Normativa d’incompatibilitats
Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, electoral
valenciana
(DOCV número 561, de 06.04.87)
CAPÍTOL TERCER
Incompatibilitats
Article sisè
Un. Les causes d'inelegibilitat dels diputats ho seran també d'incompatibilitat.
Dos. A més dels inclosos en l'article 155.2 de la Llei electoral general, seran també
incompatibles:
a) Els diputats al Congrés
b) Els administradors, els directors generals, els gerents i els altres càrrecs
equivalents d'ens públics i empreses amb participació pública majoritària,
directament o indirecta, de la Generalitat, qualsevol que en siga la forma
c) Els membres del Consell d'Administració de l'ens públic Radiotelevisió
Valenciana.
Tres. L'examen i el control de les incompatibilitats dels candidats proclamats
electes els efectuaran les Corts Valencianes mitjançant el procediment establert al
reglament.
Quatre. El diputat cessarà en aquesta condició si accepta un càrrec, funció o
situació constitutiva d'incompatibilitat.
Article setè
Un. Els diputats de les Corts Valencianes, exceptuant-ne els membres del Consell i
els presidents de corporacions locals, únicament podran formar part dels òrgans
col·legiats de direcció o consells d'administració d'organismes, ens públics o
empreses amb participació pública majoritària, directa o indirecta, de la Generalitat
qualsevol que en siga la forma, quan l'elecció corresponga a les Corts Valencianes.
En aquest cas percebran només les dietes o les indemnitzacions que els
corresponguen i que s'adiguen amb el règim general previst per a l'administració
pública.
Dos. Llevat de les excepcions del paràgraf anterior, cap diputat no podrà pertànyer
a més de dos òrgans col·legiats de direcció o consell d'administració a què fa
referència aquest article.
Article vuitè
Un. Els diputats a les Corts Valencianes no podran percebre més d'una retribució
amb càrrec als pressuposts dels òrgans constitucionals, de la Generalitat, o de les
administracions públiques, els seus organismes autònoms, ens públics i empreses
amb participació pública majoritària, directa o indirecta, sense perjudici de les
dietes, les indemnitzacions o les assistències que els corresponguen per l'altra
activitat que, si escau, duguen a terme.
Dos. També són incompatibles les retribucions com a diputat amb la percepció de
pensió per drets passius o per qualsevol règim de Seguretat Social públic i
obligatori. El dret a la meritació per les pensions esmentades es recuperarà
automàticament des del mateix moment de l'extinció de la condició de diputat a les
Corts Valencianes.
Article novè
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El mandat dels diputats de les Corts Valencianes és compatible amb l'exercici
d'activitats privades, llevat dels supòsits que són detallats seguidament:
a) Activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament davant l'administració de
la Generalitat, dels seus ens o organismes autònoms, d'assumptes que ells hagen
de resoldre, que afecten directament la realització d’algun servei públic o que
estiguen encaminats a l'obtenció de subvencions o avals públics. Hi són
exceptuades aquelles activitats particulars que, en exercici d'un dret reconegut,
facen els interessats directament, com també les subvencions o els avals la
concessió dels quals derive de l'aplicació automàtica del que dispose una llei o
reglament de caràcter general.
b) L'activitat de contractista o fiador d'obres, serveis i subministraments públics
que es paguen amb fons de la Generalitat o l'exercici de càrrecs que vagen
acompanyats de funcions de direcció, representació o assessorament en
companyies o empreses que es dediquen a aquestes activitats.
c) La celebració, amb posterioritat a la data de l'elecció com a diputat, de concerts
de prestació de serveis d'assessorament o de qualsevol altra mena, amb titularitat
individual o compartida, en favor de l'administració de la Generalitat.
d) La participació superior al 10 % adquirida, en tot o en part, amb posterioritat a
la data d'elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en empreses o societats
que tinguen concerts d'obres, serveis o subministraments amb entitats del sector
públic de la Generalitat.
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