51.20 Circular Informativa
ES PRORROGA LA COMPATIBILITAT PER A DESENVOLUPAR DUES
ACTIVITATS PÚBLIQUES SANITÀRIES DE TOT EL PERSONAL SANITARI
El Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, publicat
al DOGC núm. 8161, de 24 de juny, ha prorrogat la compatibilitat per desenvolupar dues activitats públiques
sanitàries de tot el personal sanitari (Vide Circular CAPSS 7.20).
Aquest decret llei en el seu article 3 dóna una nova redacció a l’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març,
que amb la redacció adaptada és manté vigent.
Aquest manteniment de la vigència adaptada de la declaració d’interès i compatibilitat del desenvolupament, per
part del personal del sistema sanitari públic, d’altres activitats públiques sanitàries es justifica perquè la situació
d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 és vigent i aquesta mesura en matèria d’incompatibilitats del
personal resulta adient a fi de poder abordar eventuals situacions de reactivació per rebrots.
El nou redactat de l’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, és el següent:
“Article 11
Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari dels sistema públic,
d’altres activitats públiques sanitàries.
Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d’afrontar [l’emergència sanitària provocada per la
Covid-19] i durant la vigència d’aquest article, es declara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del
sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses
públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre,
prorrogat per l’Acord GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l’0exercici
d’aquestes activitats públiques.
En aquest cas, no és necessari obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a l’exercici de la segona activitat,
que serà substituïda per una declaració responsable.”
L’incís [ ] que hem ressaltat en negreta és el que s’ha modificat, el text original d’aquest article 11 deia: [la
pandèmia SARS-CoV-2]
Els centres, empreses i serveis on opera aquesta compatibilitat d’activitats públiques assistencials són els del
SISCAT de titularitat pública, SEMSA, serveis de valoració de dependència i discapacitat de la xarxa de serveis
socials de titularitat pública, serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil i Grup d’Emergències Mèdiques.
Com hem destacat en anteriors circulars la finalització de l’estat d’alarma per la pandèmia provocada pel
coronavirus, no suposa que no continuï molt present la situació d’emergència sanitària, que pot suposar el
fonament de l’adopció o prolongació de determinades mesures en l’àmbit dels recursos humans.
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