Parlament de les Illes Balears
INDEMNITZACIONS I DIETES DIPUTATS 2019
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)

1.3. D’altres indemnitzacions
1.3.1. Dieta per desplaçament des de Menorca o Eivissa: dieta a percebre pels
diputats i les diputades de Menorca i Eivissa quan es traslladin a Palma de
Mallorca per assistir a actes parlamentaris: 160 euros. Aquesta quantitat es
distribuirà en 70 euros en concepte de manutenció i 90 euros en concepte de
pernoctació, que es pagaran en base a la declaració responsable dels diputats i
les diputades.
1.3.2. Dieta per desplaçament des de Formentera: dieta a percebre pel diputat o
la diputada de Formentera quan es traslladi a Palma de Mallorca per assistir a
actes parlamentaris: 240 euros. Aquesta quantitat es distribuirà en 100 euros en
concepte de manutenció i 140 euros en concepte de pernoctació, que es
pagaran en base a la declaració responsable del diputat o la diputada.
1.3.3. Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi: 0,24192 euros/km. Es
pagarà el quilometratge derivat dels desplaçaments del domicili habitual a Palma
de Mallorca o a l’aeroport/port de l’illa corresponent i de l’aeroport/port de Palma
de Mallorca al Parlament, tant l’anada com la tornada, en base a la declaració
responsable dels diputats i les diputades.
1.3.4. Indemnització de transició: els diputats i les diputades amb dedicació
exclusiva tendran dret a percebre una indemnització de transició, amb un
pagament únic, que es meritarà un cop dissolt el Parlament, per un import de
10.335,93 euros, a sol·licitud de la persona interessada quan concorrin les
condicions expressades a l’annex II. No hi tendran dret els diputats i les
diputades que formin part de la Diputació Permanent.
Les dietes regulades en els punts 1.3.1, 1.3.2 i 1.3.3 es rebran en règim
d’autoliquidació a sol·licitud de la persona interessada, que haurà de declarar els actes
parlamentaris a què ha assistit i el quilometratge i les pernoctacions que ha fet a
Mallorca, d’acord amb el model annex a la present resolució.
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ANNEX II
SOL·LICITUD DE LA INDEMNITZACIÓ DE TRANSICIÓ
El Sr./La Sra. _________________________________________________________
sol·licita el pagament de 10.335,93 € en concepte d’indemnització de transició, prevista
al punt 1.3.4 del Text refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i
assignacions institucionals per a l’any 2019.
Declara no percebre cap altra retribució pública o privada i se sotmet a l’obligació de
tornar l’import íntegre de la indemnització en cas que, abans de la constitució del nou
Parlament, passi a percebre una retribució pública o privada.
Declara que ha estat diputat/diputada del Parlament de les Illes Balears fins a la data
de dissolució del Parlament i que no és membre de la Diputació Permanent.
A la seu del Parlament, __________________de 201_
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ANNEX III

FULL DE LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE
L’ACTIVITATPARLAMENTÀRIA DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

El diputat/La diputada que subscriu, Sr./Sra.
....................................................................................................................
Informa als Serveis Econòmics que durant el/els mes/os de :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ha desenvolupat l’activitat parlamentària següent:
DIA
ACTE PARLAMENTARI

DIA
ACTE PARLAMENTARI

Per la qual cosa us sol·licita la indemnització pels conceptes:
1. Derivats dels desplaçaments del domicili habitual a Palma de Mallorca o a
l’aeroport/port de l’illa corresponent i de l’aeroport/port de Palma de Mallorca al
Parlament, anada i tornada respectivament: ................... Kms, o taxi: ...............€.
2. Derivats del pagament dels bitllets d’avió o vaixell, motivats pels desplaçaments:
........................ €.
3. Dietes pernoctes (només per als diputats de Menorca, Eivissa i Formentera). Declar
sota la meva responsabilitat que he hagut de restar a Mallorca durant els dies o fracció
de dies que es relacionen a continuació:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
que fan un total de: .........................pernoctes.
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4. Dietes manutencions (només per als diputats de Menorca, Eivissa i Formentera).
Derivades de l’estada a Mallorca els dies que hagi assistit a una sessió plenària o a
qualsevol acte parlamentari, fan un total de : ................................manutencions.
5. Derivats del pagament dels tiquets d’aparcament: ................................. €.
OBSERVACIONS: .............................
El que es comunica als efectes de la corresponent liquidació.
Palma de Mallorca , ........de...................................de 20....
Signat: El diputat/La diputada

ALS SERVEIS ECONÒMICS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
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MODIFICACIÓ TRANSITÒRIA DE LA DIETA PER PERNOCTACIÓ PER
DIPUTATS I DIPUTADES DE LES ILLES DE MENORCA, D’EIVISSA I DE
FORMENTERA
(Acord de la Mesa de 31 d’octubre de 2018)

"Finalment, la interventora, Sra. Maria Magdalena Matas, recorda als membres de
la Mesa que avui mateix acaba la pròrroga acordada per la Mesa en sessió de dia
30 de maig de 2018, referent a pagar les dietes per pernoctacions a raó de
120 euros.
Davant aquesta circumstància, la Mesa acorda de prorrogar aquest acord fins
a l’inici de la propera legislatura, i de comunicar-ho als grups parlamentaris
de la cambra."
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INSTRUCCIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LA
INDEMNITZACIÓ DE TRANSICIÓ
(Acord de la Mesa de 20 de març de 2019)

Acord
d'aprovació d'una Instrucció sobre la tramitació de la
indemnització de transició regulada al Text refós de la Resolució de
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a
l'any 2019, aprovada per acord de la Mesa de 16 de gener de 2019.
Ates que properament es dissoldra el Parlament de les Illes Balears i que, per
tant, els diputats i diputades que no siguin membres de la Diputació Permanent
podran sol·licitar la indemnització de transició, recollida al punt 1.3.4 i a l'annex
II de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals
per a l'any 2019, si concorren les condicions expressades a l'annex II de
l'esmentada Resolució.
Ateses les diverses consultes dutes a terme pels diputats i diputades del
Parlament en relació a la indemnització de transició.
Es considera convenient que la Mesa del Parlament acordi aprovar una
Instrucció que aclareixi diversos aspectes relacionats amb la tramitació i
pagament de la indemnització de transició esmentada.
Per tot aixo, la Mesa acorda aprovar la següent Instrucció:
1. La indemnització de transició regulada al punt 1.3.4 de la Resolució de
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a l'any
2019, es pot sol·licitar amb la presentació al registre del Parlament de
les Illes Balears de l'annex II "Sol·licitud de la indemnització de transició"
de la Resolució abans esmentada, des del dia següent a la dissolució del
Parlament i fins el dia 10 d'abril de 2019.
En aquest cas, el pagament de la indemnització de transició es fara en la
nomina del mes d'abril de 2019.
En casos excepcionals, si no s'hagués fet la petició en el termini
esmentat en el paragraf anterior, es donara un nou termini per fer la
sol·licitud, que en tot cas, haura d'esser abans del dia 10 de maig de
2019, i s'abonara en la nomina del mes de maig de 2019.
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2. L'import de la indemnització de transició esta subjecte a retenció d'IRPF,
d'acord amb la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la
renda de les persones físiques, i de modificació parcial de les lleis deis
imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni.
3. Els diputats i diputades que sol·licitin la indemnització de transició es
mantindran d'alta a la seguretat social, si ja hi estaven abans de
dissoldre's el Parlament, fins
la data de constitució de la nova
legislatura, si no renoven el seu mandat, d'acord amb la clausula quarta
del Conveni de 30 de juny de 1999 del Parlament de les Illes Balears
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte si demanessin
expressament la seva baixa.

4. La indemnització de transició no és pot prorratejar. Per tant, si entre la
dissolució del Parlament i la constitució del nou Parlament es percep
qualsevol retribució pública o privada, el diputat o diputada afectat haura
de procedir a fer la devolució íntegra de la indemnització de transició que
hagués rebut.
A la Seu del Parlament, a 19 de man; de 2019.
El president del Parlament
de les Illes Balears,

Baltasar Picornell i Lladó.

