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Disposició final.
El present estatut vigirà el mateix dia de la seua publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant, mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei orgànica i la facen complir.
Madrid, 10 de abril de 2006.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels
conflictes d’interessos dels membres del
Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració
General de l’Estat. («BOE» 86, d’11-4-2006.)
JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA
A tots els qui vegen i entenguen esta llei,
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.

PREÀMBUL
L’objectiu de la Llei és establir les obligacions que
incumbixen als membres del Govern i als alts càrrecs de
l’Administració general de l’Estat per a previndre situacions que puguen originar conflictes d’interessos.
No es tracta, doncs, d’una mera reproducció de les
normes d’incompatibilitats tal com s’han concebut fins
ara, sinó de constituir un nou règim jurídic regulador de
l’actuació dels alts càrrecs en què es perfecciona l’anterior
règim d’incompatibilitats, s’introduïxen noves exigències
i cauteles que garantisquen que no es produiran situacions que posen en risc l’objectivitat, la imparcialitat i la
independència de l’alt càrrec, sense perjuí de la jerarquia
administrativa.
En el títol I s’establixen els requisits a què han de sotmetre’s els titulars de determinats òrgans amb caràcter
previ al seu nomenament. Esta regulació suposa un considerable avanç pel que fa al control democràtic en la
designació d’estos càrrecs, ja que es preveu la seua compareixença davant del Congrés dels Diputats, òrgan
màxim de representació popular.
En el títol II, i complint allò que va acordar el Ple del
Congrés dels Diputats, en la seua sessió de 23 d’abril de
2002, s’establix un nou règim de prevenció de situacions
de conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat en què, a
partir de la vigent Llei 12/1995, d’11 de maig, s’introduïxen
les modificacions necessàries per a suplir les deficiències
i, fins i tot, llacunes legals, que amb el pas del temps s’han
detectat, i es reforça la imatge que els alts càrrecs, com a
servidors públics, han d’oferir davant dels ciutadans.
Es consagra el principi de dedicació exclusiva de l’alt
càrrec al seu lloc públic, i es restringixen totes aquelles
activitats que puguen pertorbar o incidir en l’exercici de
les seues funcions públiques. En este sentit, cal ressaltar
que s’elimina per als alts càrrecs la percepció de qualsevol retribució o assistència per la seua participació en els
òrgans rectors o consells d’administració de les empreses
amb capital públic. Esta mesura suposa una millora en la
transparència del sistema retributiu dels alts càrrecs.
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Així mateix, la llei reforça el control sobre els interessos patrimonials que puga tindre l’alt càrrec, el seu cònjuge o la persona que convisca amb ell en anàloga relació
d’afectivitat, així com de determinats membres de la seua
unitat familiar, i estén la prohibició de tindre una participació d’estos superior al 10 per cent en empreses, no sols
en aquelles que tinguen concerts o contractes de qualsevol naturalesa amb el sector públic, sinó també les
empreses que siguen subcontractistes d’estes o que perceben subvencions.
Un altre aspecte en què la Llei ha volgut introduir un
control addicional és el de l’exercici d’activitats privades
pels alts càrrecs, quan estos cessen en els càrrecs, de
manera que en la llei s’establixen noves garanties perquè
durant l’exercici del càrrec públic no es veja afectada la
seua imparcialitat i independència, sense perjuí de la
jerarquia administrativa. És especialment rellevant el fet
que a les empreses privades que contracten alguna de les
persones que hagen tingut la condició d’alts càrrecs,
incomplint les limitacions que la Llei establix a este efecte,
se’ls prohibirà contractar amb les Administracions Públiques durant el temps en què es mantinga la limitació per
a l’alt càrrec.
Finalment, i per a incidir en la importància del seguiment dels preceptes d’esta Llei, s’han introduït dos innovacions: la creació de l’Oficina de Conflictes d’Interessos,
òrgan semblant al que hi ha en altres països del nostre
entorn cultural, que actuarà amb plena autonomia funcional en l’exercici de les funcions que li encomana esta Llei,
i el reforçament del règim sancionador, de manera que
l’incompliment dels preceptes de la Llei comporta penalitzacions efectives.

TÍTOL PRELIMINAR
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
En esta llei es regulen els requisits previs per al nomenament dels titulars de determinats òrgans i per al nomenament dels alts càrrecs en determinats organismes reguladors i de supervisió, així com les mesures bàsiques per
a evitar situacions de conflicte d’interessos dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general
de l’Estat i de les entitats del sector públic estatal.

TÍTOL I
Requisits previs per al nomenament
dels titulars de determinats òrgans
Article 2. Compareixença davant del Congrés dels Diputats.
1. El Govern, amb caràcter previ al nomenament del
president del Consell d’Estat, informarà el Congrés dels
Diputats el nom de la persona proposada per al càrrec a fi
que puga disposar la seua compareixença davant de la
comissió corresponent de la Cambra, en els termes que
preveja el seu Reglament.
2. El mateix procediment serà seguit en relació amb
els nomenaments de les persones que seran designades
màxims responsables en els organismes reguladors o de
supervisió inclosos en l’article 3.2 k), presidents del Consell Econòmic i Social, del Tribunal de Defensa de la Competència i de l’Agència EFE, director de l’Agència de Protecció de Dades i directors generals de l’Ens Públic
Radiotelevisió Espanyola.
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3. La comissió parlamentària del Congrés dels Diputats examinarà, si és el cas, els candidats proposats. Els
seus membres formularan les preguntes o sol·licitaran els
aclariments que creguen convenients. La comissió parlamentària emetrà un dictamen en què establirà si s’aprecia
o no l’existència de conflicte d’interessos.

TÍTOL II
Conflictes d’interessos
Article 3.

Àmbit d’aplicació.

1. Este títol és aplicable als membres del Govern, als
secretaris d’Estat i a la resta dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat i de les entitats del sector públic
estatal, de dret públic o privat, vinculades o dependents
d’aquella.
2. A l’efecte d’esta Llei es consideren com a alts càrrecs:
a) Els membres del Govern.
b) Els secretaris d’estat.
c) Els subsecretaris i assimilats; els secretaris generals; els delegats del Govern a les comunitats autònomes,
a Ceuta i Melilla; els delegats del Govern en entitats de
dret públic, i els caps de missió diplomàtica permanent,
així com els caps de representació permanent davant
d’organitzacions internacionals.
d) Els directors generals de l’Administració general
de l’Estat i assimilats.
e) El director general de l’Ens Públic Radiotelevisió
Espanyola; els presidents, els directors generals, els
directors executius i assimilats en entitats de dret públic
del sector públic estatal vinculades o dependents de l’Administració general de l’Estat, el nomenament dels quals
s’efectue per decisió del Consell de Ministres o pels seus
òrgans de govern i, en tot cas, els presidents i els directors amb rang de director general de les entitats Gestores
i Servicis Comuns de la Seguretat Social.
f) El president i els vocals del Tribunal de Defensa de
la Competència.
g) El president i els directors generals de l’Institut de
Crèdit Oficial.
h) Els presidents i els consellers delegats de les societats mercantils en el capital de les quals siga majoritària
la participació estatal o que, sense arribar a ser majoritària, la posició de l’Administració general de l’Estat siga
dominant en el consell d’administració, quan siguen
designats amb l’acord previ del Consell de Ministres o
pels seus mateixos òrgans de govern.
i) Els membres dels gabinets de la Presidència del
Govern i de les Vicepresidències nomenats pel Consell de
Ministres i els directors dels gabinets dels ministres.
j) Els presidents, els directors i els gerents de les
fundacions públiques estatals sempre que perceben retribucions per l’exercici d’estos càrrecs, així com els titulars
d’aquells altres òrgans a què els seus estatuts els atribuïsquen esta condició.
k) El president i els vocals de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors, de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions, de la Comissió Nacional d’Energia; el
president, els consellers i el secretari general del Consell
de Seguretat Nuclear, així com el president i els membres
dels òrgans rectors de qualsevol altre organisme regulador i de supervisió.
l) Els directors, directors executius, secretaris generals o equivalents dels organismes reguladors i de supervisió.
m) Així mateix, els titulars de qualsevol altre lloc de
treball de l’Administració general de l’Estat, siga quina
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siga la seua denominació, el nomenament dels quals siga
efectuat pel Consell de Ministres.
Article 4. Objecte.
1. A l’efecte d’esta llei, hi ha conflicte d’interessos
quan els alts càrrecs intervenen en les decisions relacionades amb assumptes en què confluïxen al mateix temps
interessos del seu lloc públic i interessos privats propis,
de familiars directes, o interessos compartits amb terceres persones.
2. El present títol regula la prevenció i resolució de
conflictes d’interessos a través de l’establiment d’un
règim d’incompatibilitats i de les corresponents sancions.
CAPÍTOL I
Règim d’incompatibilitats
Article 5. Dedicació exclusiva al càrrec públic.
Els alts càrrecs compresos en l’article 3 exerciran les
seues funcions amb dedicació exclusiva i no podran compatibilitzar la seua activitat amb l’exercici, per si mateix, o
per mitjà de substitució o apoderament, de qualsevol
altre lloc, càrrec, representació, professió o activitat,
siguen de caràcter públic o privat, pel seu compte o d’altri, i, així mateix, tampoc no podran percebre qualsevol
altra remuneració a càrrec dels pressupostos de les administracions públiques o entitats vinculades o dependents
d’estes, ni qualsevol altra percepció que directament o
indirectament provinga d’una activitat privada.
El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense perjuí de les excepcions assenyalades en els articles 9 i 10.
Article 6. Limitacions patrimonials en participacions
societàries.
1. Els titulars dels càrrecs previstos en l’article 3 no
podran tindre per si mateix, o juntament amb el seu cònjuge, siga quin siga el règim econòmic matrimonial, o
persona que convisca en anàloga relació d’afectivitat i fills
dependents i persones tutelades, participacions directes o
indirectes superiors a un deu per cent en empreses mentres tinguen concerts o contractes de qualsevol naturalesa
amb el sector públic estatal, autonòmic o local, o siguen
subcontractistes de les dites empreses o que reben subvencions provinents de l’Administració general de l’Estat.
2. En el supòsit de les societats anònimes el capital
social subscrit de les quals supere els 600.000 euros, la
dita prohibició afectarà les participacions patrimonials
que, sense arribar a este percentatge, suposen una posició en el capital social de l’empresa que puga condicionar
de manera rellevant la seua actuació.
3. En cas que la persona que siga nomenada per a
ocupar un lloc dels compresos en l’article 3, posseïsca
una participació en els termes a què es referixen els apartats anteriors, haurà de desprendre-se’n en el termini de
tres mesos, comptats des de l’endemà del nomenament.
Si la participació s’adquirix per successió hereditària o un
altre títol gratuït durant l’exercici del càrrec, se n’haurà de
desprendre en el termini de tres mesos des de la seua
adquisició.
La dita participació i posterior transmissió seran, així
mateix, declarades en els Registres d’Activitats i de Béns i
Drets Patrimonials en la forma que reglamentàriament es
determine.
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Article 7. Deure d’inhibició i d’abstenció.
1. Els qui exercisquen un alt càrrec estan obligats a
inhibir-se del coneixement dels assumptes en el despatx
dels quals hagen intervingut o que interessen empreses o
societats en la direcció, assessorament o administració de
les quals hagen tingut alguna part estos, el seu cònjuge o
la persona amb qui convisquen en anàloga relació d’afectivitat, o familiar dins del segon grau i en els dos anys anteriors a la seua presa de possessió com a càrrec públic.
A este efecte, els alts càrrecs formularan una declaració de les seues activitats professionals, mercantils o
laborals que hagen exercit durant els dos anys anteriors a
la seua presa de possessió com a alt càrrec. Esta declaració comprendrà una relació detallada dels seus interessos
referida a l’esmentat període de dos anys.
La dita declaració s’efectuarà davant del Registre d’Activitats d’Alts Càrrecs.
2. En cas que durant l’exercici del càrrec públic, l’alt
càrrec estiga obligat a abstindre’s en els termes que preveu esta llei, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o en qualsevol altra llei, l’abstenció es produirà per escrit per a la seua adequada expressió i constància, i es notificarà al superior immediat de
l’alt càrrec o a l’òrgan que el va designar. En tot cas, esta
abstenció serà comunicada per l’interessat, en el termini
d’un mes, al Registre d’Activitats d’Alts Càrrecs, per a la
seua constància.
Article 8. Limitacions a l’exercici d’activitats privades
després del cessament.
1. Durant els dos anys següents a la data del seu cessament, els alts càrrecs, als quals es referix l’article 3, no
podran exercir els seus servicis en empreses o societats
privades relacionades directament amb les competències
del càrrec exercit. A este efecte, es considera que hi ha
relació directa quan es donen qualsevol dels supòsits de
fet següents:
a) Que els alts càrrecs, els seus superiors a proposta
d’ells o els titulars dels seus òrgans dependents, per delegació o substitució, hagen dictat resolucions en relació
amb les dites empreses o societats.
b) Que hagen intervingut en sessions d’òrgans collegiats en les quals s’haja adoptat algun acord o resolució
en relació amb les dites entitats.
2. Els alts càrrecs, regulats per esta llei, que amb anterioritat a ocupar els dits llocs públics hagen exercit la seua
activitat professional en empreses privades, a les quals
vullguen reincorporar-se, no incorreran en la incompatibilitat prevista en l’apartat anterior quan l’activitat que exerciran en estes siga en llocs de treball que no estiguen directament relacionats amb les competències del càrrec públic
ocupat, ni puguen adoptar decisions que afecten este.
3. Durant el període de dos anys a què es referix el
primer apartat d’este article, no podran realitzar per si
mateix o a través de societats o empreses participades
per ells directament o indirectament en més del 10 per
cent contractes d’assistència tècnica, de servicis o semblants amb les Administracions Públiques, directament o
per mitjà d’empreses contractistes o subcontractistes.
4. Les persones que hagen exercit algun dels alts
càrrecs compresos en l’article 3 hauran d’efectuar, durant
el període de dos anys a què es referix el primer apartat
d’este article, davant de l’Oficina de Conflictes d’Interessos prevista en l’article 15, declaració sobre les activitats
que realitzaran, amb caràcter previ al seu inici. En el termini d’un mes, l’Oficina de Conflictes d’Interessos es pronunciarà sobre la compatibilitat de l’activitat a realitzar i
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ho comunicarà a l’interessat i a l’empresa o societat en
què haja de prestar els seus servicis.
5. Quan l’Oficina de Conflictes d’Interessos considere que l’activitat privada que vullga exercir una persona
que haja ocupat un alt càrrec vulnera el que preveu l’apartat 1, ho comunicarà a l’interessat i a l’empresa o societat
a què haja de prestar els seus servicis, els quals formularan les al·legacions que consideren convenients. Analitzades les al·legacions, l’Oficina proposarà la resolució que
corresponga.
6. Durant els dos anys posteriors a la data de cessament, aquells que reingressen en la funció pública i presten servicis retribuïts per mitjà d’honoraris, aranzel o
qualsevol altra forma de contraprestació econòmica a
persones físiques o jurídiques de caràcter privat s’inhibiran en totes aquelles actuacions privades que tinguen
relació amb les competències de l’alt càrrec exercit.
CAPÍTOL II
Règim d’activitats
Article 9.

Compatibilitat amb activitats públiques.

1. L’exercici de les funcions d’un alt càrrec serà compatible amb les activitats públiques següents:
a) L’exercici dels càrrecs que els corresponguen amb
caràcter institucional, d’aquells per als quals siguen
comissionats pel Govern, o dels que siguen designats per
la seua pròpia condició.
b) El desenvolupament de missions temporals de
representació davant d’altres Estats, o davant d’organitzacions o conferències internacionals.
c) L’exercici de la presidència de les societats a què
es referix l’article 166.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, quan
la naturalesa dels fins de la societat guarde connexió amb
les competències legalment atribuïdes a l’alt càrrec, així
com la representació de l’Administració general de l’Estat
en els òrgans col·legiats, directius o consells d’administració d’organismes o empreses amb capital públic o
d’entitats de dret públic.
No es podrà pertànyer a més de dos consells d’administració dels dits organismes, empreses, societats o entitats llevat que ho autoritze el Consell de Ministres. Serà
necessària també esta autorització per a permetre a un alt
càrrec dels inclosos en este títol exercir la presidència de
les societats a què es referix el paràgraf anterior.
En els supòsits previstos en els paràgrafs anteriors, els
alts càrrecs no podran percebre cap remuneració, a excepció de les indemnitzacions per despeses de viatge, estades
i trasllats que els corresponguen d’acord amb la normativa
vigent. Les quantitats meritades per qualsevol concepte
que no hagen de ser percebudes seran ingressades directament per l’organisme, ens o empresa en el Tresor Públic.
2. Els membres del Govern i els secretaris d’Estat
podran compatibilitzar la seua activitat amb la de diputat
o senador de les Corts Generals en els termes que preveu
la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Article 10. Compatibilitat amb activitats privades.
L’exercici d’un lloc d’alt càrrec serà compatible amb
les activitats privades següents, sempre que el seu exercici no comprometa la imparcialitat o independència de
l’alt càrrec en l’exercici de la seua funció, sense perjuí de
la jerarquia administrativa:
a) Les de mera administració del patrimoni personal
o familiar, amb les limitacions establides en l’article 6 de
la present Llei.
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b) Les de producció i creació literària, artística, científica o tècnica i les publicacions que en deriven així com
la col·laboració i l’assistència ocasional i excepcional com
a ponent en congressos, seminaris, jornades de treball,
conferències o cursos de caràcter professional, sempre
que no siguen conseqüència d’una relació d’ocupació o
de prestació de servicis o suposen un menyscabament de
l’estricte compliment dels seus deures.
c) La participació en entitats culturals o benèfiques
que no tinguen ànim de lucre o fundacions, sempre que
no perceben cap tipus de retribució o percepció per la dita
participació superior a l’autoritzada per l’article 3.5 de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, que regula el règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius
fiscals al mecenatge.
CAPÍTOL III
Obligacions dels alts càrrecs
Article 11. Declaració d’activitats.
1. Els alts càrrecs estan obligats a efectuar una declaració de les activitats que exercisquen per si mateix o per
mitjà de substitució o apoderament i, de conformitat amb
el que preveu l’article 8, d’aquelles que realitzaran una
vegada hagen cessat en l’exercici dels càrrecs, davant del
Registre d’Activitats d’Alts Càrrecs al qual es referix l’article 14.2, en els termes que reglamentàriament s’establisquen.
Igualment, estan obligats a efectuar la declaració a
què es referix l’apartat 1 de l’article 7 d’esta llei.
2. La declaració d’activitats que exercixen s’efectuarà en l’improrrogable termini dels tres mesos següents a
les dates de presa de possessió i cessament, respectivament, en l’alt càrrec, així com cada vegada que l’interessat inicie una nova activitat.
La declaració a què es referix l’apartat 1 de l’article 7
s’efectuarà en el termini de tres mesos des de la presa de
possessió.
La declaració d’activitats que realitzaran una vegada
hagen cessat en l’exercici dels càrrecs s’efectuarà amb
caràcter previ a l’inici de l’activitat.
3. L’Oficina de Conflictes d’Interessos examinarà les
declaracions i, en cas d’apreciar defectes formals, requerirà la seua esmena a l’interessat.
Article 12. Declaració de béns i drets.
1. Els qui tinguen la condició d’alt càrrec estan obligats a formular en el Registre de Béns i Drets Patrimonials
d’alts càrrecs, en els termes que reglamentàriament s’establisquen, una declaració patrimonial comprensiva de la
totalitat dels seus béns, drets i obligacions. Voluntàriament, el seu cònjuge o persona amb qui convisca en anàloga relació d’afectivitat podrà formular esta declaració,
que serà aportada per l’alt càrrec.
La declaració patrimonial comprendrà, almenys, els
punts següents:
a) Els béns, els drets i les obligacions patrimonials
que posseïsquen.
b) Els valors o actius financers negociables.
c) Les participacions societàries.
d) L’objecte social de les societats de qualsevol
classe en què tinguen interessos l’alt càrrec, el seu cònjuge, siga quin siga el règim econòmic matrimonial o
persona que convisca en anàloga relació d’afectivitat i fills
dependents i persones tutelades.
e) Les societats participades per aquelles altres que
siguen objecte de declaració, segons l’apartat c), amb
l’assenyalament dels seus respectius objectes socials.
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2. La declaració a què es referix l’apartat 1 d’este
article s’efectuarà en l’improrrogable termini dels tres
mesos següents a les dates de presa de possessió i cessament, respectivament, en l’alt càrrec.
3. Els alts càrrecs aportaran junt amb les declaracions inicials i les del cessament, així com anualment, una
còpia de l’última declaració tributària corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l’Impost
sobre el Patrimoni que haja tingut obligació de presentar
el declarant davant de l’Administració tributària. També es
podrà aportar la declaració voluntària del seu cònjuge o
persona amb qui convisca en anàloga relació d’afectivitat
referida a estos tributs. Les dites declaracions es depositaran en el Registre com a informació complementària, i
l’accés a estes es regirà per la seua normativa específica.
4. La declaració anual corresponent a l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i, si és el cas, a l’Impost
sobre el Patrimoni, a què fa referència l’apartat anterior,
es presentarà en l’improrrogable termini de tres mesos
des de la conclusió dels terminis legalment establits per a
la seua presentació.
5. El Registre de Béns i Drets Patrimonials rebrà les
declaracions i les còpies, i si s’aprecien defectes formals,
es requerirà la seua esmena a l’interessat.
Article 13. Control i gestió de valors i actius financers.
1. Les persones incloses en l’article 3 que exercisquen competències reguladores, de supervisió o control
sobre societats mercantils que emeten valors i altres
actius financers negociables en un mercat organitzat, així
com els membres del Govern i els secretaris d’Estat, i en
relació amb els valors i actius financers de què siguen
titulars estes persones, els seus cònjuges no separats
legalment, llevat que el seu règim econòmic matrimonial
siga el de separació de béns, o els seus fills menors d’edat
no emancipats, hauran de contractar per a la gestió i l’administració de estos valors o actius una entitat financera
registrada en la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Esta obligació no serà exigible quan la quantia dels dits
valors i actius no supere la quantitat de 100.000 euros,
calculada pel valor a l’efecte de l’Impost sobre el Patrimoni. La comanda de gestió es mantindrà mentres dure
l’exercici del càrrec.
L’entitat amb què contracten efectuarà l’administració
amb subjecció exclusivament a les directrius generals de
rendibilitat i risc establides en el contracte, sense que
puga demanar ni rebre instruccions d’inversió dels interessats. Tampoc no podrà revelar-los la composició de les
seues inversions, llevat que es tracte d’institucions d’inversió col·lectiva o que, per causa justificada, hi haja autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Sense perjuí de les responsabilitats dels interessats,
l’incompliment per l’entitat de les obligacions assenyalades tindrà la consideració d’infracció molt greu a l’efecte
del règim sancionador que li siga aplicable com a entitat
financera.
2. Els interessats entregaran còpies dels contractes
subscrits a l’Oficina de Conflictes d’Interessos per a la
seua anotació en els Registres, i a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors.
CAPÍTOL IV
Òrgans de gestió, vigilància i control
Article 14. Registres.
1. Els Registres d’Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d’Alts Càrrecs s’instal·laran en un sistema de gestió
documental que garantisca la inalterabilitat i permanèn-
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cia de les seues dades, així com l’alta seguretat en l’accés
i l’ús d’estes.
2. El Registre d’Activitats tindrà caràcter públic, i es
regirà pel que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; per
l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions publiques i del Procediment
Administratiu Comú; per esta Llei, i per les corresponents
normes de desplegament de les lleis esmentades.
3. El Registre de Béns i Drets Patrimonials tindrà
caràcter reservat i només hi podran tindre accés, a més
del mateix interessat, els òrgans següents:
a) El Congrés dels Diputats i el Senat, d’acord amb el
que establisquen els reglaments de les Cambres, així com
les comissions parlamentàries d’investigació que es constituïsquen.
b) Els òrgans judicials per a la instrucció o resolució
de processos que requerisquen el coneixement de les
dades que es troben en el Registre, de conformitat amb el
que disposen les lleis processals.
c) El Ministeri Fiscal, quan realitze actuacions d’investigació en l’exercici de les seues funcions que requerisquen el coneixement de les dades que es troben en el
Registre.
4. El contingut de les declaracions de béns i drets
patrimonials dels membres del Govern i dels secretaris
d’Estat es publicaran en el «Boletín Oficial del Estado», en
els termes previstos reglamentàriament. En relació amb
els béns patrimonials, es publicarà una declaració comprensiva de la situació patrimonial d’estos alts càrrecs, i
s’ometran aquelles dades referents a la seua localització i
se salvaguardarà la privacitat i seguretat dels seus titulars.
Article 15. Òrgan de gestió.
1. L’òrgan competent per a la gestió del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs és l’Oficina de Conflictes
d’Interessos adscrita orgànicament al Ministeri d’Administracions Públiques i que en l’exercici de les competències previstes en esta llei actuarà amb plena autonomia
funcional. Este òrgan serà l’encarregat de requerir el compliment de les obligacions previstes en esta Llei als qui
siguen nomenats o cessen en un alt càrrec.
2. L’Oficina de Conflictes d’Interessos serà l’òrgan
encarregat de l’administració i gestió dels Registres d’Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d’alts càrrecs, i responsable de la custòdia, seguretat i indemnitat de les
dades i documents que en estos es continguen.
3. El personal que preste servicis en l’Oficina de Conflictes d’Interessos té el deure permanent de mantindre
en secret les dades i informacions que conega per raó del
seu treball.
Article 16. Informació al Congrés dels Diputats.
Per a assegurar la transparència del control del règim
d’incompatibilitats previst en esta Llei, i sense perjuí de
les competències que s’atribuïxen a altres òrgans, l’Oficina de Conflictes d’Interessos elevarà al Govern cada sis
mesos, per a la seua remissió al Congrés dels Diputats,
informació detallada del compliment pels alts càrrecs de
les obligacions de declarar, així com de les infraccions
que s’hagen comés en relació amb este títol i de les sancions que hagen sigut imposades, i identificarà els seus
responsables.
La dita informació contindrà dades sobre el nombre
d’alts càrrecs obligats a formular les seues declaracions,
el nombre de declaracions rebudes, les comunicacions
efectuades en ocasió del cessament i la identificació dels
titulars dels llocs inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta
Llei que no hagen omplit les dites obligacions.
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En cas que s’haja resolt algun procediment sancionador, es remetrà una còpia dels documents integrants
d’este a la Mesa del Congrés dels Diputats.
CAPÍTOL V
Règim sancionador
Article 17. Infraccions.
1. A l’efecte d’esta llei es consideren infraccions molt
greus:
a) L’incompliment de les normes d’incompatibilitats
a què es referix este títol.
b) La presentació de declaracions amb dades o
documents falsos.
c) L’incompliment de les obligacions a què es referix
l’article 13 en relació amb la gestió de valors i altres actius
financers negociables en un mercat organitzat.
2. Es consideren infraccions greus:
La no-declaració d’activitats i de béns i drets patrimonials en els corresponents Registres, després d’haver
sigut advertit per a fer-ho.
L’omissió deliberada de dades i documents que hagen
de ser presentats conforme al que establix esta Llei.
3. Es considera infracció lleu la no-declaració d’activitats o de béns i drets patrimonials en els corresponents
Registres, dins dels terminis establits, quan s’esmene
després del requeriment que es formule a este efecte.
Article 18. Sancions.
1. Les infraccions molt greus i greus seran sancionades amb la declaració de l’incompliment de la llei i la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La sanció per infracció molt greu comprendrà, a
més:
a) La destitució en els càrrecs públics que ocupen,
llevat que ja hi hagen cessat.
b) La no-percepció, en cas que la porte associada, de
la pensió indemnitzatòria creada per l’article 10 de la Llei
74/1980, de 29 de desembre.
c) L’obligació de restituir, si és el cas, les quantitats
percebudes indegudament en la forma que s’establisca
reglamentàriament.
3. El que disposa este capítol s’entén sense perjuí de
l’exigència de les altres responsabilitats que poguera
haver-hi. A este efecte, quan apareguen indicis d’altres
responsabilitats, s’ordenarà a l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servici Jurídic de l’Estat l’exercici de les
accions que corresponguen.
4. Si les infraccions poden ser constitutives de
delicte, l’Administració haurà de posar els fets en coneixement del Fiscal General de l’Estat i s’abstindrà de seguir el
procediment mentres l’autoritat judicial no dicte una resolució que pose fi al procés penal.
5. Les persones que hagen comés les infraccions
tipificades en l’article 17.1 no podran ser nomenades per a
ocupar cap dels càrrecs inclosos en l’article 3 durant un
període d’entre 5 i 10 anys.
En la graduació de la mesura prevista en el paràgraf
anterior, es valorarà l’existència de perjuís per a l’interés
públic, i la repercussió de la conducta en els ciutadans i, si
és el cas, la percepció indeguda de quantitats per l’exercici d’activitats públiques incompatibles.
6. En el supòsit previst en l’article 8.5, si l’empresa o
societat prosseguix la contractació de la persona que ha
vulnerat el que establix l’apartat 1 d’este, la publicació en
el «Boletín Oficial del Estado» de la declaració d’incompli-
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ment de la llei comportarà a més la prohibició a l’empresa
o societat per a contractar amb el sector públic estatal,
autonòmic o local, durant tot el període que siga aplicable
la limitació prevista en l’article 8.1. A este fi, l’Oficina de
Conflictes d’Interessos procedirà, de conformitat amb el
que disposa l’article 21.4 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
7. Les faltes lleus se sancionaran amb amonestació.
Article 19. Actuacions prèvies al procediment sancionador.
1. L’Oficina de Conflictes d’Interessos, amb anterioritat a la iniciació de qualsevol expedient sancionador,
podrà realitzar d’ofici, en els termes especificats en l’article 69 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, actuacions
prèvies de caràcter reservat per a determinar si concorren
circumstàncies que justifiquen esta iniciació.
L’inici de les actuacions es notificarà a l’interessat.
2. Així mateix, l’Oficina de Conflictes d’Interessos
coneixerà les denúncies que sobre els presumptes incompliments d’esta llei puguen formular-se.
3. Els fitxers, arxius o registres de caràcter públic i,
en especial, els de les Administracions tributàries i les
entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social
proporcionaran a l’Oficina de Conflictes d’Interessos,
quan esta ho requerisca, la informació, les dades i la collaboració en la forma establida en la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i, si és el cas, en la Llei General Tributària.
4. Una vegada realitzada la informació prèvia, l’Oficina de Conflictes d’Interessos elevarà als òrgans previstos en l’article 21 l’informe de les actuacions realitzades.
Article 20. Procediment sancionador.
El procediment se substanciarà en expedient contradictori i sumari, segons es determine reglamentàriament.
En el que no es regule específicament s’aplicarà supletòriament el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’establix el Reglament del procediment per a l’exercici de
la potestat sancionadora.
Article 21. Òrgans competents del procediment sancionador.
1. L’òrgan competent per a ordenar la incoació quan
els alts càrrecs tinguen la condició de membre del Govern
o de secretari d’Estat serà el Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Administracions Públiques.
En els altres supòsits, l’òrgan competent per a ordenar la incoació serà el ministre d’Administracions Públiques.
2. La instrucció dels corresponents expedients serà
realitzada per l’Oficina de Conflictes d’Interessos.
3. Correspon al Consell de Ministres la imposició de
sancions per faltes molt greus i, en tot cas, quan l’alt càrrec tinga la condició de membre del Govern o de secretari
d’Estat. La imposició de sancions per faltes greus correspon al ministre d’Administracions Públiques. La sanció
per faltes lleus correspondrà al secretari general per a
l’Administració Pública.
Article 22.

Prescripció d’infraccions i sancions.

El règim de prescripció de les infraccions i sancions
previstes en esta Llei serà l’establit en el títol IX de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Disposició addicional primera. Subsistència d’incompatibilitats.
Els preceptes continguts en esta llei s’aplicaran sense
perjuí de l’expressa subsistència de les incompatibilitats o
obligacions establides per a determinats alts càrrecs en
consideració a l’especial naturalesa de les seues funcions.
Disposició addicional segona. Règim d’incompatibilitats
dels alts càrrecs del Banc d’Espanya.
El governador, subgovernador i membres del Consell
de Govern del Banc d’Espanya, així com el secretari general i els directors generals, es regiran, pel que fa al règim
d’incompatibilitats, pel que establix la seua normativa
específica, i se’ls aplicarà esta Llei en el que expressament s’establisca en la citada normativa.
Disposició addicional tercera.
els nomenaments.

Obligació de comunicar

1. Les entitats del sector públic estatal, de dret públic
o privat, hauran d’informar l’Oficina de Conflictes d’Interessos dels nomenaments que efectuen respecte d’aquells
llocs de treball que, d’acord amb esta Llei, tinguen la condició d’alts càrrecs.
2. Les entitats o empreses públiques o privades amb
representació del sector públic en els seus consells d’administració, comunicaran a l’Oficina de Conflictes d’Interessos les designacions que efectuen per al seu consell
d’administració o òrgans de govern en persones que,
d’acord amb el que disposa esta llei, tinguen la condició
d’alt càrrec.
Disposició addicional quarta.
L’obligació de comparéixer davant de la comissió corresponent del Congrés dels Diputats, prevista en l’apartat
1 de l’article 2 d’esta Llei, serà aplicable al Fiscal General
de l’Estat, per la qual cosa es modificarà, en este sentit, la
Llei 50/1981, de 30 de desembre, que regula l’Estatut
Orgànic del Ministeri Fiscal.
Disposició transitòria.
Els alts càrrecs actualment nomenats disposaran d’un
termini de sis mesos per a formular noves declaracions
d’activitats i de béns i drets d’acord amb la redacció d’esta
Llei, i quedaran automàticament sense efectes les autoritzacions de compatibilitat concedides.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior que s’oposen, contradiguen o
siguen incompatibles amb el que disposa la present Llei i,
expressament:
a) La Llei 12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats
dels Membres del Govern de la nació i dels alts càrrecs de
l’Administració general de l’Estat.
b) L’apartat 2 de l’article 181 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
c) La disposició addicional vint-i-quatre de la Llei
62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.
Disposició final primera. Facultat d’aplicació i desplegament.
El Govern aprovarà, en el termini de quatre mesos,
comptats des de l’entrada en vigor d’esta Llei, les normes
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reglamentàries que exigisca l’aplicació i el desplegament
d’esta Llei.
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dels servicis d’adaptació dels autotaxis i autoturismes per a
persones amb minusvalideses en cadira de rodes.
El número 20 de l’annex I del Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, definix els vehicles per a persones amb
mobilitat reduïda com aquells vehicles la tara dels quals
no siga superior a 350 quilograms i que, per construcció,
no poden aconseguir en pla una velocitat superior a 45
quilòmetres per hora, projectats i construïts especialment, i no merament adaptats, per a l’ús de persones
amb alguna disfunció o incapacitat física. Quant a la resta
de les seues característiques se’ls equipara als ciclomotors de tres rodes.
L’aplicació del tipus superreduït de l’Impost sobre el
Valor Afegit a estos supòsits porta, en molts casos, a interpretacions poc desitjables i contràries a l’esperit que la
inspira. Per exemple, en respostes a consultes tributàries,
l’Administració ha manifestat que els servicis d’adaptació
de microbusos per al transport de persones amb minusvalidesa en cadira de rodes no podien gaudir de l’aplicació
del tipus impositiu del 4 per cent per «tractar-se d’un autobús de gran capacitat». O que l’adquisició d’un vehicle al
qual s’instal·lava una rampa elevadora per a poder transportar els fills minusvàlids del consultant havia de gravarse al tipus del 16 per cent, «perquè el dit vehicle no es
destinarà a ser utilitzat com a autotaxi o autoturisme especial, ni tampoc té la consideració de cotxe de minusvàlid».
Per això, a la vista de la regulació vigent, pareix necessari, amb vista a la justícia social, procedir a la seua modificació per a aplicar el tipus superreduït de l’IVA a totes les
operacions d’entregues, adquisicions intracomunitàries o
importacions, servicis de reparació o adaptació de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, a fi d’incloure
tots els vehicles destinats al transport d’estes persones,
amb independència de qui siga el conductor, sempre que
servisca com a mitjà de transport habitual per a persones
minusvàlides.
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Article primer. Modificació de l’article 91.Dos.1.4t de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit.

Disposició final segona. Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
S’afig una nova lletra l) a l’article 20 del Text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en els
termes següents:
«Haver contractat persones respecte de les quals
s’haja publicat en el “Boletín Oficial del Estado” l’incompliment a què es referix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de
l’Estat, per haver passat a prestar servicis en empreses o
societats privades directament relacionades amb les
competències del càrrec exercit durant els dos anys
següents a la data de cessament en este. La prohibició de
contractar es mantindrà durant el temps que la persona
contractada romanga dins de l’organització de l’empresa
amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament
com a alt càrrec.»
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Esta Llei entrarà en vigor als 20 dies de la publicació
en el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 10 d’abril de 2006.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

LLEI 6/2006, de 24 d’abril, de modificació de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA), per a l’aclariment
del concepte de vehicle destinat al transport de
persones amb minusvalidesa contingut en
esta llei. («BOE» 98, de 25-4-2006.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
PREÀMBUL
La Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit, preveu en l’article 91 l’aplicació del tipus
impositiu del 4 per cent a les entregues, adquisicions intracomunitàries o importacions de cotxes de minusvàlids, de
conformitat amb la definició que d’estos conté el número
20 de l’annex I del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de
març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre el
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària,
en la redacció donada a este per l’annex II A del Reial
Decret 2.822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Vehicles, que passa a denominar-los
«vehicles per a persones amb mobilitat reduïda».
Així mateix, la mateixa Llei preveu l’aplicació del mateix
tipus impositiu als servicis de reparació dels dits vehicles i

Es modifica l’article 91.Dos.1.4t de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que
queda redactat com seguix:
«4t. Els vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda als quals es referix el número 20 de l’annex
I del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Viària, en la redacció donada per l’annex II A del
Reial Decret 2.822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament General de Vehicles, i de les
cadires de rodes per a ús exclusiu de persones amb
minusvalidesa.
Els vehicles destinats a ser utilitzats com autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb minusvalidesa en cadira de rodes, bé
directament o després de la seua adaptació, així
com els vehicles de motor que, amb l’adaptació prèvia o no, hagen de transportar habitualment persones amb minusvalidesa en cadira de rodes o amb
mobilitat reduïda, amb independència de qui siga el
conductor d’estos.
L’aplicació del tipus impositiu reduït als vehicles
compresos en el paràgraf anterior requerirà el reconeixement previ del dret de l’adquirent, que haurà
de justificar la destinació del vehicle.
A l’efecte d’esta llei, es consideraran persones
amb minusvalideses aquelles amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 33 per cent. El

