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Tant en un cas com en l’altre, les transferències realitza-
des s’han d’adaptar, si és necessari, a aquest Estatut.

Set. La Comissió Mixta creada d’acord amb el Reial 
decret de vint-i-nou de setembre de mil nou-cents setan-
ta-vuit, o qualsevol altra establerta posteriorment per a les 
transferències a la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia, es considera dissolta quan es constitueixi la 
Comissió Mixta requerida a l’apartat u d’aquesta disposició 
transitòria.

Sisena.–Mentre no es dictin les disposicions que per-
metin el finançament dels serveis transferits corresponents 
a competències pròpies de la Comunitat Autònoma, l’Estat 
ha de contribuir al seu sosteniment partint d’una quantitat 
igual al cost efectiu del servei en el moment de la transfe-
rència, i actualitzar-la d’acord amb l’evolució de les circum-
stàncies.

Per garantir aquest finançament, la Comissió Mixta 
paritària Estat-Comunitat Autònoma n’ha de determinar 
l’abast a cada moment.

Setena.–Fins que no entri en vigor l’impost sobre el 
valor afegit, es considera com a impost que pot ser cedit el 
de luxe que es recapti en destinació.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, nou de juny de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 15032 LLEI 20/1982, de 9 de juny, d’incompatibilitats 
en el sector públic. («BOE» 146, de 19-6-1982, 
i «BOE» 192, de 12-8-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.

U. La funció pública s’ha d’exercir servint amb objec-
tivitat els interessos generals, de conformitat amb l’article 
cent tres, apartat u, de la Constitució.

Dos. L’exercici de la funció pública és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, 
públics o privats, per compte propi o d’altri, retribuïts o 
merament honorífics, que impedeixin o menyscabin el 
compliment estricte dels deures del funcionari, comprome-
tin la seva imparcialitat o independència o perjudiquin els 
interessos generals.

Tres. Aquesta Llei és aplicable:

a) Al personal civil al servei de l’Administració de l’Es-
tat i dels seus organismes autònoms.

b) Al personal al servei de les administracions de les 
comunitats autònomes i dels organismes que en depe-
nen.

c) Al personal al servei de l’Administració local i dels 
organismes que en depenen.

d) Al personal que tingui la condició de funcionari al 
servei de la Seguretat Social.

e) Al personal que presta serveis en empreses en què 
la participació de capital d’una administració pública sigui, 

almenys, majoritària, així com a la resta de personal al qual 
sigui aplicable la Llei de bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics.

Quatre. El personal al servei de la Seguretat Social no 
comprès a l’apartat d) del número anterior es regeix per les 
seves disposicions específiques adaptades als principis 
inclosos en aquesta Llei, de conformitat amb el que dis-
posa la disposició addicional quarta, en el que sigui aplica-
ble tenint en compte la naturalesa de la seva funció assis-
tencial.

Cinc. Les normes d’aquesta Llei tenen caràcter 
supletori respecte de qualssevol altres disposicions en 
matèria d’incompatibilitats del personal dependents de 
les administracions públiques no incorporat al seu àmbit 
d’aplicació.

Article segon.

U. No es pot percebre més d’un sou amb càrrec als 
pressupostos de les administracions públiques i dels 
organismes i empreses que en depenen o amb càrrec als 
dels òrgans constitucionals, llevat d’autorització expressa 
per llei o que els serveis es prestin en règim de jornada 
reduïda.

A aquests efectes s’entén per sou qualsevol retribució 
periòdica, sigui quina sigui la quantia i denominació.

Dos. En el cas de compatibilitat declarada per llei, cal 
atenir-se al que s’hi disposa quant a les retribucions que es 
puguin percebre.

Tres. En el cas de serveis prestats en règim de jornada 
reduïda, en un dels llocs de treball només es poden perce-
bre com a màxim les retribucions bàsiques i en l’altre no es 
poden percebre complements per dedicació especial, 
plena, exclusiva o prolongació de jornada.

Quatre. En cap cas els funcionaris i la resta de perso-
nal a què es refereixen els apartats anteriors poden fer ús 
simultàniament de més d’un dels supòsits excepcionals 
que recullen els apartats esmentats.

Article tercer.

L’exercici de la funció pública és absolutament incom-
patible amb les activitats privades següents:

a) L’assessorament o la pertinença a consells d’admi-
nistració d’empreses privades sempre que l’activitat 
d’aquestes empreses estigui directament relacionada amb 
les que dugui a terme l’organisme en el qual el funcionari 
presti els seus serveis.

b) La titularitat individual o compartida de concerts de 
prestació continuada o esporàdica de serveis, sigui quina 
sigui la seva naturalesa, amb l’entitat pública en la qual el 
funcionari ocupi el seu lloc o càrrec.

c) La participació superior al deu per cent en el capital 
de societats que tinguin concerts de prestació de serveis, 
sigui quina sigui la seva naturalesa, amb l’entitat pública 
en la qual es presta la funció pública, així com el treball, 
regular o discontinu, retribuït o no, subjecte o no a horari, 
al servei de l’entitat concertada.

Article quart.

U. El personal en situació de servei actiu té l’obligació 
de declarar les activitats lucratives professionals, laborals, 
mercantils o industrials que exerceixi fora de les adminis-
tracions públiques.

Dos. A la vista de la declaració preceptuada a l’apartat 
anterior, el subsecretari del Ministeri corresponent, l’òrgan 
de govern de la comunitat autònoma o ens preautonòmic 
o el Ple de les corporacions locals han de dictar resolució 
amb l’expedient previ en el termini màxim d’un mes, en 
què es declari la incompatibilitat per resolució motivada 
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quan les activitats puguin comprometre la imparcialitat o 
independència professional del funcionari o impedir o 
menyscabar el compliment estricte dels seus deures.

Contra la resolució esmentada es poden interposar els 
corresponents recursos administratius i jurisdiccionals.

Tres. Les activitats derivades de l’administració del 
patrimoni personal o familiar no estan subjectes al que 
preveu aquest article, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle tercer.

Article cinquè.

El personal a què es refereix aquesta Llei no pot invocar 
o fer ús de la seva condició de funcionari per a l’exercici 
d’activitat mercantil, industrial o professional.

Article sisè

U. El personal incorporat a l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei que en representació de l’Estat pertanyi a 
consells d’administració o òrgans de govern d’empreses 
públiques o qualssevol altres amb participació pública 
només pot percebre les dietes o indemnitzacions que cor-
responguin per assistir-hi. Les quantitats meritades per 
qualsevol altre concepte les ha d’ingressar directament 
l’empresa en el Tresor públic.

Dos. En cap cas no es pot pertànyer a més de dos 
consells d’administració d’empreses a què es refereix 
l’apartat anterior.

Article setè.

U. L’incompliment del que disposen els articles 
anteriors es considera una falta molt greu, sens perjudici 
de l’executivitat de la incompatibilitat en què s’hagi 
incorregut.

Dos. L’exercici de qualsevol altra activitat compatible 
no serveix d’excusa al deure de residència, a l’assistència 
al lloc de treball que requereix el seu lloc o càrrec, ni al 
retard, negligència o distracció en la seva execució, i les 
corresponents faltes es qualifiquen i sancionen de confor-
mitat amb les normes que s’incloguin en el règim discipli-
nari aplicable, i queda automàticament suspesa l’autoritza-
ció de compatibilitat que s’hagi concedit.

Tres. Els òrgans als quals competeixi la direcció, ins-
pecció o comandament dels diversos serveis han de tenir 
cura sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si 
s’escau, les incompatibilitats en què pugui incórrer el per-
sonal, i promoure, quan sigui procedent, expedient de 
compatibilitat i, si és necessari, expedient disciplinari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.

U. El personal comprès en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei que accedeixi a la condició de diputat o 
senador de les Corts Generals o a la de membre d’assem-
blees legislatives de les comunitats autònomes queda en 
situació d’excedència especial o similar amb reserva de la 
plaça i localitat de destinació.

Dos. Els qui, no obstant això, vulguin continuar pres-
tant serveis ho poden fer, però han d’optar entre la retribu-
ció corresponent al càrrec públic esmentat o la que perce-
bien amb anterioritat a la seva elecció, i únicament poden 
percebre de la que no hagin optat les quantitats que resca-
balin estrictament les despeses realitzades en la funció de 
què es tracti, segons com s’entenen aquestes despeses per 
als funcionaris de les administra cions públiques.

Tres. Els membres electius de les corporacions locals 
es continuen regint per la Llei nou/mil nou-cents vuitanta, 
de catorze de març.

Segona.–El que disposa l’article sisè d’aquesta Llei és 
aplicable a diputats i senadors i als que ocupen alts càrrecs 
a l’Administració de l’Estat i als òrgans de govern de les 
comunitats autònomes i a les seves assemblees legislati-
ves i ens preautonòmics, així com als membres dels òrgans 
de les corporacions locals a què es refereix l’article segon 
de la Llei nou/mil nou-cents vuitanta, de catorze de març.

Tercera.–Als presidents d’empreses públiques i als càr-
recs enumerats en la disposició anterior que tinguin 
simultàniament la condició de diputat o senador de les 
Corts Generals o membres d’assemblees legislatives de 
les comunitats autònomes, se’ls ha d’aplicar el que dis-
posa l’apartat dos de la disposició addicional primera 
d’aquesta Llei.

Quarta.–El personal a què es refereix l’apartat quatre 
de l’article primer d’aquesta Llei pot ser autoritzat, en les 
condicions que reglamentàriament es determinin, a ocu-
par simultàniament dos llocs de treball de caràcter assis-
tencial:

a) Sempre que un dels llocs de treballs formi part de 
la plantilla d’un establiment hospitalari i l’altre s’exerceixi 
en un àmbit assistencial no hospitalari, o

b) Quan tots dos tinguin aquest últim caràcter si cor-
responen a centres dependents de diferents administra-
cions públiques, Seguretat Social, empreses estatals o 
altres del sector públic o centres concertats i no ho impe-
deixi el règim de dedicació, horari o altres circumstàncies 
objectives dels dos llocs de treball.

Cinquena.–Els funcionaris dels cossos especials al ser-
vei de la sanitat local que prestin assistència sanitària als 
beneficiaris de la Seguretat Social, en les condicions legal-
ment establertes, han de percebre les remuneracions que 
figuren en els pressupostos de l’Estat i de la Seguretat 
Social.

Sisena.–Els òrgans superiors competents en matèria 
de funció pública han d’informar cada sis mesos les 
Corts Generals de les autoritzacions de compatibilitat 
concedides.

Setena.–Les situacions d’incompatibilitat que s’esta-
bleixen en aquesta Llei s’entenen, en tot cas, respectant els 
drets consolidats o en tràmit de consolidació en matèria de 
drets passius o de pensions de la Seguretat Social en la 
forma que es determini reglamentàriament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

U. El personal sanitari, sens perjudici del que disposa 
el número tres de l’article segon, durant un període transi-
tori de tres anys, pot compatibilitzar els llocs de treball de 
caràcter sanitari o assistencial, hospitalaris o extrahospita-
laris, que exerceixi a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
encara que aquests siguin incompatibles per aplicació del 
que s’hi disposa.

La remuneració per ocupar un dels llocs de treball a 
què es refereix el paràgraf anterior consisteix en una quan-
titat equivalent al setanta-cinc per cent del sou base inicial 
i, si s’escau, grau, que es percep en concepte de ratificació, 
sense meritació de pagues extraordinàries i cap altre con-
cepte retributiu.

Aquest règim transitori no és aplicable a les incompati-
bilitats que estiguin establertes amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

El personal sanitari, en el termini de tres mesos, comp-
tats des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha de 
formular una declaració detallada de totes les activitats 
professionals que exerceixi al servei de les administracions 
públiques, Seguretat Social, societats estatals i altres del 
sector públic i centres concertats amb aquestes.

En aquesta declaració s’ha d’incloure una opció a favor 
dels llocs de treball en els quals, tot i ser compatibles de 
conformitat amb el que disposa aquesta Llei, vulguin 
romandre, una vegada consumada l’aplicació progressiva 
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del règim d’incompatibilitats regulat per aquesta disposi-
ció transitòria. Igualment, s’hi ha d’especificar en quin lloc 
dels compatibles vol percebre les remuneracions íntegres i 
en quin la gratificació.

L’opció té caràcter irrevocable, per la qual cosa, una 
vegada formulada, no pot ser modificada, llevat de causa 
justificada, d’acord amb les normes que despleguin regla-
mentàriament aquesta Llei.

Dos. Sens perjudici del que disposa el número u 
d’aquesta disposició transitòria, els departaments afectats, 
organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns 
de la Seguretat Social, ens territorials i societats del sector 
públic, han d’elaborar una relació de les vacants que es 
produeixin per aplicació del que disposa aquesta Llei.

Aquesta relació s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Tres. Les vacants a què es refereix el número anterior 
s’han de cobrir pel procediment legalment establert, en el 
termini de tres anys, a comptar de la publicació de la rela-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat», d’acord amb les neces-
sitats del servei. En tot cas, el percentatge total de places 
que s`han de cobrir cada any no pot ser inferior al que s’as-
senyala a continuació:

Primer any, vint per cent.
Segon any, trenta per cent.
Tercer any, cinquanta per cent.
En aquests percentatges no es computen qualssevol 

vacants que es produeixin per motius diferents dels deri-
vats de l’aplicació del règim d’incompatibilitats establert en 
aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–Aquesta Llei entra en vigor al mateix temps 
que la de bases del règim estatutari dels funcionaris públics 
i, en tot cas, l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-tres.

Segona.–Queden derogades totes les disposicions que 
regulin actualment el règim d’incompatibilitats del perso-
nal inclòs a l’apartat tercer de l’article primer d’aquesta Llei. 
En conseqüència, en el termini de sis mesos des de la seva 
entrada en vigor, queden sense efecte i anul·lades totes les 
autoritzacions de compatibilitat concedides, que s’han 
d’ajustar al que s’hi preveu.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, nou de juny de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correció d´errors publicada al 

«BOE» núm. 192, de 12-8-1982.) 

Article primer.

U. En els sectors industrials d’interès general que 
passin per situacions de crisi d’especial gravetat, el Govern, 
amb caràcter excepcional, pot aplicar, a proposta dels 
ministres d’Economia i Comerç, Hisenda, Treball i Segure-
tat Social i Indústria i Energia, per reial decret, mesures de 
reconversió d’entre les incloses en aquesta Llei i de confor-
mitat amb el que estableixen els apartats següents:

a) L’aplicació de les mesures s’ha de fer amb l’elabo-
ració i la negociació prèvies d’un pla de reconversió per 
part de les associacions empresarials, les centrals sindicals 
més representatives del sector i els òrgans competents de 
l’Administració.

b) El Pla de reconversió ha d’establir els objectius que 
s`han d’assolir, les condicions de producció, productivitat 
de les empreses, rendibilitat, períodes de durada de la 
reconversió i hipòtesis macroeconòmiques i sectorials, i 
així mateix l’organització de la recerca aplicada i la innova-
ció tecnològica dins les empreses i sectors, amb l’explicita-
ció dels recursos públics i privats per assignar a la recerca 
i desenvolupament en el període previst en el Pla, així com 
les condicions en què és aplicable l’article cinquè d’aquesta 
disposició. El reial decret de reconversió ha de recollir les 
mesures establertes en el Pla, determinar els beneficis apli-
cables i incloure una previsió detallada per conceptes i 
anualitats dels recursos públics a comprometre en el perí-
ode de reconversió, la disposició efectiva dels quals queda 
condicionada als límits establerts en aquesta Llei i a les 
respectives lleis de pressupostos.

c) Les empreses de cada sector es poden acollir al 
que estableixi el reial decret de reconversió, i a aquest 
efecte han d’elaborar un programa que contingui, com a 
mínim, la forma i el compromís de compliment dels objec-
tius i condicions establerts. Per gaudir dels beneficis i aju-
des que es determinin en el reial decret de reconversió és 
necessària l’aprovació prèvia del programa per part de 
l’Administració i el compliment de les condicions.

d) Cada reial decret de reconversió ha de determinar 
el procediment adequat per al seguiment i control de l’exe-
cució del Pla i dels programes corresponents.

Dos. En els sectors bàsics en què concorrin circums-
tàncies especials l’Administració pot proposar, en els ter-
mes de l’apartat u, l’elaboració i la negociació d’un pla de 
reconversió. Si, transcorregut un termini de tres mesos, no 
s’ha elaborat i negociat el Pla esmentat, el Govern, a pro-
posta dels ministres a què es refereix l’apartat u, pot fixar 
directament les condicions de la reconversió.

Article segon.

U. Es poden constituir societats i altres formes d’as-
sociació que tinguin per objecte exclusiu intervenir en les 
operacions de reconversió d’un sector. En el reial decret de 
reconversió se n’ha d’establir la naturalesa, finalitats i 
organització.

Dos. Els beneficis tributaris que pot atorgar el reial 
decret a les societats de reconversió que s’hagin constituït 
a l’empara del que estableix l’apartat anterior són els 
següents:

a) Bonificació del noranta-nou per cent en la quota de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, concepte operacions societàries, per als 
actes i contractes que siguin necessaris per a la constitució 
de la societat esmentada.

b) Bonificació del noranta-nou per cent dels tributs 
locals que siguin exigibles com a conseqüència de la crea-
ció de la societat de reconversió, sense que l’Estat estigui 
subjecte al compliment del que estableix l’article set-cents 
vint-i-u de la Llei de règim local, text refós aprovat per 

 15033 LLEI 21/1982, de 9 de juny, sobre mesures 
per a la reconversió industrial. («BOE» 146, 
de 19-6-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.


