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LA COMPATIBILITAT PER A DESENVOLUPAR DUES ACTIVITATS PÚBLIQUES 

SANITÀRIES S’ESTÈN A TOT EL PERSONAL SANITARI 

 

El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 

salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 

econòmica, que publica avui el DOGC, ha declarat d’interès públic que tot el personal sanitari 

del sistema públic pugui desenvolupar dues activitats públiques sanitàries. Aquesta possibilitat 

estava limitada fins ara a metges, infermeres i personal investigador, en els següents sectors, 

serveis, empreses públiques i unitats : 

 

- El sector públic sanitari 

- Els centres residencials de la xarxa de serveis socials d’atenció pública. 

- Els serveis de valoració de la dependència i la discapacitat de la xarxa de serveis 

socials d’atenció pública. 

- Els serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil. 

- El Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) de la Direcció General de prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior. 

 

Aquesta declaració d’interès públic per desenvolupar altre lloc de treball abasta a tot el personal 

sanitari que presti serveis de caràcter assistencial en: 

 

- Els centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) 

de titularitat pública. 

- L’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques SA (SEMSA). 

- Els serveis de valoració de la dependència i discapacitat de la xarxa de serveis 

socials de titularitat pública. 

- Els serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil. 

- El grup d’Emergència Mèdiques (GEM) de la Direcció General de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior. 

-  

La declaració d’interès públic per compatibilitzar altre lloc de treball és transitòria i la seva finalitat 

és la d’afrontar la pandèmia de COVID-19, i estarà vigent durant la vigència del Decret llei. 

 

No és necessari obtenir autorització expressa i formal prèvia a l’exercici de la segona activitat, 

aquesta autorització es substitueix per una declaració responsable. 

 

Barcelona, 19 de març de 2020. 


