
 

 

Réxime de protección social e aseguramento dos parlamentarios 

O artigo 11 do Regulamento do Parlamento de Galicia di: 

<<1. Correrá a cargo do orzamento do Parlamento o aboamento das cotizacións á Seguridade 

Social e ás mutualidades daqueles deputados que, como consecuencia da súa dedicación 

parlamentaria, deixen de prestar o servizo que motivaba a súa afiliación ou pertenza a aquelas. 

2. O Parlamento de Galicia poderá realizar coas entidades xestoras da Seguridade Social os 

concertos precisos para cumprir o disposto no apartado anterior e para afiliar, no réxime que 

proceda, os deputados que así o desexen e que con anterioridade non estivesen dados de alta 

na Seguridade Social. 

3.  O establecido no apartado 1 estenderase, non caso dos funcionarios públicos que pola súa 

dedicación parlamentaria estean en situación de excedencia, ás cotas das clases pasivas.>> 

O Parlamento de Galicia asinou o 20 de setembro de 1999 un Convenio coa Dirección 

Xeral da Seguridade Social para os membros do Parlamento de Galicia que recolle os 

termos da cotización e inclusión no Réxime xeral da Seguridade Social ao abeiro do 

Real Decreto 705/1999, do 30 de abril, polo que se modifica a regulación relativa á 

subscrición do convenio especial coa Administración da Seguridade Social polos 

Parlamentos das Comunidades Autónomas a favor dos seus membros (BOE Nº 104, do 

1 de maio). O convenio abrangue a totalidade da acción protectora do Réxime Xeral 

con excepción da continxencia de desemprego (artigo 2.2 do Real Decreto 705/1999). 

A alta na Seguridade Social unicamente efectúase respecto daqueles deputados que 

optan polo réxime de dedicación exclusiva en virtude da incompatibilidade absoluta 

deste réxime. Os deputados perden a condición de beneficiarios do presente convenio 

cando cesen no mandato parlamentario ou cando adquiran a condición de 

pensionistas por xubilación ou de incapacidade permanente. 

Os deputados dispoñen de unha póliza de accidentes dende a súa proclamación como 

electos. 
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