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Real Decreto 598/1985, do 30 de abril, sobre incompatibilidades do persoal ó servicio da 

administración do estado, da Seguridade Social e dos entes, organismos e empresas 

dependentes. 

 

(BOE do 4 de maio de 1985) 

 

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

Administracións públicas, require o desenvolvemento regulamentario de determinados 

preceptos, entre os que se encontran os relativos a procedemento e prazos, así como outros 

referentes á forma e condicións dos recoñecementos de compatibilidade de actividades privadas. 

 

 O persoal das Forzas Armadas queda excluído do presente Real Decreto por canto que, 

consonte á disposición adicional quinta da citada Lei, a adaptación da mesma á estructura e 

funcións daquelas debe efectuarse polo Gobernomaioría, en prazos de seis meses desde a entrada 

en vigor da dita Lei, a proposta do Ministerio de Defensa, de acordo co do Interior, polo que se 

refire á Garda Civil. 

 

 Na súa virtude, a proposta do Ministro da Presidencia, previo informe da Comisión 

Superior de Persoal, oído o Consello do Estado e de acordo co voto particular formulado ó 

dictame da mayoría na Comisión Permanente, previa deliberación do Consello de Ministros, na 

súa reunión do día 24 de abril de 1985, 

 

DISPOÑO, 

 

I. Ámbito de aplicación 

 

 Artigo 1. O ámbito de aplicacións deste Real Decreto é o determinado no artigo 2º da Lei 

53/1984, de 26 de decembro de Incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións 

Públicas, a excepción do persoal das Forzas Armadas a que se refire a disposición adicional 

quinta da citada Lei e do que desempeñe, como única ou principal, unha actividade pública ó 

servicio duna Comunidade Autónoma ou Corporación Local. 

 

ANXELITO
Resaltado
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II. Compatibilidade de actividades no sector público 

 

 Artigo 2. Para os efectos exclusivos do réxime de incompatibilidades, entenderanse 

entidades colaboradoras e concertadas da Seguridade Social na prestación sanitaria, incluídas no 

sector público que delimita o artigo 1.º da Lei 53/1984, aquelas entidades de carácter hospitalario 

ou que realicen actividades propias destes centros, que manteñan concerto ou colaboración con 

algunha das Entidades xestoras da Seguridade Social, sendo o seu obxectivo precisamente a 

asistencia sanitaria que estas están obrigadas a prestar ós beneficiarios calquera dos réximes da 

Seguridade Social. 

 

 Artigo 3. 1. Ó persoal suxeito ó ámbito de aplicación deste Real Decreto se lle poderá 

autoriza-la compatibilidade para o desempeño dun posto de Profesor universitario asociado nos 

casos e cos requisitos establecidos no artigo 4.º-1 da Lei 53/1984. 

 

 2. Ós Profesores indicados no artigo 4.º-2 da dita lei, suxeitos o ámbito deste Real 

Decreto, poderáselles autoriza-la compatibilidade para un posto de traballo no sector público 

sanitario ou de carácter investigador en centros públicos de investigación, nos casos e cos 

requisitos establecidos no precepto aludido. 

 

 3. Ó persoal suxeito ó ámbito da aplicación deste Real Decreto poderáselle autoriza-la 

compatibilidade para actividades de investigación de carácter non permanente ou de 

asesoramento en supostos concretos, nos termos establecidos no artigo 6º da Lei 53/1984. 

 

 Artigo 4. Nos supostos nos que sexa posible a autorización de compatibilidade de 

actividades públicas, esta entenderase condicionada á aplicación das limitacións retributivas 

previstas no artigo 7º da Lei 53/1984. 

 

 Artigo 5. As solicitudes de autorización de compatibilidade dun segundo posto no sector 

público, que formule o persoal sometido ó ámbito de aplicación deste Real Decreto, serán 

resoltas polo Ministerio da Presidencia no prazo de tres meses a contar desde a data de 

presentación da solicitude. 
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 O expresado prazo poderá prorrogarse, mediante resolución motivada, por un período de 

tempo non superior a un mes. 

 

 Artigo 6.1. toda autorización de compatibilidade require informe favorable da autoridade 

correspondente ó segundo posto. 

 

 2. Se os dous postos corresponden á Administración do Estado, o informe será emitido, 

segundo proceda pola Subsecretaría do Departamento correspondente, o Delegado do Goberno, o 

Gobernador civil ou o Rector da Universidade. 

 

 3. Se se trata de compatibilizar postos no ámbito de Administracións Públicas diferentes, 

o informe haberá de ser emitido, segundo os casos: Polo Ministerio da Presidencia, oído, 

segundo proceda, a Subsecretaría do Departamento correspondente, o Delegado do Goberno, o 

Gobernador civil ou o Rector da Universidade; polo Órgano competente da Comunidade 

Autónoma, ou polo Pleno da Corporación Local. 

 

 Artigo 7. Os Directores xerais de quen dependan as habilitacións do persoal que 

satisfagan calquera tipo de retribucións periódicas con cargo ós presupostos da Administración 

do Estado e da Seguridade Social, Organismos autónomos e Entes ou Empresas dependentes 

virán obrigados a remitir anualmente á Inspección Xeral de Servicios da Administración Pública 

o soporte magnético ou a copia da nómina das retribucións correspondentes ó mes que se 

determine pola Secretaría do Estado para a Administración Pública conforme ás instruccións que 

dicte para o efecto. 

 

 Os Interventores delegados do Interventor xeral da Administración do Estado 

comprobarán ó fiscaliza-las nóminas do terceiro mes seguinte ó que se sinale nas referidas 

instruccións que, entre os documentos que as acompañan, figuran xustificante de remitir ou 

presenta-las citadas nóminas á Inspección Xeral de Servicios da Administración Pública, ou 

escrito do dito Centro no que se admita a demora na presentación. 

 

III. Compatibilidade con actividades privadas 
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 Artigo 8. A obtención do recoñecemento de compatibilidade será requisito previo 

imprescindible para que o persoal sometido ó ámbito de aplicación deste Real Decreto poida 

comeza-la realización das actividades privadas a que se refire o capítulo IV da Lei 53/1984. 

 

 Artigo 9. De acordo co disposto nos artigos 1.º-3 e 11.1 da Lei 53/1984, non será posible 

o recoñecemento da compatibilidade con actividades privadas, incluídas as de carácter 

profesional, se o contido se relaciona directamente cos asuntos sometidos a informe, decisión, 

axuda financeira ou control no Departamento, Organismo, Ente ou Empresa públicos ós que o 

interesado estea adscrito ou preste os seus servicios. 

 

 Artigo 10. Non poderá recoñecerse compatibilidade para a realización de actividades no 

sector público, salvo no caso de que a xornada semanal de ambas actividades no seu conxunto 

sexa inferior a corenta horas. 

 

 Artigo 11. Na aplicación do previsto no artigo 11.2 da Lei 53/1984, non poderá 

recoñecerse compatibilidade para o desempeño das actividades privadas que en cada caso se 

expresan ó persoal que se enumera nos apartados seguintes: 

 

 1. O persoal que realice calquera clase de funcións na Administración,co desempeño de 

servicios da xestoría administrativa, xa sexa como titular, xa como empregado en tales oficinas. 

 

 2. O persoal que realice calquera clase de funcións na administración, co exercicio da 

profesión de Procurador ou con calquera actividade que poida requirir presencia ante os 

Tribunais durante o horario de traballo. 

 

 3. O persoal que realice funcións de informe, xestión ou resolución, coa realización dos 

servicios profesionais, remunerados ou non, ós que se pode ter aceso como consecuencia da 

existencia duna relación de emprego ou servicios en calquera Departamento, Organismo, 

Entidade ou Empresa públicos, calquera que sexa a persoa que os retribuíu e a natureza da 

retribución. 

 

 4. Os Xefes de Unidades de Recursos e os funcionarios que ocupen postos de traballo 

reservados en exclusiva a Corpos de Letrados, co exercicio da Avogacía na defensa de intereses 
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privados ou públicos fronte a Administración do Estado ou da Seguridade Social ou en asuntos 

que se relacionen coas competencias do Departamento, Organismo, Ente ou empresa na que 

presten os seus servicios. 

 

 Terán a mesma incompatibilidade os Letrados da Banca Oficial, Institucións financeiras, 

Organismos, Entes e Empresas públicas e Seguridade social. 

 

 5. O persoal destinado a unidades de contratación ou adquisición, co desempeño de 

actividades en empresas que realicen subministros de bens, prestación de servicios ou execución 

de obras xestionadas polas ditas unidades. 

 

 6. Os Arquitectos, Enxeñeiros e outros titulados, respecto das actividades que 

correspondan ó título profesional que posúan e se a realización estea sometida a autorización, 

licencia, permiso, axuda financeira ou control do departamento, Organismo, Ente ou Empresa na 

que estean destinados ou a que estean adscritos. 

 

 7. Os Arquitectos, Enxeñeiros e outros titulados e demais persoal incluído no ámbito de 

aplicación deste Real Decreto, respecto de toda actividade, xa sexa de dirección de obra, de 

explotación ou calquera outra que poda supoñer coincidencia de horario, inda que sexa 

esporádica, coa súa actividade no sector público. 

 

 8. O persoal sanitario comprendido no artigo 2.º da Lei 53/1984, co exercicio de 

actividades de colaboración ou concerto coa Seguridade Social na prestación sanitaria que non 

teñan carácter de públicas segundo o establecido no artigo 2.º deste Real Decreto. 

 

 Artigo 12. O recoñecemento de compatibilidade para o exercicio con carácter xeral de 

actividades privadas de índole profesional correspondentes ós Arquitectos, Enxeñeiros ou outros 

titulados, deberanse completar con outro específico para cada proxecto ou traballo técnico que 

requira licencia ou resolución administrativa ou visado colexial. Neste último caso a resolución 

deberá dictarse no prazo dun mes, sen que sexa necesaria proposta por parte do Departamento 

afectado. 
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IV. Disposicións comúns 

 

 Artigo 13.- 1. Na dilixencia de toma de posesión ou no acto da firma do contrato do 

persoal suxeito ó ámbito de aplicación deste Real Decreto, farase consta-la manifestación do 

interesado de non vir desempeñando ningún posto ou actividade no sector publico delimitado 

polo artigo 1.º da Lei 53/1984, indicando se mesmo que non realiza actividade privada 

incompatible ou suxeita a recoñecemento de compatibilidade. 

 

 A citada manifestación fará referencia tamén á circunstancia de se o interesado se 

encontra ou non percibindo pensión de xubilación, retiro ou orfandade, por dereitos pasivos ou 

por calquera réxime de Seguridade Social público e obrigatorio, para os efectos previstos no 

artigo 3.º-2 e na disposición transitoria novena da Lei 53/1984. 

 

 2. Se o interesado viñese desempeñando xa a outro posto ou actividade no sector público 

deberase proceder na forma que determina o artigo 10 da Lei 53/1984. 

 

 3. Se o que accede a un posto público viñese realizando unha actividade privada que 

requira o recoñecemento de compatibilidade, deberá obter esta ou cesar na realización da 

actividade privada antes de comeza-lo exercicio das súas funcións públicas. Se solicita a 

compatibilidade nos dez primeiros días do prazo posesorio prorrogarase este ata que recaia a 

resolución correspondente. 

 

 4. Se só se trata de cambio de posto de traballo e existise un anterior recoñecemento de 

compatibilidade coa actividade privada, chegará que se solicite novo recoñecemento con carácter 

previo á toma de posesión no novo posto. 

 

 Artigo 14. En tódolos supostos en que a Lei 53/1984, do 26 de decembro, ou este Real 

Decreto se refiren a postos de traballo con xornada a tempo parcial, ha de entenderse por tal 

aquela que non supere as trinta horas semanais. 

 

 Artigo 15. 1. O persoal docente universitario con dedicación a tempo completo non 

poderá ser autorizado para a realización doutras actividades no sector público ou privado, sen 

prexuízo do disposto nos artigos 11 da Lei da Reforma Universitaria e 19 da Lei 53/1984. 
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 2. O resto do persoal incluído no ámbito deste Real Decreto, se desempeña un posto de 

traballo que comporte a percepción de complemento específico ou concepto equiparable, ou se 

trata de persoal retribuído por arancel, só poderá ser autorizado para exercer como profesor 

universitario asociado nos termos do apartado 1 do artigo 4º da Lei 53/1984, e para realiza-las 

actividades de investigación e asesoramento previstas no artigo 6º da mesma. 

 

 Artigo 16. A autoridade que impoñía sancións disciplinarias por faltas de asistencia ó 

traballo, neglixencia ou descoido das súas funcións ó persoal ó que fora autorizada ou recoñecida 

a compatibilidade de actividades publicas ou privadas, cando tales faltas foran cualificadas como 

graves ou moi graves deberá comunica-la dita sanción ó órgano que concedeu a autorización ou 

recoñecemento, para que proceda á revogacións aquela. 

 

 Artigo 17. 1. As actividades enumeradas no artigo 19 da Lei 53/1984 poderán realizarse 

sen necesidade de autorización ou recoñecemento de compatibilidade unicamente cando 

concorran os requisitos establecidos para cada caso concreto, tanto na dita norma como nas 

disposicións que determinan os deberes xerais ou especiais do persoal ó servicio da 

Administración. 

 

 2. A preparación para o acceso á función pública que implicará en todo caso 

incompatibilidade para formar parte dos órganos de selección de persoal nos termos que prevé o 

artigo 12.3 do Real Decreto 2223/1984, do 19 de decembro, só se considerará actividade 

exceptuada do réxime de incompatibilidades cando non supoña unha dedicación superior a 

setenta e cinco horas anuais e non pode implicar incumprimento do horario de traballo. 

 

 3. Cando non concorran os requisitos esixidos polo artigo 19 da lei 53/1984, para 

considerar algunha das actividades como exceptuada do réxime de incompatibilidades, deberá 

solicitarse a correspondente autorización ou recoñecemento de compatibilidade na forma 

establecida con carácter xeral. 

 

V.- Normas aplicables ós réximes de transitoriedade contemplados na Lei 53/1984 
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 Artigo 18. As limitacións retributivas previstas no apartado 1 do artigo 7º da Lei 53/1984 

non serán de aplicación ós réximes contemplados nas disposicións transitorias da mesma, con 

excepción das compatibilidades que poidan manterse con posterioridade ó 1 de xaneiro de 1986, 

como consecuencia do establecido na disposición transitoria terceira da citada lei, ás que se lles 

aplicarán a partir da dita data. 

 

 Artigo 19. 1. As autorizacións de compatibilidade para o desempeño de postos, cargos ou 

actividades públicos que fosen concedidos consonte á lexislación anterior quedaron sen efecto a 

partir do 25 de abril de 1985, por aplicación da disposición final terceira, 1, da Lei 53/1984, se 

ben coas salvidades que se establecen no apartado 2 do presente artigo e nas disposicións 

adicionais e transitorias da propia lei. 

 

 2. Non obstante iso, as autorizacións da compatibilidade concedidas ós funcionarios da 

Administración Civil do Estado e os seus organismos autónomos afectados polo novo réxime de 

retribucións previsto no artigo 11 e concordantes da lei 50/1984, do 30 de decembro, quedarán 

sen efecto ós tres meses da entrada en vigor do mesmo. 

 

 No prazo indicado deberán exercita-la opción establecida con carácter xeral na 

disposición primeira, a), da lei. 

 

 Artigo 20. 1. O Ministerio da Presidencia procederá a adopta-las medidas necesarias para 

que se produza o cese no segundo posto ou actividade e se declare ó interesado na situación que 

proceda, respecto do persoal que realizase a opción a que se refire a disposición transitoria 

primeira, a), da Lei 53/1984. 

 

 Cando se trate de persoal sometido ó ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de 

agosto, e o posto no que se teña de cesar estea comprendido no artigo 2º da Lei 53/1984, do 26 

de decembro, a situación administrativa procedente será a que se determina no apartado a) do 

artigo 29.3 da disposición legal primeiramente citada. 

 

 En tódolos supostos a que se refire este apartado, o cese do interesado na prestación de 

servicios no segundo posto producirase como consecuencia da declaración de excedencia 

adoptada polo órgano competente, e os efectos, en todo caso, non poderán ser posteriores ó día 
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último do mes seguinte a aquel en que se producira a pertinente comunicación do Ministerio da 

Presidencia. 

 

 2. A falta de opción expresa antes do 25 de abril de 1985 ou no prazo establecido no 

apartado 2 do artigo 1 deste Real Decreto, entenderase que os interesados optaron polo posto que 

resulte da aplicación de criterios contidos no apartado a) da disposición transitoria primeira da 

Lei 53/1984, pasando á situación de excedencia ou á que, se é o caso, corresponda. 

 

 Nos supostos non previstos expresamente na citada norma legal, atenderase ó criterio da 

maior retribución. 

 

 Se se percibiran haberes con posterioridade ó prazo de opción sen tela exercitado, 

procederá ó reintegro dos mesmos, con independencia da responsabilidade disciplinaria en que 

se puidese incorrer. 

 

 3. No suposto de que a opción expresa se realizara cumprindo os requisitos que esixe o 

apartado b) da disposición transitoria primeira da Lei 53/1984, autorizarase a continuación no 

desempeño do segundo posto incompatible, durante o prazo máximo de tres anos, se ben, cando 

o desempeño deste segundo posto derive duna relación contractual temporal, o prazo aludido non 

poderá exceder do tempo que reste de duración do contrato. 

 

 A retribución que se tomará en consideración para os efectos previstos no parágrafo 

anterior, terá unha contía máxima íntegra mensual de 79.875, referidas ás remuneracións do mes 

de xaneiro de 1985. Para os efectos de cómputo da retribución indicada, non deberán incluírse as 

retribucións persoais por antigüidade, axuda familiar ou outras similares. 

 

 Os servicios prestados no segundo posto non se computarán para efectos de trienios e 

outras percepcións que teñan a súa causa na antigüidade, nin en dereitos pasivos da Seguridade 

Social. 

 

 Concluído o período de tempo durante o cal se apraza a eficacia da incompatibilidade, o 

interesado quedará no segundo posto na situación de excedencia prevista no apartado a) do artigo 
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29.3 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, ou na situación que corresponda en caso de non serlle 

aplicable a expresada Lei. 

 

 Artigo 21. Sen prexuízo do establecido no artigo 19.2 do presente Real Decreto, o 

persoal docente poderá continuar desempeñando a súa actividade como tal ata a finalización do 

curso académico correspondente. 

 

 Artigo 22. 1. Os que veñan desempeñando algunha actividade privada, que consonte ás 

normas da Lei 53/1984 e deste Real decreto, resulte incompatible coa que realicen ó servicio da 

Administración, deberán optar por unha ou por outra antes do 1 de xaneiro de 1986. En caso de 

que non opten expresamente no dito prazo entenderase que optan pola actividade pública. 

 

 2. Os que viñeran exercendo unha actividade privada que poida resultar compatible 

consonte á Lei 53/1984, deberán solicitar, antes do 1 de xaneiro de 1986, o correspondente 

recoñecemento de compatibilidade ante o Ministerio da Presidencia. 

 

 3. Nos dous supostos anteriores, poderán ultima-los asuntos ou actuacións profesionais 

que teñan oficialmente iniciados con anterioridade á entrada en vigor do presente Real decreto, 

sempre que non exista colisión cos intereses públicos ou outra manifesta incompatibilidade. 

 

 Artigo 23. 1. Non obstante o disposto no artigo anterior, a compatibilidade entre o 

desempeño dun único posto no sector público sanitario e a actividade sanitaria exercida en 

consultorio privado, entenderase subsistente ata que se resolva a solicitude de recoñecemento de 

compatibilidade, que deberá formularse antes do 1 de xaneiro de 1986. 

 

 O Ministerio da Presidencia resolverá no tocante á compatibilidade solicitada a medida 

que se vaia procedendo á reclasificación de postos no sector sanitario e á reestructuración dos 

servicios, salvo que se trate de supostos con situacións de colisión de horarios ou con outras 

incompatibilidades manifestas. 

 

 2. Cando se trate de persoal sanitario incluído no ámbito de aplicación da disposición 

transitoria terceira da Lei 53/1984, haberá de terse en conta, polo que ó recoñecemento de 
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compatibilidade de actividades privadas se refire, o que se determina na regra quinta do artigo 

seguinte. 

 

 Artigo 24. Nos supostos previstos na disposición transitoria terceira da Lei 53/1984, 

aplicaranse as seguintes regras: 

 

 Primeira.  O persoal sanitario que viñera desempeñando dous postos de traballo no sector 

público con anterioridade ó 1 de xaneiro de 1983, ou obtivera autorización expresa entre a dita 

data e o 24 de xaneiro de 1985, poderá seguir compatibilizando os dous postos de traballo no 

sector público ata o 30 de setembro de 1985, sen necesidade de solicitar autorización para iso, 

sempre que non foran incompatibles ó 1 de xaneiro de 1983, nin existira coincidencia de 

horarios. 

 

 Segunda. Esta situación transitoria finalizará antes da indicada data cando, como 

consecuencia de reordenación asistencial ou racionalización de funcións, se modifique a xornada 

dun dos dous postos ata alcanza-la xornada ordinaria ou se estableza para el un réxime de 

xornada partida. Neste caso o interesado deberá optar por un só dos dous postos que viña 

desempeñando, formulando a dita opción no prazo dos tres meses seguintes á efectividade da 

modificación, podendo continuar percibindo o importe total dos postos ata o 30 de setembro de 

1985, sempre que a opción se exercera polo posto de traballo obxecto de reordenación. 

 

 Terceira. A partir do 1 de outubro de 1985 só poderán compatibilizarse dous postos no 

sector público sanitario se ámbolos dous se viñeran desempeñando a tempo parcial, debendo 

solicitarse en tales supostos a correspondente autorización de compatibilidade antes do día 1 de 

xaneiro de 1986 se se desexara continuar no seu desempeño ata que teña lugar a reordenación 

dalgúns dos postos, momento no cal que dará automaticamente anulada a autorización de 

compatibilidade obtida, debendo optarse no prazo de tres meses por un deles. 

 

 Cuarta. Se, polo contrario, as actividades que se viñeran desempeñando, resultaran 

incompatibles como consecuencia do disposto na Lei 53/1984 ou no presente Real decreto, o 

interesado deberá cesar nunha delas tras exercer opción pola outra, de acordo co procedemento 

establecido para o efecto. A dita opción deberá formularse antes do día 1 de xaneiro de 1986. 

 



 12

 Quinta. Sen prexuízo do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei 53/1984, o persoal sanitario 

que viñese realizando actividade sanitaria privada poderá continuar desempeñándoa, se non 

existe colisión de horarios ou incompatibilidade manifesta, ata que xorda a obrigación de 

exercita-la opción por un dos postos do sector público, ou de solicita-la declaración de 

compatibilidade nos casos que sexa posible de acordo co que se establece nas regras anteriores, e 

nese momento deberá solicitarse conxuntamente o recoñecemento de compatibilidade da 

actividade privada. 

 

 Artigo 25. 1. Nos supostos a que se refire a disposición transitoria terceira da Lei 

53/1984, se a xornada que resulta do conxunto de actividade lectiva e docente asistencial é 

inferior a corenta horas semanais, non poderá autorizarse a compatibilidade para outro posto no 

sector público pero si será posible o recoñecemento de compatibilidade con actividades privadas. 

 

 2. Se o conxunto de actividades que se desenvolvan no sector público implica unha 

xornada de traballo igual ou superior ás corenta horas semanais, estimarase que existe unha 

dedicación a tempo completo e, conseguintemente, non será posible a compatibilidade con 

calquera outra actividade pública ou privada. 

 

 Artigo 26. O persoal que realice actividade sanitaria en hospitais da Seguridade Social en 

réxime de xornada ordinaria poderá realizar ademais, solicitando par ao efecto o correspondente 

recoñecemento de compatibilidade, unha actividade sanitaria de carácter privado, salvo que se 

percibe complemento de especial dedicación ou calquera outro de natureza similar. 

 

 De conformidade co disposto no artigo 12.1 a) da Lei 53/1984, a citada actividade 

privada non poderá ser exercida respecto de persoas que estean sendo atendidas, ou foran no 

curso do mesmo proceso patolóxico, no hospital en que se desempeña a actividade de carácter 

público. 

 

 Artigo 27. A actividade do persoal sanitario non xerarquizado da Seguridade Social 

considerarase, para os sos efectos do réxime transitorio do presente Real Decreto, como 

actividade a tempo parcial. 
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 A actividade sanitaria de carácter privado do referido persoal non poderá ser exercida 

respecto das persoas que se achen incluídas no seu correspondente continxente. 

 

 A concesión de compatibilidades ó persoal a que se refire este apartado só será posible 

cando non poidan impedir ou menoscaba-la prestación da asistencia sanitaria domiciliaria nos 

termos establecidos no Decreto 2766/1967, do 16 de novembro, ou norma que o substitúa. 

 

 O disposto nos parágrafos anteriores será de aplicación unicamente en tanto se proceda á 

integración do persoal en servicios xerarquizados. 

 

 2. Terá tamén a consideración de actividade a tempo parcial, para os dós efectos do 

réxime transitorio do presente Real Decreto, a desenvolvida polos Médicos Forenses, en tanto se 

procede á reestructuración dos servicios correspondentes. 

 

 Artigo 28. 1. A situación contemplada na disposición transitoria quinta da Lei 53/1984, 

dos funcionarios dos Corpos Especiais ó servicio da sanidade local que deben prestar asistencia 

sanitaria ós beneficiarios da Seguridade Social ou teñan encomendadas actividades de saúde 

pública, manterase, sen necesidade de solicitude nin autorización de compatibilidade, ata que 

teña lugar a reestructuración das funcións ou Corpos aludidos. 

 

 2. O persoal a que se refire o apartado anterior poderá compatibiliza-las súas funcións co 

exercicio privado da actividade sanitaria, sempre que se trate de persoas que non están incluídas 

no seu continxente. 

 

 3. Non poderán, en cambio, os referidos funcionarios desempeñar outro posto no sector 

público, se ben, excepcionalmente, poderán realizar actividades circunstanciais das que 

desenvolvan os Médicos Forenses ou do Rexistro Civil. 

 

 4. O disposto nos apartados anteriores será de aplicación unicamente en tanto o persoal 

quede integrado nas estructuras básicas de saúde. 

 

Disposicións adicionais 
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 Primeira. En tanto se proceda á regulación da materia por norma con rango de Lei, os 

Ministerios de Educación e Ciencia e de Sanidade e Consumo, no ámbito das súas respectivas 

competencias, poderán determinar, de conformidade co Ministerio da Presidencia, os postos de 

traballo, no sector público de investigación e no sector sanitario, que sexan susceptibles de 

prestación a tempo parcial, de acordo co previsto na disposición adicional cuarta da Lei 53/1984. 

 

 Segunda. Autorízase ó Ministro da presidencia a dicta-las disposicións que require a 

aplicación e desenvolvemento deste Real Decreto. 

 

Disposición final. 

 

 O presente Real Decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no “Boletín 

Oficial do Estado”. 

 


