
 
 
 
 
 

ACORD RELATIU ALS ANTICS DIPUTATS I DIPUTADES 

AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

Antecedents 

La Mesa del Parlament manifesta que les persones que han tingut la representació 

democràtica de la ciutadania han de continuar mantenint un nivell de consideració 

adequat a la important funció representativa que han exercit, tot i tenir en compte 

que d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reglament del Parlament el finiment 

del mandat comporta la pèrdua de les prerrogatives atribuïdes. Per aquesta raó la 

Mesa del Parlament adopta aquest acord relatiu als drets i els deures dels antics 

diputats i diputades al Parlament de Catalunya. 

 

I. Objecte de l’acord 

1. Aquest acord regula els drets i els deures dels antics diputats i diputades al 

Parlament de Catalunya. 

2. Aquest acord s’aplica als diputats i diputades que deixen de tenir aquesta condició 

per finiment de llur mandat. 

 

II. Àmbit d’aplicació  

L’àmbit d’aplicació d’aquest acord és el territori de Catalunya. 

 

III. Drets i deures dels antics diputats al Parlament de Catalunya 

1. Els drets dels antics diputats i diputades al Parlament de Catalunya són: 

a) Tenir lliure accés a les dependències del Parlament i poder utilitzar-ne els 

serveis. 

b) Poder assistir a totes les sessions del Parlament no secretes, amb la 

comunicació prèvia als serveis de protocol del Parlament. 

c) Ésser tractats amb la consideració deguda pel personal funcionari del Parlament. 

d) Conservar el tractament d’«il·lustre senyor» o «il·lustre senyora». 



 
 
 
 
 

e) Poder assistir als actes organitzats pel Parlament i ocupar-hi, si escau, un lloc 

específic assignat pels serveis de protocol del Parlament. 

f) Disposar d’una credencial, anàloga a la dels diputats en actiu, que acrediti 

aquesta condició en la legislatura o les legislatures que corresponguin. 

g) Gaudir dels ajuts econòmics fixats per la Mesa del Parlament i dels 

complements de pensió de jubilació, segons la normativa vigent en cada moment. 

h) Ésser-ne anunciat, si s’escau, el traspàs en els mitjans de comunicació i invocar-

ne el record en la primera sessió parlamentària següent a l’òbit. 

2. Els deures dels antics diputats i diputades al Parlament de Catalunya són: 

a). Mantenir en tot moment el respecte degut a les institucions, als símbols i a les 

autoritats democràtiques de Catalunya. 

b). Abstenir-se d’utilitzar la condició d’antics diputats o diputades en l’exercici de 

tot tipus d’activitats mercantils. 

c) Participar com a consultors, si així són requerits, en els tràmits legislatius. 

d) Participar com a observadors, si així són requerits, en processos electorals i 

situacions excepcionals en altres països. 

 

IV. Protecció institucional del Parlament  

1. Els antics diputats i diputades gaudeixen de la protecció institucional del Parlament. 

2. Els antics diputats i diputades que considerin vulnerats els drets reconeguts per 

aquest acord es poden adreçar al president o presidenta del Parlament per a 

demanar-li empara. 


