Règim econòmic i cobertura socials dels diputats

1. RÈGIM ECONÒMIC
1.1. Règim jurídic
Art. 12 RPC. DRETS ECONÒMICS I RÈGIM DELS DRETS
«1. Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també
assignacions variables, totes les quals són a càrrec del pressupost del
Parlament i tenen caràcter d’indemnització per l’exercici de llurs funcions.
»2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats són fixades
per la Mesa, dins els límits de la consignació pressupostària corresponent.
»3. Les assignacions dels diputats estan subjectes a les normes tributàries de
caràcter generals.
»4. La percepció de les retribucions de caràcter fix per l’exercici de la funció
parlamentària és incompatible amb la percepció de retribucions pel fet
d’ocupar altres càrrecs públics, amb dedicació plena o parcial, en els termes i
amb les excepcions,
incompatibilitats.

si

escau,

que

estableix

la

legislació

sobre

»5. Els drets reconeguts per aquest article i per l’article 13 s’acrediten fins al
dia de la constitució de la nova legislatura.»

Les percepcions d’aquestes assignacions són incompatibles entre si, de manera que
cada diputat només pot percebre un complement.
Les retribucions dels diputats es van congelar el 2008 i a partir de l’1 de juny de 2010
es van reduir el 15% per als membres de la Mesa i els presidents dels grups
parlamentaris, el 10% per als portaveus dels grups parlamentaris i el 8% per a la
resta de diputats.
En l’exercici 2019 les retribucions s’han incrementat, per primera vegada des de
l’any 2010, en un 1,75%.
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1.2. Retribucions
1.2.1. Assignació fixes
1.2.1.1 Assignació

Import
mensual (€)

Càrrec
President/a de la Mesa

7.931,18

Vicepresident/a de la Mesa

5.614,11

Secretari/ària de la Mesa

4.423,52

Diputat/da

2.921,82

1.2.1.2. Complement DT 2a RPC(a)

Import
mensual (€)

Lloc de residència
Municipi de l´anterior àrea
metropolitana (b)
Municipis fora de l´anterior àrea
metropolitana i fins a 80 km
Municipi situat a una distància de
Barcelona d´entre 81 a 190 km
Municipi situat a una distància de
Barcelona superior a 191 km

187,94
244,35
262,33
264,55

(a) Acord de Mesa de 13 de novembre de 2018 segons el qual s’aprova establir un complement retributiu,
denominat Complement DT 2a. RPC, estructurat en quatre zones i amb efectes econòmics de l’1 de gener
de 2018, per donar complement a la Disposició transitòria segona del Reglament («Reducció de les
indemnitzacions dels diputats»): «Les indemnitzacions que tenen dret a percebre els diputats d’acord amb
l’article 12.1 han d’ésser objecte d’una reducció gradual i progressiva que ha d’establir la Mesa per tal que
siguin incorporades a l’assignació fixa».

(b) Municipis de l’anterior àrea metropolitana: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona,
Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de
Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, la Palma
de Cervelló, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa
Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.
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1.2.2. Assignacions variables
Complement per càrrec de representació

- Membres de la Mesa
Import
mensual (€)

Càrrec
President/a

1.592,58

Vicepresident/a

1.274,06

Secretari/ària

955,54

- Representació dels grups parlamentaris

(1)

Càrrec

Import mensual
(€)

President/a de grup parlamentari

2.936,30

Portaveu adjunt/a a de grup parlamentari

2.803,12

Portaveu adjunt/a b de grup parlamentari

1.847,58

Portaveu adjunt/a c de grup parlamentari

1.369,80

President/a de comissió legislativa, específica creada per
llei i específica creada pel Reglament

732,58

President/a de comissió específica creada pel Ple: de
seguiment, d’estudi i d’investigació

586,07

Vicepresident/a i secretari/ària de comissió

390,71

Portaveu de comissió legislativa, específica creada per llei i
específica creada pel Reglament
Portaveu de comissió específica creada pel Ple: de
seguiment, d’estudi i d’investigació

(1) Complement per càrrec no acumulable
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586,07
390,71

1.3. Indemnització per despeses de viatge i desplaçaments(a)

Els diputats perceben també una indemnització per l’exercici de llurs funcions
parlamentàries que varia en funció de la distància entre llur residència habitual i la
seu del Parlament de Catalunya i que té per objecte afrontar les despeses derivades
de l’activitat com a diputats. Aquest import està destinat a cobrir les despeses i, per
tant, exempt de tributació, d’acord amb el que estableix l’article 17.2.b de la Llei de
l’Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la
renda de no residents i sobre el patrimoni.

Lloc de residència

Import anual
(€)

Municipi de l’anterior àrea
metropolitana (b)

18.518,76

Municipis fora de l’anterior àrea
metropolitana i fins a 80 km

24.077,16

Municipi situat a una distància de
Barcelona d’entre 81 a 190 km

25.848,48

Municipi situat a una distància de
Barcelona superior a 191 km

26.067,36

(a) Disposició transitòria segona del Reglament («Reducció de les indemnitzacions dels diputats»): «Les
indemnitzacions que tenen dret a percebre els diputats d’acord amb l’article 12.1 han d’ésser objecte d’una
reducció gradual i progressiva que ha d’establir la Mesa per tal que siguin incorporades a l’assignació fixa».
Per acord de la Mesa del 23 de maig de 2017, l’import anual de les indemnitzacions establertes per als
diputats per als anys 2017, 2018 i 2019 es reduiran el 7,14%. La quantitat corresponent a l’exercici del
2017 és la vinculada al no restabliment de la catorzena paga per aquest concepte. Les quantitats deduïdes
de l’import anual de les indemnitzacions dels anys 2018 i 2019 s’han d’incorporar sense pèrdua de poder
adquisitiu a l’assignació fixa dels diputats.

(b) Municipis de l’anterior àrea metropolitana: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona,
Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de
Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, la Palma
de Cervelló, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa
Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.
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2. COBERTURA SOCIAL
2.1. Règim jurídic
ART. 13 RPC. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
«1. El Parlament pot establir amb les entitats gestores de la Seguretat Social
els convenis* necessaris per a donar-hi d’alta o, si escau, afiliar-hi els diputats
que ho desitgin. Les bases de la cotització, l’acció protectora dispensada i
l’abonament de les cotitzacions estan subjectes a les normes de seguretat
social de caràcter general o especial aplicables.
»2. En el cas dels funcionaris públics que per llur dedicació parlamentària es
troben en situació de serveis especials, el que estableix l’apartat 1 s’ha
d’estendre a les quotes de classes passives, si escau.
»3. Els diputats que són funcionaris i es troben en situació de servei actiu
conserven el règim de la seguretat social que els correspon en l’administració
a què pertanyen, d’acord amb el que disposa la legislació sobre
incompatibilitats.»
Els diputats, quan cessen en l’activitat parlamentària, no tenen dret al subsidi de
desocupació.
* Conveni especial signat amb Tresoreria General la Seguretat Social el 29 de juliol de 1999, d’acord amb
el Reial decret 705/1999, del 30 d’abril (BOE 104, de l’1 de maig)

Última actualització 29 de març de 2019
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