
 
 

El Parlament retalla el seu pressupost un 2,5% i manté la 
supressió d'una paga 
La Cambra catalana, amb uns comptes de 50,9 milions per al 2014, també redueix l'aportació als grups 
 
Dimecres, 9 d'octubre del 2013  

RAFA JULVE / Barcelona  

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres els pressupostos de la Cambra per al 2014, que pujaran a 50,9 

milions d'euros. Aquests números suposen una retallada d'1,3 milions (el 2,5%) respecte als comptes del 2012. Es 

manté l'eliminació d'una de les 14 pagues tant als diputats com als funcionaris del Parlament i es torna a reduir 

l'aportació als grups. També segueix vigent la supressió dels Teletac i de les targetes de Renfe per als parlamentaris. 

 

L'aprovació dels pressupostos en el ple ha estat només un tràmit, ja que la Mesa ampliada de la Cambra (amb 

representants de tots els grups) ja va consensuar les xifres l'1 d'octubre. No obstant, ICV-EUiA i la CUP s'han abstingut 

al·legant que no estan d'acord amb la retallada salarial al personal del Parlament. 

Si es comparen les dades amb les del 2009, la reducció és del 25%. Llavors, els comptes van pujar a 68,3 milions. El 

2010 van ser de 65,5 milions; el 2011, de 59,6 milions, i el 2012, de 52,2. El 2013 es van mantenir els números de l'any 

anterior a causa de la pròrroga pressupostària de la Generalitat. 

L'apartat de retribucions als diputats consta de 24,2 milions d'euros, que impliquen una reducció del 2,65% respecte al 

2012 (de l'11,95% des del 2010). Com recorden fonts del Parlament, a la supressió d'una de les 14 pagues per als 

diputats s'hi ha d'afegir que també es mantenen les reduccions de les retribucions aprovades el juny del 2010, que són 

del 15% per als membres de la Mesa i els presidents de grup, del 10% per als portaveus, i del 8% per a la resta. 

 

Les subvencions als diferents grups parlamentaris inclouen una partida de 15,8 milions d'euros, que impliquen una 

disminució del 3,74% respecte al 2012. 

 


