Parlament de les Illes Balears
MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS
A la Legislatura IX es va establir i conceptuar per primera vegada el concepte retributiu de
dedicació exclusiva. El seu contingut es va extreure, en part, de la regulació del règim
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma
prevista a la Llei 2/1996, de 19 de novembre.
Amb la idea d’adequar a l’àmbit parlamentari el règim de dedicació exclusiva amb les
incompatibilitats previstes a la Llei 2/1996, s’han de dur a terme una sèrie de modificacions que
fan referència, fonamentalment, a l’àmbit de la docència en el seu vessant públic o privat i, en
general, en la participació en activitats docents, culturals i científiques. Per aquest motiu, es
considera pertinent modificar la compatibilitat amb les activitats privades de la legislatura IX, i
així introduir la possible compatibilitat que permet als diputats i diputades en règim de
dedicació exclusiva en la participació en activitats docents, culturals i científiques tant a l’àmbit
públic com al privat.
D’aquesta manera, la dedicació exclusiva dels diputats i diputades s’assimila i s’amplia a
determinats aspectes que estan recollits al règim d’incompatibilitat previst a la Llei 2/1996, del
règim d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma.
Per tant, es proposa la modificació de l’apartat 1.1 de la Resolució de retribucions,
indemnitzacions i assignacions institucionals per a l’any 2019, relatiu a diputats i diputades
amb dedicació exclusiva, amb el contingut següent:
1.1. Diputats i diputades amb dedicació exclusiva
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.
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b) La producció i creació literària, artística, científica o tècnica i les publicacions que se’n
deriven.
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.
La percepció de la retribució de la dedicació exclusiva ha de ser compatible, tant en l’àmbit
públic com en el privat, sempre que no comprometin la imparcialitat del diputat o la diputada
en l’exercici de la seva funció i no comportin cap tipus de menyscapte del compliment dels
deures:
a) L’assistència ocasional com a ponent a seminaris, conferències, congressos, jornades de
treball o estudi, o cursos de caràcter professional, sempre que no sigui conseqüència d’una
relació laboral de prestació de serveis.
b) Les activitats ocasionals de caràcter cultural, científic o docent, com ara la impartició de
classes en escoles oficials d’administració pública, sempre que no siguin conseqüència d’una
relació laboral o de prestació de serveis.
c) La impartició de classes a la universitat amb caràcter de professor associat o professora
associada.
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.
(...)
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