Informació sobre l’aplicació de la prestació econòmica als
diputats que van causar baixa en finir la XI Legislatura i
que no van renovar el mandat en la XII per cessament de
l’activitat
Els diputats del Parlament, a l’igual que a la resta de cambres legislatives
estatals, no tenen dret a la prestació d’atur. Per tal de facilitar la reinserció dels
parlamentaris a la vida laboral una vegada deixen de ser-ho, el Parlament va
determinar un règim d’indemnitzacions que pretenen ajudar en aquest objectiu.
En aquest sentit, les indemnitzacions són proporcionals al temps que s’ha estat
parlamentari, és a dir, allunyat de la vida laboral.
De conformitat amb l’article 5 de les Normes sobre previsió social dels membres
del Parlament de Catalunya, els diputats que van causar baixa en finir la XI
Legislatura i que no van renovar el mandat en la XII podien tenir dret a una
prestació econòmica per cessament de l’activitat, sempre que es complissin les
condicions legals sobre incompatibilitats. Inicialment han sol·licitat la prestació
un total de 22 exdiputats i se n’ha reconegut el dret a 22.
Per a calcular l’import total de la prestació cal tenir en compte en primer lloc el
nombre total de legislatures en què el diputat o diputada ha estat membre del
Parlament, el nombre d’anys efectius del mandat i l’assignació percebuda en
funció dels càrrecs exercits al Parlament.
D’acord amb això, qui ha estat diputat o diputada durant una legislatura tindria
dret al 25% de la seva assignació mensual com a diputat (en funció del càrrec
o càrrecs desenvolupats) multiplicada pel nombre d’anys (o la part proporcional
per fraccions). En el cas que hagués estat membre del Parlament durant dues,
tres o quatre o més legislatures, el percentatge seria del 50%, 75% o 100%,
respectivament. L’aplicació d’aquests criteris de manera individualitzada dóna
una quantitat total que pot ser diferent per a cada beneficiari.
La Mesa del Parlament va establir a més que la dita quantitat total s’ha de
distribuir i pagar mensualment per un import que serà, com a màxim, igual a la
suma de l’assignació individual i el complement de càrrec que va percebre el
diputat o diputada el mes immediatament anterior a la dissolució de la
legislatura. En tot cas aquesta quantitat es deixarà de percebre i el dret a la
prestació s’esgota definitivament quan la inserció laboral s’hagi produït (a nivell
públic o privat), es percebi una pensió de qualsevol tipus o s’esgoti la quantitat
total a què es té dret. Els beneficiaris de la prestació han de comunicar al
Parlament aquests canvis en la seva situació, tan bon punt s’esdevinguin.
La petició de la prestació s’havia de presentar entre el 17 de gener de 2018 i
el 17 d’abril del 2018.
El primer pagament s’ha tramitat aquest mes d’abril amb les sol·licituds rebudes
fins el 31 de març de 2018. El càlcul dels imports a abonar, en aquest primer
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pagament, contempla els imports reconeguts des del dia 17 de gener fins al 31
de març.
En el quadre següent s’expressen les quantitats totals meritades fins al 31 de
març de 2018, amb la indicació de si la quantitat pagada esgota la prestació bé
perquè s’ha esgotat la quantitat total reconeguda, bé perquè s’ha produït la
inserció laboral o s’ha començat a percebre qualsevol tipus de pensió, o si, pel
contrari, la prestació pot continuar més enllà del 31 de març.
EXDIPUTATS/ADES BENEFICIARIS DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT DE L'ACTIVITAT

Cognoms

Nom

Durada en
Nombre
anys, mesos i
legislatures
dies

Import
íntegre
acumulat a
31/03/2018

Estat de la
prestació
1r trimestre
2018

Barrufet i Santacana

Ramona

3

7a 1m 0d

13.131,11 €

Batalla i Siscart

Albert

5

13a 10m 23d

11.642,82 €

Casamitjana i Aguilà

Magdalena

1

2a 0m 2d

1.435,79 €

Esgotada

Fachin Pozzi

Albano Dante

1

2a 0m 2d

1.435,79 €

Esgotada

Figueras i Ibàñez

Anna

4

10a 11m 11d

3.515,08 €

Esgotada

Figueras i Pagès

Natàlia

1

2a 0m 2d

1.435,79 €

Esgotada

Franco Rabell

Josep Lluís

1

2a 0m 21d

1.651,15 €

Esgotada

García Cuevas

María José

3

6a 10m 12d

8.563,29 €

Giner i Miguélez

Joan

1

2a 0m 2d

1.435,79 €

Esgotada

Lienas Massot

Gemma

1

2a 0m 2d

1.435,79 €

Esgotada

Milián Querol

Juan

3

6a 1m 20d

8.563,29 €

Rigau i Oliver

Irene

2

5a 1m 0d

7.322,50 €

Roigé i Pedrola

Meritxell

3

6a 10m 12d

8.920,95 €

Rovirola i Coromí

Maria Dolors

4

10a 11m 11d

8.563,29 €

Sánchez Costa

Fernando

2

4a 7m 9d

4.130,72 €

Esgotada

Santamaría Santigosa

Sergio

1

0a 10m 29d

646,10 €

Esgotada

Senserrich i Guitart

Maria

2

4a 8m 21d

5.171,34 €

Esgotada

Simó i Castelló

Anna

4

11a 2m 0d

5.390,09 €

Esgotada

Vallvedú i Alborna

Maria Teresa

2

4a 10m 11d

6.891,77 €

Esgotada

Vidal i Pou

Marc

2

4a 10m 11d

3.447,56 €

Esgotada

Villagrasa i Gili

Alberto

1

2a 0m 2d

1.435,79 €

Esgotada

Xandri Pujol

Marisa

3

6a 10m 12d

8.920,95 €
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Esgotada

