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Normes sobre previsió social dels membres del Parlament 
de Catalunya 
 
 
 
La finalitat d’aquestes normes és la de reunir en un sol text i adaptar a les 
necessitats d’avui  la  normativa que existeix  en el Parlament de Catalunya, 
referent als membres de la Cambra i donar una cobertura jurídica sistemàtica a 
diferents situacions que es deriven de la dedicació a l’activitat parlamentària.  
 
Diferents acords de la Comissió de Govern Interior, de la Mesa i de la Mesa 
Ampliada, són el precedent d’aquestes normes.  També  diverses necessitats a les 
que uns acords específics han donat suport legal, i, finalment, l’evolució que s’ha 
observat en el dret comparat en la regulació d’aquestes qüestions, com, entre 
d’altres, el Reglament de pensions parlamentàries  i altres prestacions 
econòmiques, a favor dels exparlamentaris, aprovat per les Meses del Congrés dels 
Diputats i del Senat. 
  
La regulació de les pensions parlamentàries té per objecte equiparar els 
parlamentaris catalans a un nivell similar al d’altres cambres legislatives de l’Estat 
espanyol.  
  
En el seu moment, la Comissió de Govern Interior va aprovar un sistema de 
indemnitzacions per finiment de legislatura o finiment individual del mandat 
parlamentari, que permetés un cert suport econòmic, en el moment del canvi 
d’activitat. Amb aquesta finalitat s’ha establert una indemnització per cessament, 
graduada en funció dels anys de dedicació a la Cambra, que, permeti afrontar les 
dificultats esmentades.  
 
Sens perjudici d’això, i per als supòsits en que es donin  situacions d’evident 
precarietat, s’estableixen fórmules que pretenen donar solució a les mateixes. 
 
Es regulen, així mateix, les bestretes que poden demanar els parlamentaris, en una 
línia similar a l’existent a altres cambres i entre els funcionaris. 
 
També és objecte de regulació la percepció de triennis pels diputats que tenen la 
condició de funcionaris locals, atès que la legislació vigent estableix que aquest 
abonament correspon a la institució en la que es trobi si l’administració d’origen no 
l’abona. 
 
En aquesta regulació s’han tingut en compte les normes més recents adoptades pel 
Govern de l’Estat i per les Corts Generals per tal de reduir la despesa pública i 
garantir l’estabilitat pressupostària. 
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Capítol Primer.  Manteniment en situació d’alta a la Seguretat Social i 
altres disposicions sobre determinades percepcions econòmiques dels 
diputats 
 
 
Article 1. Manteniment d’alta a la Seguretat Social mitjançant conveni específic 
 
1. Els exparlamentaris que, en el moment del seu cessament, hagin mantingut la 
condició de diputat durant dos legislatures i complert  55 anys i no tinguin una 
activitat professional o laboral permanent por compte propi o aliena, tindran dret a 
que el Parlament de Catalunya els mantingui  en situació d’alta en la Seguretat 
Social fins que tinguin complert el període de cotització necessari per gaudir del 
dret a la pensió de jubilació, d’acord amb el conveni que el Parlament  ha  subscrit 
amb la Seguretat Social, fins a la seva jubilació. 
 
2. En el cas  dels exmembres de la Cambra que estiguin inclosos en el sistema de 
cotització, previst en la clàusula octava, del conveni subscrit pel Parlament de 
Catalunya i la Direcció General de la Tresoreria de la Seguretat Social, en data 19 
de juliol de 1999, i que siguin baixa del sistema, per alta en una altra empresa, 
poden sol·licitar quan es produeixi el cessament de l'empresa, l'abonament per part 
del Parlament de Catalunya, del cost mensual del conveni especial particular que 
subscrigui amb la Seguretat Social. 
 
 
Article 2.  Bestretes 
 
Els diputats poden sol·licitar una bestreta de les seves retribucions, d’acord amb les 
següents especificacions: 
 

a) la quantitat màxima que es pot demanar són tres mensualitats líquides. 
L’import líquid correspon al de les assignacions, complements i indemnitzacions 
que es tenen en el moment de presentació de la sol·licitud. 
 
b) el termini de reintegrament és el que el membre del Parlament sol·licita, 
sense que es pugui superar els dotze mesos a partir de la data de la sol·licitud. 
 
c) la sol·licitud s’ha de fer per escrit adreçat al President o Presidenta, i ha 
d’indicar la quantitat demanada, la forma de reintegrament i  que es concedeix 
autorització a l’Oïdoria de Comptes per deduir de les nòmines les quantitats 
necessàries per a la reintegrar la bestreta en els termes en què es concedeix, 
així com també l’autorització expressa a l’Oïdoria de Comptes perquè en cas de 
dissolució de la legislatura o de pèrdua de la condició de membre es retingui 
l’import pendent d’amortitzar del que correspongui en concepte de liquidació de 
retribucions o del que pugui correspondre en cas que sigui procedent el 
pagament de la prestació per cessament de l’activitat. Així mateix, si aquestes 
retencions no fossin suficients, en la sol·licitud es manifestaria el compromís de 
liquidar la part pendent de cancel·lar mitjançant ingrés en efectiu a la Caixa del 
Parlament. 
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d) la concessió de bestretes és graciable, i es concedeix per resolució del 
President o Presidenta amb l’informe favorable de l’Oïdor de comptes. 

 
 
Article 3. Percepció de triennis pels diputats que tenen la condició de funcionaris 
 
Els diputats que són funcionaris d’una administració local i no perceben d’aquesta 
els triennis a què tenen dret, els poden percebre del Parlament, en la mateixa 
forma i quantia que els corresponen en la seva administració d’origen, sempre que 
percebin del Parlament la totalitat de les seves retribucions. 
 
 
 
 Article 4. Assegurances  
 
1. Els membres de la Cambra son beneficiaris de pòlisses de vida i d’ accidents, 
vint-i-quatre hores al dia  tres-cents seixanta-cinc dies any, per  l’import de capital 
assegurat que s’estableixi. 
2. Correspon als serveis del Parlament gestionar aquestes pòlisses, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de contractes públics. 
 
 
 
Capítol Segon. Prestació per cessament de l’activitat 
 
 
Article 5. Concepte, quantia i requisits  
 
1. Els diputats que causin baixa per causes diferents de la defunció i que no renovin 
mandat en la constitució de la legislatura següent, i aquells que causin baixa per 
qualsevol motiu durant la legislatura, tenen dret a una prestació econòmica 
proporcional als anys de permanència i a l’assignació percebuda a la Cambra. 
 
2.  L’import de la prestació consisteix en: 
 

a) Els diputats que hagin estat membres durant una legislatura: el  25% de 
l’assignació mensual corresponent dels membres del Parlament, multiplicat pel 
número d’anys (o fraccions mesos). 

 
b) Els diputats/des que hagin estat membres durant dues legislatures: el 50% 
de l’assignació mensual corresponent dels membres del Parlament, multiplicat 
pel número d’anys (o fraccions mesos). 

 
c) Els diputats/des que hagin estat membres durant tres legislatures: el 75% de 
l’assignació mensual corresponent dels membres del Parlament, multiplicat pel 
número d’anys (o fraccions mesos). 

 
d) Els diputats/des que hagin estat membres durant quatre o més legislatures: 
el 100% de l’assignació mensual corresponent dels membres del Parlament, 
multiplicat pel número d’anys (o fraccions mesos). 
 

3. Les legislatures incompletes es consideren completes a efectes d’establir els 
percentatges del 25%, 50%, 75% i 100%. 
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4. Aquesta prestació es incompatible amb qualsevol retribució de caràcter públic i 
amb qualsevol retribució salarial de caràcter privat. Aquesta incompatibilitat 
s’acredita el dia següent de la pèrdua de la condició de diputat. 

 
 
5. Aquesta prestació es merita a l’inici de cada legislatura, o en el moment de 
l’adquisició de la condició de diputat si aquesta es produeix després de la 
constitució de la Cambra. 
 
 
 
Article 6. Procediment 
 
1. La prestació a que fa referència l’article 5 s’ha de demanar d’acord amb el model 
de sol·licitud que aprovi la Mesa. 
 
2. El termini per a sol·licitar la prestació és de tres mesos a partir del dia de la 
constitució de la nova legislatura. 
 
3. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable del diputat o 
diputada, d’acord amb el model que aprovi la Mesa, en la que manifesten no 
percebre cap altra retribució salarial o pensió satisfeta per una administració, ens, 
entitat o empresa, pública o privada. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les bestretes, ajuts o pensions complementàries concedides per acords o 
resolucions anteriors a l’aprovació d’aquestes normes es mantenen en els termes 
establerts per les normes que les regulaven en el moment de la seva concessió. 
 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
 
Totes les prestacions que s’estableixen en aquestes normes estan sotmeses, amb 
caràcter general i sense excepcions, a la legislació tributària vigent. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Els acords de la Comissió de Govern Interior, de la Mesa del Parlament o de la Mesa 
Ampliada, anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquestes normes que les 
contradiguin resten derogats o sense efecte. 
 
 

Palau del Parlament de Catalunya, 30 de juny de 2015 
 


