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59.20 Circular Informativa 
 

 

DURANT ELS PROPERS CINC ANYS SERÀ COMPATIBLE DESENVOLUPAR 

ACTIVITATS DE DIFERENT TIPOLOGIA AL SECTOR PÚBLIC DE SALUT  

 

El proppassat 6 d’agost, el DOGC núm. 8195, va publicar l’ACORD GOV/104/2020, de 4 d’agost,  

pel qual es declara d’interès públic que el personal sanitari, el personal investigador de recerca 

en salut i el personal docent sanitari adscrits al departament competent en matèria de salut o del 

seu sector públic institucional desenvolupin, en determinats sectors, un altre lloc de treball o 

activitat pública, de diferent tipologia a la de l’activitat desenvolupada per raó del lloc de treball 

principal, sanitària, de recerca en salut o de docència no reglada relacionada amb aquests 

àmbits, i s’autoritza la superació dels seus límits retributius.  

 

La declaració d’interès públic per fonamentar la compatibilitat d’activitats de diferent tipologia té 

una vigència de 5 anys, és a dir,  fins al 7 d’agost de 2025. 

 

Els sectors on opera aquesta declaració d’interès públic i consegüent compatibilitat són els 

següents: 

 

 Departament de Salut o del seu sector públic institucional  

 Centres del SISCAT 

 Mútues laborals 

 Grup d’Emergències Mèdiques 

 Xarxa de serveis socials d’atenció pública 

 

Les activitats que es poden compatibilitzar són: 

 

 Assistencial del personal sanitari definit per la LOPS incloent-hi els professionals de 

l’àrea sanitària de formació professional 

 De recerca en salut 

 De docència no reglada –no conduent a l’obtenció d’un títol oficial- a càrrec d’algun dels 

sectors esmentats 

 

Les activitats de diferent tipologia per les quals se sol·liciti l’autorització de compatibilitat han de 

ser per compte de diferents entitats ocupadores. 

 

No operen els límits retributius derivats de la legislació d’incompatibilitats, però sí els de la 

jornada de treball total. 

 



 

IMP-P-001 

 

L’autorització s’ha de sol·licitar prèviament conforme la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei  de l’Administració de la Generalitat. 

 

Ha quedat sense efecte l’ ACORD GOV/137/2015, de 25 d’agost, que declarava compatible 

l’activitat de recerca i l’activitat assistencial  (Veure Circular CAPSS 27.15)- 

 

 

 

 

La Vall d’En Bas, 17 d’agost de 2020 


