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Decreto 165/1989, do 27 de xullo, polo que se regula a aplicación da Lei de 

incompatibilidades ó persoal desta comunidade autónoma que perciba complemento 

específico. 

 

(DOG do 30 de agosto de 1989) 

 

 Con motivo da entrada en vigor do acordo do Consello da Xunta, do 1 de xuño de 1989, 

polo que se aproba a clasificación e valoración de postos de traballo dos funcionarios ó servicio 

da Administración desta Comunidade Autónoma, e se decide aplicar a tódolos postos o 

complemento específico previsto no artigo 64º da Lei da Función Pública de Galicia, faise 

preciso dictar unha norma que regule con carácter xeral a aplicación da Lei 53/1984, do 26 de 

decembro, ó persoal que comece a percibi-lo dito complemento e permita, con carácter 

excepcional, manter algunhas autorizacións de compatibilidade ou concedelas no futuro. 

 

 Por iso, por proposta da Consellería da Presidencia e Administración Pública, previa 

deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vintesete de xullo de mil 

novecentos oitenta e nove, 

 

DISPOÑO: 

 

 Artigo 1º 

 

 Todo o persoal ó servicio da Administración desta Comunidade Autónoma que perciba o 

complemento específico recollido no artigo 63 da Lei da Función Pública de Galicia non poderá, 

segundo o disposto no artigo 16 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, desempeñar un segundo 

posto de traballo no sector público nin exercer actividades privadas, excepto que renuncie ó dito 

complemento na forma prevista nos artigos seguintes. 

 

 Artigo 2º 

 

 1º.- Quedan sen efecto tódalas autorizacións de compatibilidade concedidas ó persoal que 

resulte afectado polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 1 de xuño de 1989, polo que se 

aproba a clasificación e valoración de postos de traballo dos funcionarios da Administración da 

Comunidade Autónoma de Galicia, a non ser que os interesados renuncien á percepción do 

complemento específico e obteñan a correspondente compatibilidade. Para tal efecto os 

ANXELITO
Resaltado



 2

interesados dirixirán escrito á Consellería da Presidencia e Administración Pública no prazo de 

un mes a partir da entrada en vigor do presente Decreto, e se esta non respondese no prazo de un 

mes, entenderase concedida a compatibilidade. 

 

 2º.- Rematado o prazo sinalado no apartado 1º deste artigo para efectua-la solicitude, a 

Consellería da Presidencia e Administración Pública remitirá ás demais Consellería a relación 

das renuncias efectuadas polo persoal dependente das mesmas co obxecto de que realicen as 

correspondentes rectificacións nas nóminas. 

 

 Artigo 3º 

 

 O persoal que no sucesivo solicite autorización de compatibilidade deberá acompañar á 

súa petición declaración de que, caso de que lle sexa concedida, renuncia á percepción do 

complemento específico ante o órgano competente da súa Consellería. 

 

 Artigo 4º 

 

 Quedan exceptuados do disposto nos artigos anteriores os profesores universitarios 

asociados con dedicación a tempo parcial, e o persoal que realice as actividades de investigación 

e asesoramento previstos no artigo 6º da Lei 53/1984, do 26 de decembro. 

 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

 

 Primeira.- Autorízase  ó Conselleiro da Presidencia e Administración Pública para dicta-

las disposicións que sexan necesarias para o desenvolvemento deste Decreto. 

 

 Segunda.- O presente Decreto entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no 

Diario Oficial de Galicia. 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 1989. 

Fernando Ignacio González Laxe 

Presidente 

 

Pablo González Mariñas 

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública 


