant una dieta mensual globalitzada variable, prefixada en funció 
de l’estimació d’actes parlamentaris que hagin de tenir lloc els distints mesos de 
l’any, d’acord amb les quantitats següents: 

 
 

- gener i  juliol……………………………………      398,43 euros 
- febrer, març, abril, maig i octubre………   2.390,35 euros 
- juny i setembre……….…………………………   1.991,96 euros 
- agost…………………………………………………                0,00 euros 
- novembre i desembre…………………………   2.788,73 euros. 

 
1.2.2.- Cobrament de les assistències liquidades una a una, d’acord amb les 
quanties següents: 
 
• 240,16 euros  per cada  sessió de Ple o de la Diputació Permanent. 
• 126,12 euros per Comissió, Mesa de Comissió, Ponència o Junta de 

Portaveus. 
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La percepció de les esmentades assistències es computarà per dia complet, i es 
considerarà un sol acte la celebració de dues o més reunions en el mateix dia 
d’un mateix òrgan parlamentari. 

 


