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Sol·licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades dels empleats del sector públic sanitari
13/02/2015
Sol·licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades del personal del Departament de Salut i del seu sector públic
(En compliment de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, DOGC núm. 923, de 4.12.1987)
Dades de la persona sol·licitant
G0426
Segell del registre d’entrada
Activitat pública principal o activitat a la qual s'opta en cas d'incompatibilitat
Activitats al sector públic
Activitat pública que es pretén compatibilitzar i en què se cessarà en cas d'incompatibilitat
Altra activitat pública que es pretén compatibilitzar i en què se cessarà en cas d'incompatibilitat
Percepció de complement retributiu d'incompatibilitat o assimilat 
Percepció de complement retributiu d'incompatibilitat o assimilat
Excepcionalment, s'exerceix una altra activitat en el sector públic
Gènere (opcional)
 
Declaració
Declaro que no exerceixo cap activitat privada que estigui relacionada amb l'activitat o activitats públiques que realitzo ni exerceixo cap altra activitat o activitats privades incloses a l'article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
Declaro que les activitats privades per a les quals sol·licito autorització de compatibilitat no es desenvolupen per a o en empreses contractistes, col·laboradores o concertades del Departament de Salut o d'organismes, ens o corporacions de dret públic que en depenguin. 
Altra activitat privada i en què se cessarà en cas d'incompatibilitat
Documentació adjunta relativa a les activitats privades
En relació amb les activitats privades  que vull compatibilitzar, presento, juntament amb aquesta sol·licitud, la documentació 
següent:   
    Per compte d'altri
 
 
 
 
  
          
     Per compte propi o exercici lliure de la professió
  
Excepcionalment, exerceixo una altra activitat en el sector privat
Relació d'ocupació
Activitat privada per a la qual se sol·licita la compatibilitat i en què se cessarà en cas d'incompatibilitat
Activitats al sector privat
Informació sobre protecció de dades
 
Identificació del tractament: incompatibilitats del personal del Departament de Salut i del seu sector públic.
Responsable del tractament: Departament de Salut. Secretaria General. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona.
Delegat/ada de protecció de dades: director/a de la Fundació TIC Salut Social. Contacte: dpd@ticsalutsocial.cat.
Finalitat: gestionar el procediment de sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades del personal al servei del Departament de Salut i del seu sector públic. En relació amb la dada “Gènere” del formulari, aquesta es recull exclusivament amb la finalitat de tractament d'explotació estadística per part del Departament de Salut.
Sol·licito la compatibilitat per a les activitats públiques i/o privades descrites i declaro que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i la documentació adjunta.
Sol·licitud
Secretaria General (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona)
Conservació de les dades: les dades personals es conservaran permanentment d'acord amb la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.
Legitimació: compliment d'una obligació legal: Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
Destinataris: empleats públics al servei del Departament de Salut i del seu sector públic que resten dins de l'àmbit d'aplicació de la normativa sobre incompatibilitats i que sol·liciten autorització de compatibilitat per a la realització d'activitats públiques o privades.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud de limitació presentant un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o bé mitjançant l'adreça electrònica protecciodades.salut@gencat.cat. Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.
 
Informació sobre transparència
 
Finalitat: publicitat activa de les autoritzacions de compatibilitat, en el compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets en relació amb la publicitat activa amb la presentació d'un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).
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