Parlament de les Illes Balears
ASSIGNACIONS ANUALS 2019 DIPUTATS
TEXT REFÓS DE LA RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I
ASSIGNACIONS INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2019
(Acord de la Mesa de 16 de gener de 2019)
Es fa necessari introduir modificacions a la Resolució de retribucions, indemnitzacions i
assignacions institucionals per les següents raons:
El Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, a l’article 3.dos
estableix, que a l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior al 2,25% respecte
de les vigents a 31 de desembre de 2018, i als apartats següents de l’esmentat
article 18 fixa les retribucions dels personal funcionari amb els imports
incrementats en un 2,25% respecte dels fixats per a l’any 2018. Així mateix, a
l’article 4 de l’esmentat Reial Decret-llei 24/2018, s’incrementen en un 2,25%
les retribucions dels alts càrrecs i del personal directiu.
Així mateix, la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, estableix a la seva
disposició addicional primera que:
“1. Les normes dels articles 12 a 20 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades,
totalment o parcialment, i en els diversos vessants qualitatius, quantitatius i
temporals, per les disposicions que amb caràcter bàsic aprovi l’Estat per a l’any
2019, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2019, des del mateix moment en què,
si s’escau, entri en vigor la norma de rang legal corresponent o les seves
modificacions.
En particular, i a més d’aplicar la variació de les retribucions bàsiques
corresponents al personal funcionari que fixi l’Estat, les retribucions
complementàries d’aquest personal i el conjunt de les retribucions de la resta del
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens
instrumentals dependents, dels membres del Govern i dels alts càrrecs i dels
membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, s’han d’adaptar de
manera que totes aquestes retribucions verifiquin el límit màxim de variació
global de les retribucions del sector públic que estableixi l’Estat, sempre que
aquesta variació no ultrapassi el 2,25% d’increment global per a l’exercici 2019
respecte de l’exercici de 2018 exclosos els pagaments a compte a què es refereix
la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici que en cas
que la variació ultrapassi el 2,25% esmentat es tramiti, si és necessari, el
suplement de crèdit corresponent d’acord amb el que disposa l’article 56 de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les
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Illes Balears, amb càrrec al fons de contingència o a qualsevol altra de les fonts
de finançament dels suplements de crèdit que preveu l’article esmentat.
2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes
Balears, de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la
Sindicatura de Comptes fer totes les actuacions que calguin per complir aquests
mandats legals.”
Així mateix, l’article 15 de l’esmentada Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2019, que regula les retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears,
dels alts càrrecs, del personal eventual, dels membres de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears i del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears estableix al seu punt 6 que:
“El que estableixen els punts apartats anteriors d’aquest article s’ha d’entendre
sens perjudici de les variacions retributives que eventualment puguin tenir lloc
per raó del que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei, les quals
s’han de fer extensives a tots aquests col·lectius, o per raó del que preveu
l’article 41 d’aquesta llei.”
A més, és necessari modificar l’annex II de la Resolució de retribucions,
indemnitzacions i assignacions institucionals relatiu a la indemnització de
transició ja que s’ha d’adaptar al règim d’incompatibilitats retributives regulades
al punt 1.1 de l’esmentada Resolució i s’ha de modificar el seu import per
adequar-ho a les modificacions que s’han produït al llarg d’aquesta legislatura
Per tant, es fa necessari canviar el punt 4 i l’annex I de la Resolució de
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals pel que fa a les
retribucions dels funcionaris i del personal laboral del Parlament de les Illes
Balears, i també dels punts 1.1, 1.2, i 6 de l’esmentada Resolució, pel que fa a
les retribucions dels diputats i diputades i del personal eventual de la cambra,
així com l’annex II i el punt 3.
Tenint en compte l’exposat, la Mesa, en sessió de dia 16 de gener de 2019, adoptar
els acords següents:
1. RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES
Els diputats i les diputades, d’acord amb els seus respectius grups parlamentaris,
podran elegir entre tenir dedicació exclusiva o parcial, sempre mitjançant petició per
escrit, d’acord amb les Instruccions per a la petició i modificació del règim retributiu
aplicable als diputats i diputades, contingudes a l’annex IV de la present resolució.
1.1. Diputats i diputades amb dedicació exclusiva
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Els diputats i les diputades que optin pel sistema retributiu de dedicació exclusiva no
podran comptabilitzar la seva retribució amb la derivada del desenvolupament, per si, o
mitjançant substitució o apoderament, de qualsevol altre lloc, càrrec, representació,
professió o activitat, de caràcter públic o privat, per compte propi o compte aliè. Així
mateix, tampoc no podran percebre qualsevol altra remuneració amb càrrec als
pressuposts de les administracions públiques o entitats vinculades o que en depenguin,
ni qualsevol altra percepció que directament o indirecta provingui d’una activitat
privada. Els diputats i les diputades que siguin membres electes d’altres institucions
podran percebre les indemnitzacions per despeses de viatge, estades i trasllats que els
pertoquin d’acord amb la normativa vigent, així com també les quantitats que els
pertoquin en concepte d’assistències, dietes o indemnitzacions.
La percepció de la retribució de dedicació exclusiva podrà compatibilitzar-se amb les
remuneracions derivades de les activitats privades que s’assenyalen, sempre que
aquestes no comprometin la imparcialitat o la independència del diputat o la diputada
en l’exercici de la seva funció:
a) La mera administració del patrimoni personal o familiar.
b) La producció i creació literària, artística, científica o tècnica i les
publicacions que se’n deriven, així com la col·laboració i l’assistència
ocasional com a ponent a congressos, seminaris, jornades de treball,
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no siguin
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis o suposin
un perjudici de l’estricte compliment dels seus deures.
c) La participació com a patró, representant estatuari o membre de l’òrgan
de govern a entitats culturals o benèfiques que no tinguin ànim de lucre o
fundacions, sempre que no percebin cap tipus de retribució o percepció
per dita participació, i sense perjudici del seu dret a ser reemborsat de les
despeses degudament justificades que el desenvolupament de la seva
funció els ocasioni. Les quantitats percebudes per aquest concepte no
podran excedir dels límits prevists a la normativa sobre l’impost de la
renda de les persones físiques per ser considerades dietes exceptuades de
gravamen.
d) L’exercici de funcions docents sempre que no suposin un perjudici de la
dedicació en l’exercici del càrrec públic. Per l’exercici d’aquestes funcions
només podran percebre les indemnitzacions reglamentàriament
establertes.
Els conflictes que puguin sorgir arran del règim de retribucions dels diputats i les
diputades, a instància de l’interessat, s’elevaran per part de la Mesa de la cambra a la
Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, que serà l’encarregada d’elaborar
una proposta al respecte. Aquesta proposta serà elevada a la Mesa del Parlament per a
la seva resolució.
Percebran una retribució, incompatible amb la percepció d’assistències a actes
parlamentaris, a distribuir en 14 mensualitats, de la següent manera:
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RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2019
President del Parlament
Vicepresidents i secretaris de la Mesa
Portaveus titulars dels grups parlamentaris
Portaveus suplents dels grups parlamentaris
Portaveus dels grups parlamentaris a cada
una de les comissions permanents
Diputats i diputades amb dedicació exclusiva

72.018,52
67.367,58
67.367,58
63.829,64
62.523,16
57.879,22

1.2. Diputats i diputades amb dedicació parcial
Els parlamentaris que no estiguin inclosos a l’apartat anterior percebran únicament
assistències i ho podran fer escollint una de les dues modalitats següents:
1.2.1. Dieta mensual globalitzada variable, prefixada en funció de l’estimació
d’actes parlamentaris que hagin de tenir lloc els distints mesos de l’any i en
funció del càrrec que ocupen dins la Mesa o el grup parlamentari, d’acord amb
les quantitats següents:
a) President del Parlament:
- gener i juliol…………………………………
- febrer, març, abril, maig i octubre…..
- juny i setembre……….…………………….
- agost……………………………………………
- novembre i desembre…………………….

690,64 euros
4.143,34 euros
3.452,81 euros
0,00 euros
4.833,90 euros

b) Vicepresidents i secretaris de la Mesa:
- gener i juliol………………………………….
- febrer, març, abril, maig i octubre……
- juny i setembre……….……………………..
- agost……………………………………………..
- novembre i desembre……………………..

599,94 euros
3.599,28 euros
2.999,40 euros
0,00 euros
4.199,14 euros

c) Portaveus titulars dels grups parlamentaris:
- gener i juliol………………………………….
- febrer, març, abril, maig i octubre……
- juny i setembre……….……………………..
- agost……………………………………………..
- novembre i desembre……………………..

599,94 euros
3.599,28 euros
2.999,40 euros
0,00 euros
4.199,14 euros

d) Portaveus suplents dels grups parlamentaris:
- gener i juliol………………………………….

532,95 euros
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-

febrer, març, abril, maig i octubre……
juny i setembre……….……………………..
agost……………………………………………..
novembre i desembre……………………..

3.197,34 euros
2.664,45 euros
0,00 euros
3.730,20 euros

e) Portaveus dels grups parlamentaris a les comissions:
- gener i juliol………………………………….
509,61 euros
- febrer, març, abril, maig i octubre……
3.057,35 euros
- juny i setembre……….……………………..
2.547,79 euros
- agost……………………………………………..
0,00 euros
- novembre i desembre……………………..
3.566,89 euros
f) Resta de diputats:
- gener i juliol………………………………….
- febrer, març, abril, maig i octubre……
- juny i setembre……….……………………..
- agost……………………………………………..
- novembre i desembre……………………..

422,87 euros
2.536,90 euros
2.114,08 euros
0,00 euros
2.959,70 euros

L’import mensual d’aquestes dietes no podran ser dividides ni prorratejades
1.2.2. Cobrament de les assistències liquidades una a una, d’acord amb les
quanties següents:
- 254,90 euros per cada sessió de Ple o de Diputació Permanent.
- 133,87 euros per comissió, mesa de comissió, ponència o Junta de Portaveus.
La percepció d’aquestes assistències es computarà per dia complet i es
considerarà un sol acte la celebració de dues o més reunions durant el mateix
dia d’un mateix òrgan parlamentari.
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ANNEX IV
INSTRUCCIONS PER A LA PETICIÓ I MODIFICACIÓ DEL RÈGIM
RETRIBUTIU APLICABLE ALS DIPUTATS I DIPUTADES.

PRIMERA. Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears a
l’inici de cada legislatura o quan adquireixin aquesta condició exerciran el seu
dret d’opció pel tipus de retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial
en alguna de les seves opcions.
SEGONA. Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears podran
optar per canviar el sistema retributiu al qual es volen acollir. Aquesta opció
de canvi només es podrà exercir a l’inici d’un període de sessions i s’haurà de
mantenir per un temps mínim coincident amb el període de sessions en el
qual s’hagi sol·licitat el canvi, entenent que el mes de gener està inclòs dins
el primer període de sessions de l’any i els mesos de juliol i agost estan
inclosos dins el segon període de sessions de l’any. No obstant això, dins el
règim de dedicació parcial el canvi del règim de dieta globalitzada variable al
règim de cobrament de les assistències liquidades una a una, o viceversa,
només podrà fer-se el mes de gener de cada any i per un període mínim d’un
any. Tot això sense perjudici de casos excepcionals justificats i aprovats per
la Mesa del Parlament.
El canvi de sistema retributiu de dedicació parcial al de dedicació exclusiva ha
de suposar una alteració substancial de la seva activitat, que haurà de
justificar-se documentalment. Qualsevol incidència sobre aquesta justificació
es trametrà per part de la Mesa del Parlament a la Comissió de l’Estatut dels
Diputats i les Diputades.
Aquests canvis tindran efectes econòmics i administratius a partir del primer
dia de cada mes i s’hauran de comunicar abans del darrer dia del mes
anterior.
TERCERA. Tant l’elecció inicial del sistema retributiu a què els diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears es vulguin acollir, com els
possibles canvis posteriors, s’hauran de comunicar mitjançant el document
annex a aquestes instruccions.
QUARTA. Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears que
canviïn el règim retributiu per passar a la retribució per dedicació exclusiva
hauran d’haver finalitzat les seves activitats professionals o mercantils i
hauran de comunicar, amb respecte a la LOPD, els assumptes pendents de
facturar o cobrar.
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S’entendrà per exclusivitat la prohibició de rebre ingressos meritats per
l’activitat professional o empresarial posteriorment a la data d’opció al règim
exclusiu.”
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ANNEX V
MODEL PER A L’ELECCIÓ DEL SISTEMA RETRIBUTIU
El Sr. Diputat/La Sra. Diputada
...........................................................................................................,
amb DNI núm. ................................................., SOL·LICITA
(emplenar l’opció que correspongui)
1) INICIALMENT acollir-se al sistema retributiu següent:
RETRIBUCIÓ PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA
RETRIBUCIÓ PER DEDICACIÓ PARCIAL, EN LA MODALITAT SEGÜENT:
DIETA MENSUAL GLOBALITZADA
ASSISTÈNCIES
Acollir-se al període transitori assenyalat a la instrucció quarta i, en
conseqüència, es compromet, una vegada finalitzat aquest, a comunicar els
assumptes pendents de facturar o cobrar.
2) Canviar de sistema retributiu, i passar al següent:
RETRIBUCIÓ PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA
RETRIBUCIÓ PER DEDICACIÓ PARCIAL, EN LA SEVA SEGÜENT:
DIETA MENSUAL GLOBALITZADA
ASSISTÈNCIES
A la seu del Parlament, ......... de ........................ de 20...
Sgt. ........................................

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
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