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Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servicio das 

administracións públicas1 

 

 

(BOE do 4 de xaneiro de 1985) 

 

JUAN CARLOS I, REI DE ESPAÑA, 

 

 A tódolos que a presente viren e entenderen. 

 

 Sabede: Que as Cortes Xerais aprobaron e Eu veño en sanciona-la seguinte Lei: 

 

 A nova regulación das incompatibilidades contida nesta Lei parte, como principio 

fundamental, da dedicación do persoal ó servicio das Administracións públicas a un só posto de 

traballo, sen máis excepcións que as que demande o propio servicio público, respectando o 

exercicio das actividades privadas que non poidan impedir ou menoscaba-lo estricto 

cumprimento dos seus deberes ou compromete-la súa imparcialidade ou independencia.  

 

 A operatividade dun réxime xeral de incompatibilidades esixe, como o fai a Lei, unha 

presentación uniforme das distintas Administracións Públicas que garanta ademais ós interesados 

un tratamento común entre elas. 

 

 A Lei ven a cumprir, nesta materia, o mandato dos artigos 10.3 e 149.1, 18, da 

Constitución. 

 

 Por outra banda, a regulación desta Lei esixe dos servidores públicos un esforzo 

testemuñal de exemplaridade ante os cidadáns, constituíndo neste sentido un importante avance 

cara á solidariedade, a moralización da vida pública e a eficacia da Administración. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

 

Principios xerais 

 

                                                 
1 Véxase a disposición final desta Lei. 

ANXELITO
Resaltado
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 Artigo 1º-1. O persoal comprendido no ámbito de aplicación desta Lei non poderá 

compatibiliza-las súas actividades co desempeño, por si o mediante substitución, dun segundo 

posto de traballo, cargo ou actividade no sector público, salvo nos supostos previstos na mesma. 

 

 Para os sos efectos desta Lei considerarase actividade no sector público a desenvolvida 

polos membros efectivos das Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas e das 

Corporacións Locais, polos altos cargos  e restante persoal dos órganos constitucionais e de 

tódalas Administracións Públicas, incluída a Administración de Xustiza, e dos Entes, 

Organismos e Empresas delas dependentes, entendéndose comprendidas as Entidades 

colaboradoras e as concertadas da Seguridade Social na prestación sanitaria. 

 

 2. Amais, non se poderá percibir, salvo nos supostos previstos nesta Lei, máis de unha 

remuneración con cargo ós presupostos das Administracións Públicas e dos Entes, Organismos e 

Empresas delas dependentes ou con cargo ós dos órganos constitucionais, ou que resulte da 

aplicación de arancel, nin exercer opción por percepcións correspondentes a postos de 

incompatibilidades. 

 

 Para os efectos do parágrafo anterior, entenderase por remuneración calquera dereito de 

contido económico derivado, directa ou indirectamente, dunha prestación ou servicio persoal, 

sexa a súa contía fixa ou variable e o seu pagamento periódico ou ocasional. 

 

 3. En calquera caso, o desempeño dun posto de traballo polo persoal incluído no ámbito 

de aplicación desta Lei será incompatible co exercicio de calquera cargo, profesión ou 

actividade, público ou privado, que poida impedir ou menoscaba-lo estricto cumprimento dos 

seus deberes ou compromete-la súa imparcialidade ou independencia. 

 

CAPÍTULO II 

 

Ámbito de aplicación 

 

 Art. 2º-1. A presente Lei será de aplicación a: 

 

 a) O persoal civil e militar ó servicio da Administración do Estado e dos seus Organismos 

Autónomos. 
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 b) O persoal ó servicio das Administracións das Comunidades Autónomas e dos 

Organismos delas dependentes, así como das súas Asembleas Lexislativas e órganos 

institucionais. 

 

 c) O persoal ó servicio das Corporacións Locais e dos Organismos delas dependentes. 

 

 d) O persoal ó servicio de Entes e Organismos públicos exceptuados da aplicación da Lei 

de Entidades Estatais Autónomas. 

 

 e) O persoal que desempeñe funcións públicas e perciba as súas retribucións mediante 

arancel. 

 f) O persoal ó servicio da Seguridade Social, das súas Entidades Xestoras e de calquera 

outra Entidade ou Organismo da mesma. 

 

 g) O persoal ó servicio de Entidades e Corporacións de Dereito Público das que os seus 

presupostos se doten ordinariamente en máis dun 50 por 100 con subvencións ou outros ingresos 

procedentes das Administracións Públicas. 

 

 h) O persoal que preste servicios en Empresas en que a participación do capital, directa 

ou indirectamente, das Administracións públicas sexa superior ó 50 por 100. 

 

 i) O persoal ó servicio do Banco de España e das institucións financeiras públicas. 

 

 j) O restante persoal ó que resulte de aplicación o réxime estatutario dos funcionarios 

públicos. 

 

 2. O ámbito delimitado no apartado anterior entenderase incluído todo o persoal, calquera 

que sexa a natureza xurídica da relación de emprego. 

 

CAPÍTULO III 

 

Actividades públicas 
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 Art. 3º-1. O persoal comprendido no ámbito de aplicación desta Lei só poderá 

desempeñar un segundo posto de traballo ou actividade no sector público nos supostos previstos 

na mesma para as funcións docentes e sanitarias, nos casos a que se refiren os artigos 5º e 6º e 

nos que, por razón de interese público, se determinen polo Consello de Ministros, mediante Real 

Decreto, ou órgano de goberno da Comunidade Autónoma, no ámbito das súas respectivas 

competencias; neste último suposto a actividade só poderá prestarse en réxime laboral, a tempo 

parcial e con duración determinada, nas condicións establecidas pola lexislación laboral. 

 

 Para o exercicio da segunda actividade será indispensable a previa e expresa autorización 

de compatibilidade, que non suporá modificación de xornada de traballo e horario dos dous 

supostos e que se condiciona o seu estricto cumprimento en ámbolos dous casos. 

 

 En todo caso a autorización de compatibilidade efectuarase en razón do interese público. 

 

 2. O desempeño dun posto de traballo no sector público, delimitado no parágrafo segundo 

do apartado 1 do artigo primeiro, é incompatible coa percepción de pensión de xubilación ou 

retiro por Dereitos Pasivos ou por calquera réxime de Seguridade Social público e obrigatorio. 

 

 A percepción das pensións indicadas quedarán en suspenso polo tempo que dure o 

desempeño do dito posto, sen que iso afecte ás súas actualizacións. 

 

 Por excepción, no ámbito laboral, será compatible a pensión de xubilación parcial cun 

posto de traballo a tempo parcial. 

 

 Art. 4º-1. Poderá autorizarse a compatibilidade, cumpridas as restantes esixencias desta 

Lei, para o desempeño dun posto de traballo na esfera docente como profesor universitario 

asociado en réxime de dedicación non superior á de tempo parcial e con duración determinada. 

 

 2. Ós Catedráticos e Profesores titulares de Universidade e ós Catedráticos de Escolas 

Universitarias poderá autorizarse, cumpridas as restantes esixencias desta Lei, a compatibilidade 

para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público sanitario ou de carácter 

exclusivamente investigador en Centros públicos de investigación, dentro da área de 

especialidade do seu departamento universitario e sempre que os dous supostos veñan 

regulamentariamente autorizados como de prestación a tempo parcial. 
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 Reciprocamente, ós que desempeñen un dos definidos como segundo posto no parágrafo 

anterior, poderá autorizarse a compatibilidade para desempeñar un dos postos docentes 

universitarios a que se fai referencia. 

 

 Así mesmo ós profesores titulares de Escolas Universitarias de Enfermería poderá 

autorizarse a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo e no sector 

público sanitario nos termos e condicións indicados nos parágrafos anteriores. 

 

 Igualmente ós Catedráticos e Profesores de Música que presten servicios nos 

Conservatorios Superiores de Música e nos Conservatorios Profesionais de Música, poderá 

autorizarse a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público 

cultural nos termos e condicións indicados nos parágrafos anteriores. 

 

 3. A dedicación do profesorado universitario será en todo caso compatible coa realización 

dos traballos a que se refire o artigo 11 da Lei de Reforma Universitaria, nos termos previstos na 

mesma. 

 

 Artigo 5º. Por excepción, o persoal incluído no ámbito de aplicación desta Lei poderá 

compatibiliza-las súas actividades co desempeño dos cargos electivos seguintes: 

 

 a) Membros das Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas, salvo que 

perciban retribucións periódicas polo desempeño da función ou que polas mesmas se estableza a 

incompatibilidade. 

 

 b) Membros das Corporacións Locais, salvo que desempeñen nas mesmas cargos 

retribuídos e de dedicación exclusiva. 

 

 En calquera caso, nos supostos comprendidos neste artigo só poderá percibirse a 

retribución correspondente a unha das dúas actividades, sen prexuízo das dietas, indemnizacións 

ou asistencias que correspondan pola outra. 

 

 Art. 6º. Sen prexuízo do previsto no artigo 4º, 3, ó persoal incluído no ámbito desta Lei 

poderá autorizárselle, excepcionalmente, a compatibilidade para o exercicio de actividades de 
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investigación, de carácter non permanente, ou de asesoramento en supostos concretos, que non 

correspondan ás funcións do persoal adscrito ás respectivas Administracións Públicas. 

 

 A dita excepcionalidade acredítase pola asignación do encargo en concurso público ou 

por requirir especiais cualificacións que só ostentan persoas afectadas no ámbito desta Lei. 

 

 Art. 7º-1. Será requisito necesario para autoriza-la compatibilidade de actividades 

públicas o que a cantidade total percibida por ambos postos ou actividades non supere a 

remuneración prevista nos Presupostos Xerais do Estado para o cargo de Director xera, nin 

supere a correspondente ó principal, estimada en réxime de dedicación ordinaria, incrementada 

en: 

- Un 30 por 100, para os funcionarios do grupo A ou persoal de nivel equivalente. 

- Un 35 por 100, para os funcionarios do grupo B ou persoal de nivel equivalente. 

- Un 40 por 100, para os funcionarios do grupo C ou persoal de nivel equivalente. 

- Un 45 por 100, para os funcionarios do grupo D ou persoal de nivel equivalente. 

- Un 50 por 100, para os funcionarios do grupo E ou persoal de nivel equivalente. 

 

 A superación destes límites, en cómputo anual, require, en cada caso, acordo expreso do 

Goberno, órgano competente das Comunidades Autónomas ou Pleno das Corporacións locais 

baseándose en razóns de especial interese para o servicio. 

 

 2. Os servicios prestados no segundo posto ou actividade non se computarán para efectos 

de trienios nin de dereitos pasivos, podendo suspenderse a cotización a este último efecto. As 

pagas extraordinarias, así como as prestacións de carácter familiar, só poderán percibirse por un 

dos supostos, calquera que sexa a súa natureza. 

 

 3. Os servicios prestados no segundo posto ou actividade tampouco se computarán para 

efectos de pensións de Seguridade Social na medida en que poidan sobrepasarse as prestacións 

correspondentes a calquera dos postos compatibilizados, desempeñados en réxime de xornada 

ordinaria, podendo adecuarse a cotización na forma que regulamentariamente se determine. 

 

 Art. 8º. O persoal incluído no ámbito de aplicación desta Lei que en representación do 

sector público pertenza a Consellos de Administración ou órganos de goberno de Entidades ou 

Empresas públicas ou privadas, só poderá percibi-las dietas ou indemnizacións que correspondan 
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pola súa asistencia ós mesmos, axustándose na súa contía ó réxime xeral previsto para as 

Administracións públicas. As cantidades devengadas por calquera outro concepto serán 

ingresadas pola Entidade ou Empresa na Tesourería pública que corresponda. 

 

 Art. 9º. A autorización ou denegación de compatibilidade para un segundo posto ou 

actividade no sector público corresponde ó Ministerio da Presidencia, por proposta da 

Subsecretaría do Departamento correspondente, ó órgano competente da Comunidade Autónoma 

ou ó Pleno da Corporación Local a que figure adscrito o posto principal, logo do informe, se é o 

caso, dos Directores dos Organismos, Entes e Empresas públicas. 

 

 A dita autorización require ademais o previo informe favorable do órgano competente da 

Comunidade Autónoma ou Pleno da Corporación Local, conforme á adscrición do segundo 

posto. Se os dous postos corresponderan á Administración do Estado, emitirá este informe a 

Subsecretaría do Departamento ó que corresponda o segundo posto. 

 

 Art. 10. Os que accedan por calquera título a un novo posto do sector público que de 

conformidade con esta Lei resulte incompatible co que viñeran desempeñando haberán de optar 

por un deles dentro do prazo de toma de posesión. 

 

 A falta de opción no prazo sinalado entenderase que optan polo novo posto, pasando á 

situación de excedencia voluntaria nos que viñeran desempeñando. 

 

 Se se tratara de postos susceptibles de compatibilidade, previa autorización, deberán 

instala nos dez primeiros días do aludido prazo de toma de posesión, entendéndose este 

prorrogado en tanto recae resolución. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Actividades privadas 

 

 Art. 11.-1. De acordo co disposto no artigo 1º,3 da presente Lei, o persoal comprendido 

no seu ámbito de aplicación non poderá exercer, por si ou mediante substitución, actividades 

privadas, incluídas as de carácter profesional, sexan por conta propia ou baixo a dependencia ou 
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ó servicio de Entidades ou particulares que se relacionen directamente coas que desenvolve o 

Departamento, Organismo ou Entidade onde estivera destinado. 

 

 Exceptúanse da dita prohibición as actividades particulares que, en exercicio dun dereito 

legalmente recoñecido, realicen para si os directamente interesados. 

 

 2. O Goberno, por Real Decreto, poderán determinar, con carácter xeral, as funcións, 

postos ou colectivos do sector público, incompatibles con determinadas profesións ou 

actividades privadas, que poidan compromete-la imparcialidade ou independencia do persoal de 

que se trate, impedir ou menoscaba-lo estricto cumprimento dos seus deberes ou prexudica-los 

intereses xerais. 

 

 Art. 12.-1.  En todo caso, o persoal comprendido no ámbito de aplicación desta Lei non 

poderán exerce-las actividades seguintes: 

 

 a) O desempeño de actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, sexa por 

conta propia ou baixo a dependencia ou ó servicio de Entidades ou particulares, nos asuntos en 

que estea intervindo nos dous últimos anos ou teña que intervir por razón do posto público. 

 

 Inclúense en especial nesta incompatibilidade as actividades profesionais prestadas a 

persoas ás que se estea obrigado a atender no desempeño do posto público. 

 

 b) A pertenza a Consellos de Administración ou órganos rectores de Empresas ou 

Entidades privadas, sempre que a actividade das mesmas estea directamente relacionada coas 

que xestione o Departamento, Organismo ou Entidade en que preste os seus servicios o persoal 

afectado. 

 

 c) O desempeño, por si ou persoa interposta, de cargos de toda orde en Empresas ou 

Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios ou subministros, arrendatarias ou 

administradoras de monopolio, ou con participación ou aval do sector público, calquera que sexa 

a configuración xurídica daquelas. 

 

 d) A participación superior ó 10 por 100 no capital das Empresas ou Sociedades a que se 

refire o parágrafo anterior. 
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 2. As actividades privadas que corresponden a postos de traballo que requiran a presencia 

efectiva do interesado durante un horario igual ou superior á metade da xornada semanal 

ordinaria de traballo nas Administracións públicas só poderán autorizarse cando a actividade 

pública sexa unha das enunciadas nesta Lei como de prestación a tempo parcial. 

 

 Art. 13.- Non poderá recoñecerse compatibilidade algunha para actividades privadas ós 

que se lles autorizara a compatibilidade para un segundo posto ou actividade público, sempre que 

a suma de xornadas de ámbolos dous sexa igual ou superior á máxima nas Administracións 

públicas. 

 

 Art. 14.- O exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fóra 

das Administracións públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade. 

 

 A resolución motivada recoñecendo a compatibilidade ou declarando a 

incompatibilidade, que se dictará no prazo de dous meses, corresponde ó Ministerio da 

Presidencia, por proposta do Subsecretario do Departamento correspondente; ó órgano 

competente da Comunidade Autónoma ou ó Pleno da Corporación Local, logo do informe, se é o 

caso, dos Directores dos Organismos, Entes e Empresas públicas. 

 

 Os que se achen autorizados para o desempeño dun segundo posto ou actividade pública 

deberán insta-lo recoñecemento de compatibilidade con ambos. 

 

 Art. 15.- O persoal a que se refire esta Lei non poderá invocar ou facer uso da súa 

condición pública para o exercicio de actividade mercantil industrial ou profesional. 

 

CAPÍTULO V 

 

Disposicións comúns 

 

 Art. 16.-1. Non poderá autorizarse ou recoñecerse compatibilidade algunha ó persoal que 

desempeñe postos que comporten a percepción de complementos específicos ou concepto 

equiparable, e ó retribuído por arancel. 
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 2. Para efectos do disposto no presente artigo, a dedicación do profesorado universitario a 

tempo completo ten a consideración de especial dedicación. 

 

 3. Exceptúanse da prohibición enunciada no apartado 1 as autorizacións de 

compatibilidade para exercer como Profesor universitario asociado nos termos do apartado 1 do 

artigo 4º, así como para realiza-las actividades de investigación ou asesoramento a que se refire o 

artigo 6º desta Lei, salvo para o persoal docente universitario a tempo completo. 

 

 4. Así mesmo, por excepción e sen prexuízo das limitacións establecidas nos artigos 1º,3, 

11, 12 e 13 da presente Lei, poderá recoñecerse compatibilidade para o exercicio de actividades 

privadas ó persoal que desempeñe postos de traballo que comporten a percepción de 

complementos específicos, ou complemento equiparable, do que a súa contía non supere o 30 

por 100 da súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade. 

 

 Art. 17.-1. Os Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas, en relación ó 

persoal dos servicios específicos de ámbito rexional, e os Gobernadores civís respecto ó dos 

servicios periféricos provinciais, exercerán as facultades que esta Lei atribúe ós Subsecretarios 

dos Departamentos respecto do persoal da Administración Civil do Estado e os seus Organismos 

autónomos e da Seguridade Social. 

 

 2. As referencias ás facultades que esta Lei atribúe ás Subsecretarías e órganos 

competentes das Comunidades Autónomas entenderanse referidas ó Rector de cada 

Universidade, en relación ó persoal ó servicio da mesma, no marco do respectivo Estatuto. 

 

 Art. 19.- Quedan exceptuadas do réxime de incompatibilidades da presente Lei as 

actividades seguintes: 

 

 a) As derivadas da administración do patrimonio persoal ou familiar, sen prexuízo do 

disposto no artigo 12 da presente Lei. 

 

 b) A dirección de seminarios ou o dictado de cursos ou conferencias en centros oficiais 

destinados á formación de funcionarios ou profesorado, cando non teñan carácter permanente ou 

habitual nin supoñan máis de setenta e cinco horas ó ano, así como a preparación para o acceso á 

función pública nos casos e forma que regulamentariamente se determine. 
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 c) A participación en Tribunais cualificadores de probas selectivas para ingreso nas 

Administracións Públicas. 

 

 d) A participación do persoal docente en exames, probas ou avaliacións distintas das que 

habitualmente lles correspondan, na forma regulamentariamente establecida. 

 

 e) O exercicio do cargo de Presidente, Vocal ou membro de Xuntas rectoras de 

Mutualidades ou Padroados de Funcionarios, sempre que non sexa retribuído. 

 

 f) A producción e creación literaria, artística, científica e técnica, así como as 

publicacións derivadas daquelas, sempre que non se orixinen como consecuencia dunha relación 

de emprego ou de prestación de servicios. 

 

 g) A participación ocasional en coloquios e programas en calquera medio de 

comunicación social, e 

 

 h) A colaboración e a asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias ou 

cursos de carácter profesional. 

 

 Art. 20.-. O incumprimento do disposto nos artigos anteriores será sancionado conforme 

ó réxime disciplinario de aplicación, sen prexuízo da executividade da incompatibilidade en que 

se incorrera. 

 

 2. O exercicio de calquera actividade compatible non servirá de escusa ó deber de 

residencia, á asistencia ó lugar de traballo que requira o seu posto ou cargo, nin o atraso, 

neglixencia ou descoido no desempeño dos mesmos. As correspondentes faltas serán 

cualificadas e sancionadas de conformidade coas normas que se conteñan no réxime disciplinario 

aplicable, quedando automaticamente revocada a autorización ou recoñecemento de 

compatibilidade se na resolución correspondente se cualifica de falta grave ou moi grave. 

 

 3. Os órganos ós que competa a dirección, inspección ou xefatura dos diversos servicios 

coidarán baixo a súa responsabilidade de previr ou corrixir, se é o caso, as incompatibilidades en 

que poida incorre-lo persoal. Corresponde á Inspección Xeral de Servicios da Administración 
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Pública, amais da súa posible intervención directa, a coordinación e impulso da actuación dos 

órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro do ámbito da 

Administración do Estado, sen prexuízo dunha recíproca e adecuada colaboración coas 

inspeccións ou unidades de persoal correspondentes das Comunidades Autónomas e das 

Corporacións locais. 

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 

 Primeira. Coa limitación do artigo 3º.2, as situacións de incompatibilidade que se 

produzan por aplicación desta Lei enténdese con respecto dos dereitos consolidados ou en 

trámite de consolidación en materia de Dereitos Pasivos ou de pensións de calquera réxime de 

Seguridade Social, quedando condicionados, se é o caso, ós niveis máximos de percepción ou de 

actualización que poidan establecerse. 

 

 Segunda. Toda modificación do réxime de incompatibilidades da presente Lei conterá 

unha relación completa das normas afectadas. 

 

 Terceira. O Consello Superior da Función Pública informará cada seis meses ás Cortes 

Xerais das autorizacións de compatibilidades concedidas en tódalas Administracións Públicas e 

nos Entes, Organismos e Empresas delas dependentes. 

 

 Para estes efectos, as distintas Administracións públicas deberán dar traslado ó devandito 

Consello Superior das autorizacións de compatibilidade inscritas nos seus correspondentes 

rexistros. 

 

 Cuarta.-1. Os órganos da Administración do Estado que regulamentariamente se sinalen 

e os órganos de goberno das Comunidades Autónomas poderán determinar, con carácter xeral, 

no ámbito da súa competencia, os postos de traballo do sector público sanitario susceptibles de 

prestación a tempo parcial, en tanto se proceda á regulación desta materia por norma con rango 

de Lei. 

 

 2. En tanto se dicta a norma aludida, a dirección dos distintos centros hospitalarios 

desempeñarase en réxime de plena dedicación, sen posibilidade de simultanear esta función con 

algunha outra de carácter público ou privado. 
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 3. Os órganos a que se refire o apartado 1 poderán determinar, así mesmo, con carácter 

xeral e no ámbito da súa competencia, os postos de carácter exclusivamente investigador dos 

centros públicos de investigación susceptibles de prestación a tempo parcial. 

 

 Quinta. Autorízase ó Goberno para adaptar no prazo de seis meses, por proposta do 

Ministerio de Defensa, de acordo co de Interior, polo que se refire á Garda Civil, as disposicións 

desta Lei á estructura e funcións específicas das Forzas Armadas. 

 

 Sexta. O Goberno e os órganos competentes das Comunidades Autónomas dictarán as 

normas precisas para a execución da presente Lei, asegurando a necesaria coordinación e 

uniformidade de criterios e procedementos. 

 

 Sétima. As novas incompatibilidades xeradas por virtude da presente Lei terán 

efectividade no ámbito docente a partir do 1 de outubro de 1985. 

 

 Oitava. O réxime de incompatibilidades do persoal incluído no ámbito de aplicación 

desta Lei que teña a condición de Deputado ou Senador das Cortes Xerais será o establecido na 

futura Lei Electoral, sendo de aplicación entre tanto o réxime vixente na actualidade. 

 

 Novena. A incompatibilidade a que se refire o artigo 3.2 desta Lei non será de aplicación 

ós profesores universitarios eméritos. 

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

 

 Primeira. Ó persoal que por virtude da presente Lei incorra en incompatibilidades 

seranlle de aplicación as normas seguintes: 

 

 a) Cando a incompatibilidade se produza por desempeño de máis dun posto no sector 

público haberán de optar por un deles no prazo de tres meses, contado a partir da entrada en 

vigor da presente Lei. 

 

 Tratándose de funcionarios, a falta de opción no prazo sinalado, entenderase que optan 

polo posto correspondente ó grupo superior, e so fora do mesmo, polo de maior antigüidade. 
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 En canto a todo o persoal laboral, así como ó non funcionario da Seguridade Social, 

entenderase referida a opción ó posto dotado con maior retribución básica. 

 

 En ámbolos dous casos pasarán á situación de excedencia nos demais postos que viñesen 

ocupando. 

 

 b) Se a opción referida se realiza dentro do primeiro mes e a retribución íntegra do posto 

polo que opte non supera a cifra que como retribución mínima se fixa nos Presupostos Xerais 

para o exercicio 1984, incrementada nun 50 por 100, poderán compatibilizarse o segundo posto 

ou actividade do sector público que viñera desempeñando na data de entrada en vigor desta Lei, 

por un prazo máximo e improrrogable de tres anos e nas condicións previstas na mesma. No caso 

de que o suposto compatibilizado correspondera a contratación temporal, o prazo aludido non 

poderá exceder ademais do tempo que reste no desempeño do mesmo. 

 

 A resolución autorizando ou denegando a dita compatibilidade adoptarase dentro dos tres 

meses seguintes á entrada en vigor desta Lei. 

 

 Segunda. Queda exceptuada do réxime de incompatibilidades da presente Lei a 

actividade titorial nos Centros Asociados da Universidade Nacional de Educación a Distancia, 

salvo para o persoal indicado nos artigos 13 e 16 desta Lei sempre que non afecte ó horario de 

traballo, en tanto se modifica o réxime da dita actividade. 

 

 Terceira. 1. Sen prexuízo do disposto nos artigos 11 e 12, así como na disposición 

transitoria quinta, ata o 30 de setembro de 1985 o persoal sanitario poderá compatibilizar dous 

postos de traballo no sector público, se os viñera desempeñando con anterioridade ó 1 de xaneiro 

de 1983, ou obtivera autorización expresa con posterioridade, sempre que non se produza entre 

eles coincidencia de horario e non foran incompatibles ó 1 de xaneiro de 1983, se ben unha 

remuneración o será en concepto de soldo e a outra como gratificación, para efecto do cal 

deberán formula-los afectados a oportuna opción nos termos que regulamentariamente se 

determinen. 

 

 A dita compatibilidade quedará anulada cando, como consecuencia de reordenación 

asistencial e racionalización de funcións de calquera dos postos, se aumente o seu horario ata 
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alcanza-la xornada ordinaria das Administracións públicas ou se estableza o réxime de xornada 

partida para os que viñeran desenvolvendo a súa actividade en xornada continuada ordinaria, 

debendo optar por un dos postos no prazo de tres meses, desde a efectividade da modificación. 

Se o fixera polo posto reordenado garantiráselle, polo período transitorio aludido, o importe total 

de retribucións que viñera percibindo polos dous postos compatibilizados. 

 

 2. Sen prexuízo así mesmo do disposto nos artigos 11 e 12, a partir do 1 de outubro de 

1985 quedarán anuladas tódalas compatibilidades aludidas no apartado anterior cando con 

anterioridade un dos postos viñera desempeñándose en réxime de xornada ordinaria, debendo 

optar por un deles no prazo de tres meses, contado a partir da dita data. 

 

 Tamén se producirá a devandita anulación de compatibilidade cando, con posterioridade 

a 1 de outubro de 1985 e en virtude de reordenación, un dos postos pasara a ser de xornada 

ordinaria, debéndose realiza-la mesma opción no prazo de tres meses, a partir da efectividade 

daquela, sendo de aplicación desde a data citada en primeiro lugar o disposto no artigo 13. 

 

 3. Realizada calquera das opcións indicadas nesta disposición transitoria pasarase 

automaticamente no outro posto á situación de excedencia. 

 

 A falta de opción nos prazos sinalados entenderase que optan polo posto de xornada 

ordinaria, pasando á situación de excedencia no outro posto. Se ambos foran de xornada 

ordinaria, polo de grupo superior, e se o foran do mesmo, polo de maior nivel. En canto ó persoal 

laboral e ó non funcionario da Seguridade Social entenderase referida a opción ó posto dotado 

con maior retribución básica. 

 

 Cuarta. En tanto se establece a regulación dos hospitais universitarios, a actividade 

docente dos Catedráticos e Profesores de Facultades de Medicina e Farmacia e de Escolas 

Universitarias de Enfermería non precisarán autorización de compatibilidade para a súa 

complementaria actividade asistencial nos centros hospitalarios da Universidade ou concertados 

coa mesma, podendo desempeña-las ditas actividades, no seu conxunto, en réxime de dedicación 

completa ou a tempo parcial. 

 

 Quinta. Os funcionarios dos Corpos Especiais ó servicio da Sanidade Local que deben 

prestar asistencia sanitaria ós beneficiarios da Seguridade Social, nas condicións legalmente 
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establecidas, continuarán prestando as mesmas funcións e devengando as remuneracións que 

figuran nos Presupostos do Estado e da Seguridade Social, en tanto se reestructuran os Corpos ou 

funcións aludidos, se ben unha remuneración o será en concepto de soldo e a outra como 

gratificación, para efecto do cal deberán formula-los afectados a oportuna opción nos termos que 

regulamentariamente se determinen. 

 

 En todo caso garantiráselles, a título persoal, aga o 30 de setembro de 1985, o importe da 

media mensual das retribucións percibidas nos dous postos nos doce meses anteriores á entrada 

en vigor desta Lei. 

 

 Sexta. O previsto no artigo 12.2 desta Lei non será de aplicación ós Farmacéuticos 

titulares obrigados a ter oficina de farmacia aberta na propia localidade na que exercen a súa 

función. 

 

 Sétima. Ata tanto se revise o réxime xurídico dos Médicos do Rexistro Civil, o exercicio 

da súa actividade como tales poderá compatibilizarse, logo de autorización, con outro posto no 

sector público, sempre que non impida ou menoscabe o estricto cumprimento dos seus deberes e 

sen prexuízo do disposto no capítulo IV. 

 

 Oitava. O disposto no artigo 3º, 2, da presente Lei non será de aplicación, en canto á 

pensión de retiro, ós funcionarios integrados nas Administracións Públicas ó abeiro das Leis do 

15 de xullo de 1952, 28 de decembro de 1963 e 17 de xullo de 1958, salvo cando no posto 

administrativo que desempeñan perciban o total das retribucións que ó mesmo correspondan. 

 

 Novena. A incompatibilidade á que se refire o artigo 3º, 2, aplicarase igualmente ás 

pensións de orfandade. 

 

DISPOSICIÓNS FINAIS  

 

 Primeira.  As anteriores normas desta Lei consideraranse bases do réxime estatutario da 

función publica, dictadas ó abeiro do artigo 149.1,18, da Constitución, a excepción das contidas 

nos preceptos seguintes: artigo 17.1, disposición adicional quinta e disposición transitoria sétima. 
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 Segunda. O réxime de incompatibilidades do persoal das Cortes Xerais regularase polo 

Estatuto ó que se refire o artigo 72.1 da Constitución, que se axustará á presente Lei. 

 

 Terceira.1. No prazo de tres meses, desde a entrada en vigor da presente Lei, quedarán 

sen efecto as autorizacións de compatibilidade concedidas para o desempeño de cargos, postos 

ou actividades públicos. 

 

 Os susceptibles de autorización de conformidade con esta Lei haberán de axustarse ó 

previsto nela. 

 

 O disposto nos parágrafos anteriores deste apartado entenderse sen prexuízo do previsto 

nas disposicións adicional sétima e transitorias terceira, cuarta, quinta e sétima. 

 

 2. A adecuación ás normas desta Lei dos recoñecementos de compatibilidade de 

actividades privadas, efectuados con anterioridade á súa entrada en vigor, realizarase na forma 

que regulamentariamente se determine. 

 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA  

 

 Quedan derrogadas tódalas disposicións con rango de Lei ou inferior, sexan de carácter 

xeral ou especial, en canto se opoñan ó disposto na presente Lei, quedando subsistentes as 

incompatibilidades máis rigorosas establecidas para persoal determinado de acordo coa especial 

natureza da súa función. 

 

 Por tanto, mando a tódolos españois, particulares e autoridades, que garden a fagan 

gardar esta Lei. 

 

Pazo da Zarzuela, Madrid, a 26 de decembro de 1984. 

JUAN CARLOS R. 

 

 

O Presidente do Goberno, 

Felipe González Márquez. 


