
Retribucions anuals per al 2019 dels alts càrrecs i 

directius de les entitats del sector públic

Actualització 01.07.2019

Consorci de l’Institut Ramon Llull

Directius sotmesos a la llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat 

de Catalunya

Cognoms i nom Sexe Càrrec Inici període Fi període

Batallé i Prats, Iolanda D Directora             27.9.2018

Nota metodològica: A efectes de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, es considera alt càrrec i directiu el personal de les entitats que

està, sotmès a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (directius amb retribució superior a la de director general).

Les retribucions del lloc de Director/a, es van determinar en l’Acord de Govern de 8 de maig de 2016 (previ informe favorable de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal d’1 de març de 

2016). 

01/01/2019: aplicació de l'increment del 2,25% establert en el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga 

extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7795 de 24.01.2019).

01/07/2019: aplicació de l'increment addicional del 0,25% establert en el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la 

paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7795 de 24.01.2019).

El/s directiu/s del Consorci de l’IRL no perceben retribucions variables vinculades a objectius i les indemnitzacions previstes corresponen a la legislació aplicable.

Increment 1% Increment 1,5% Increment 1,5%+0,25% Increment 2,25% Increment 0,25%

En còmput 

anual Efectes 01/01/2017 Efectes 01/01/2018 Efectes 01/07/2018 Efectes 01/01/2019 Efectes 01/07/2019

EQUIP 

DIRECTIU Retribució anual bruta Retribució anual bruta Retribució anual bruta Retribució anual bruta Retribució anual bruta

Director/a 91.298,95 € 92.668,43 € 92.896,68 € 94.986,86 € 95.219,10€


