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NORMATIVA: Article 29 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 
 

1.- El Parlament posarà a disposició dels grups parlamentaris locals i mitjans materials suficients i els 
assignarà, amb càrrec al seu pressupost, una subvenció fixa, idèntica per a tots, i una altra de variable en 
funció del nombre de diputats i diputades de cadascun d’aquells, excepte en el cas que hi hagi diputats i/o 
diputades que formin el Grup Mixt, en el qual cas l’assignació fixa en serà proporcional per terceres parts al 
nombre dels seus membres, sempre que sigui inferior de tres. Les quanties es fixaran per la Mesa de la 
cambra, oïda la Junta de Portaveus, dins de les limitacions de la consignació pressupostària corresponent. 
 
2.- Els grups parlamentaris hauran de dur una comptabilitat específica de la subvenció a què es refereix 
l’apartat anterior, que posaran a disposició de la Mesa del Parlament, sempre que aquesta ho requereixi. Les 
aportacions als partits seran considerades despeses congruents als efectes de justificació de les assignacions 
al grup. 
 
 Els diputats i les diputades del Grup Parlamentari Mixt hauran de dur una comptabilitat detallada de 
les subvencions rebudes del Parlament, bé seguin la part corresponent de les fixes per grup, bé les de les 
assignacions variables en funció del nombre de diputats i diputades del grup. 
 
 
 

IMPORT TOTAL ANUAL DE LES SUBVENCIONS QUE 
PERCEBEN ELS GRUPS PARLAMENTARIS DEL PARLAMENT 

DE LES ILLES BALEARS 
  ANY 2018* ANY 2019** ANY 2020** ANY 2021*** 

GRUP PARLAMENTARI 
POPULAR  308.315,64 287.281,73 268.674,96 268.674,96 

GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA   242.247,84 277.298,42 308.315,64 308.315,64 

GRUP PARLAMENTARI 
MÉS PER MALLORCA   136.539,36 122.517,62 110.112,24 110.112,24 

GRUP PARLAMENTARI 
MÉS  PER MENORCA  96.898,68 45.488,30   

GRUP PARLAMENTARI 
CIUDADANOS  65.088,40 123.325,80 118.297,38 

GRUP PARLAMENTARI 
PODEM ILLES BALEARS    156.249,60 62.397,05   

GRUP PARLAMENTARI 
UNIDAS PODEMOS  72.062,18 136.539,36 136.539,36 
GRUP PARLAMENTARI EL 
PI PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS  96.898,68 96.898,68 96.898,68 96.898,68 
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GRUP PARLAMENTARI 
VOX-ACTUA BALEARES  51.140,84 96.898,68 96.898,68 

GRUP PARLAMENTARI 
MIXT-CIUDADANOS 44.127,10 20.085,70   

GRUP PARLAMENTARI 
MIXT-GXF 22.063,55 10.042,85   

GRUP PARLAMENTARI 
MIXT-MÉS PER MENORCA  34.273,32 64.587,12 64.587,12 

GRUP PARLAMENTARI 
MIXT-GXF-PSIB-EU  17.136,66 32.299,56 32.299,56 

GRUP PARLAMENTARI 
MIXT    77.065,47 40.171,40   

* De conformitat amb el Text refós de la resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions 
institucionals, aprovada per acord de la Mesa del Parlament de 24 de juliol de 2018.  

** De conformitat amb el Text refós de la resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions 
institucionals, aprovada per acord de la Mesa del Parlament de 16 de gener de 2019.  

*** De conformitat amb el Text refós de la resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions 
institucionals, aprovada per acord de la Mesa del Parlament de 28 d’abril de 2021.  
 
     

TEXT REFÓS DE LA RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I 
ASSIGNACIONS INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2021 

(Acord de la Mesa de 28 d’abril de 2021) 
 
5. ASSIGNACIONS ALS GRUPS PARLAMENTARIS 
 

5.1. Les assignacions econòmiques als grups parlamentaris seran les següents: 
 

a)  Subvenció fixa per grup: 4.771,5 euros cada mes. 
b)  Subvenció variable per diputat: 1.101,13 euros cada mes. 

 
Aquesta assignació econòmica la rebran els grups parlamentaris fins a la data de 
constitució del nou parlament. Per al període comprès entre la dissolució del Parlament i la 
constitució del nou Parlament es calcularà la subvenció variable d’acord amb el nombre de 
diputats que tengui cada grup parlamentari a la data de dissolució del Parlament. 
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