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 As cantidades asignadas aos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou media dedicación percibiranse mensualmente na parte que 

corresponda. 

 Estes importes, que se corresponden cos que se están aplicando no exercicio 2020, non experimentan incremento algún no exercicio 2021. 

 2.- Seguro de vida e accidentes.  

Efectúase unha consignación de 15.000,00 € na partida orzamentaria 00.00/912.00/162.05 destinada ao seguro de vida e accidentes dos membros 

electos da corporación. O importe da prima correspondente terá o carácter de retribucións en especie, para todos os efectos e tomarase en consideración para o 

cómputo dos límites legais establecidos nas normas de aplicación. 

 3.- Indemnizacións por preparación de asuntos e asistencia a sesións dos órganos colexiados da Deputación provincial. 

 Pola preparación de asuntos e concorrencia efectiva ás sesións de órganos de goberno da Deputación provincial, os membros da Corporación que non 

estean acollidos ao réxime de dedicación exclusiva, percibirán en concepto de asistencias os seguintes importes: 

Sesións plenarias: 591,00 euros. 

Sesións da Xunta de Goberno: 370,00 euros. 

Reunións das Comisións informativas: 370,00 euros. 

 Cando coincidan no mesmo día máis dunha sesión dos órganos colexiados descritos, terán dereito a percibir unha soa asistencia, polo que se tomará en 

consideración para tal fin, cando así proceda, a de maior importe das realizadas. 

 A asistencia ás sesións formalmente convocadas dos órganos colexiados antes citados dará lugar á percepción dos gastos de locomoción desde a 

localidade de residencia dos deputados que non estean incluídos no réxime de dedicación exclusiva. Para tal efecto os deputados provinciais presentarán a 

relación das asistencias, e dos gastos de locomoción soportados para a concorrencia efectiva as sesións formalmente convocadas, no modelo que lles será 

proporcionado polo Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. A relación citada, xunto cos xustificantes oportunos de gasto e pago, 

formularase no prazo máximo dos dous meses seguintes ao seu devengo, para a súa tramitación e pago. 
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 Ningún deputado poderá percibir máis de CATRO asistencias ao mes por sesións das Comisións informativas, agás as do mes de setembro e 

aqueloutras que correspondan a sesións ordinarias non celebradas no mes anterior. Así mesmo, ningún deputado poderá percibir máis de dúas asistencias ao 

mes por sesións da Xunta de Goberno, agás as do mes de setembro, e aqueloutras que correspondan a sesións ordinarias non celebradas no mes anterior.  

 4.- Asistencias a sesións formalmente convocadas da Xunta de Portavoces, da mesa de contratación e das comisións de traballo ou tribunais de 

valoración dependentes desta Corporación. 

 Todos os membros da Corporación que se designen formalmente para formar parte de comisións de traballo, mesa de contratación ou tribunais de 

valoración de subvencións ou premios convocados por órganos dependentes desta Corporación, percibirán pola asistencia ás sesións formalmente convocadas 

que se celebren, as cantidades dispostas no anexo 4º, categoría primeira do Real decreto 462/2002, do 24 de maio e disposicións de desenvolvemento ou 

normas que con carácter xeral o substitúan, cando así se determine expresamente no acordo ou resolución de nomeamento. 

 A asistencia ás sesións formalmente convocadas dos órganos colexiados citados neste apartado 4 dará lugar á percepción dos gastos de locomoción 

desde a localidade de residencia dos deputados que non estean incluídos no réxime de dedicación exclusiva, que só percibirán os gastos de locomoción cando 

as sesións se desenvolvan fóra da xornada laboral.  

 5.- Indemnizacións por gastos ocasionados por comisións de servizo encomendadas a cargos electos. 

 En materia de indemnización por comisións de servizos rexerá o Real decreto 462/2002, do 24 de maio e disposicións de desenvolvemento ou normas 

que con carácter xeral o substitúan coas particularidades seguintes: 

a) Por aloxamento e gastos de viaxe en medios de transporte público, aboarase o importe do realmente gastado e xustificado documentalmente. 

b) Por manutención aboarase tamén o importe dos gastos efectivamente realizados sempre que o xustifiquen adecuadamente mediante facturas 

expedidas para o efecto, dentro dos límites de aplicación aos funcionarios do grupo A1. 

c) Cando a comisión de servizos de cargos electos inclúa tamén a funcionarios de carreira, persoal laboral ou eventuais, aplicaráselles a todos eles o 

réxime de indemnizacións establecido neste apartado para os cargos electos. 
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6.- Co fin de poder cumprir os límites establecidos no artigo 75bis da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local e nos artigos 28.3, 32 e 33 do Real 

decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo e no artigo 18 do Real decreto-lei 24/2018, do 21 de decembro, de medidas 

urxentes na materia de retribucións no ámbito do sector público, teranse en conta os seguintes criterios de actuación: 

-Os deputados provinciais que desenvolvan os seus labores con dedicación exclusiva na Deputación provincial deberán achegar, antes do 1 de marzo 

de cada exercicio, ou no mes seguinte á data efectiva da finalización da súa dedicación exclusiva na Deputación, a declaración de todos os importes 

percibidos pola concorrencia a reunións dos órganos colexiados da administración e dos organismos públicos e de Consellos de administración de 

empresas con capital ou control público. 

-O Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos da Deputación comunicaralles aos respectivos concellos o importe das asistencias 

percibidas polos deputados sen dedicación exclusiva na Deputación, antes do 1 de marzo do exercicio seguinte a súa percepción, excepto no ano de 

finalización do mandato, que o farán no mes seguinte á súa data efectiva. 

-Anualmente, no primeiro trimestre do exercicio, ou no mes inmediato posterior á finalización do mandato corporativo ou do cesamento da 

dedicación exclusiva na Deputación, o Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos realizará as adecuacións oportunas para garantir o 

cumprimento dos límites legais establecidos nas normas de aplicación. 
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