Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal amb
titulació sanitària del sistema públic i de les universitats catalanes, d'altres activitats
públiques per a afrontar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

DADES DE LA PERSONA DECLARANT

Nom i Cognoms

Telèfon de contacte

NIE/NIF

Adreça electrònica de contacte

Titulació sanitària

Declaració
Declaro responsablement, de conformitat amb el que disposa l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb
l’article 3 del Decret llei 6/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa:
1. La meva condició de personal de sistema públic.
2. Estar en possessió d’una titulació sanitària.
3. El desenvolupament, amb caràcter excepcional i transitori, de les activitats públiques que consten

a continuació, les quals es compatibilitzen amb la finalitat d'afrontar l'emergència sanitària
provocada per la Covid-19.

ACTIVITATS AL SECTOR PÚBLIC

1. Activitat pública principal

Departament, entitat o centre

Municipi

Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional

2. Activitats públiques secundàries
Departament, entitat o centre

Municipi

Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional
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Departament, entitat o centre

Municipi

Lloc de treball/ Cos/Categoria o grup professional

Departament, entitat o centre

Municipi

Municipi

Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional

Data

Signatura de la persona declarant

Informació sobre tractament de dades
Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Compatibilitat d'activitats del personal del Departament de Salut i del seu sector
públic
Responsable del tractament: Departament de salut
Finalitat: Instruir i/o resoldre els expedients de compatibilitats del personal del Departament de Salut i de les entitats del sector públic majoritari
que hi estan vinculades, així com donar compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa, dret accés i transparència
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió, oposició o la limitació del tractament de les vostres
dades. Procediment per exercir els vostres drets al Departament de Salut (Travessera de Les Corts. 131, 08028 Barcelona) o, en format electrònic,
mitjançant el correu electrònic protecciodades.salut@gencat.cat o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits Gencat.
Informació addicional sobre aquest tractament:
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/registre-dactivitats-de-tractament/
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