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Directriu en matèria d’incompatibilitats de la Secretaria General del Departament de 
Salut sobre el desenvolupament d’una segona activitat en règim estatutari interí a 
temps parcial a l’Institut Català de la Salut a l’empara d’una declaració d’interès públic 
per Acord de Govern, en relació amb l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre 
 
 
El procés de mediació entre l’Institut Català de la Salut i l’organització sindical Metges de 
Catalunya, amb motiu de la convocatòria de vaga amb referència V-72/2018, va finalitzar el 
dia 29 de novembre de 2018 amb un acord de compromisos entre les parts subscrit davant 
de l’Autoritat Laboral, del qual se’n donar tràmit d’informació a la Mesa Sectorial de Negociació 
de Sanitat en data 30 de novembre de de 2018. 
 
Aquest acord va preveure l’adopció de diferents mesures en relació amb l’excés de càrrega 
assistencial del personal de l’Institut Català de la Salut, per a l’efectivitat de les quals també 
es van acordar diferents accions, entre elles la d’afavorir la compatibilitat, per motius d’interès 
públic, de professionals que tenen com a primera activitat el sector concertat (públic o privat), 
per tal que puguin treballar també a l’Institut Català de la Salut a temps parcial. 
 
La implementació d’aquesta acció correspon al Departament de Salut, atenent a la seva 
competència, legalment prevista en l’article 22.1.a) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, per a resoldre els 
procediments per a l'aplicació de les incompatibilitats respecte al personal sanitari, 
competència que, juntament amb la dels criteris per aplicar les normes jurídiques en exercici 
d'aquesta funció, es troba delegada en aquesta Secretaria General en virtut de la vigent 
Resolució SLT/2317/2017, de 27 de setembre, de delegació de competències en matèria de 
personal de la persona titular del Departament de Salut en diversos òrgans del Departament 
(DOGC núm. 7470, de 9.10.2017). 
 
A aquest efecte, per bé que l’esmentada acció ha estat acordada amb motiu d’una 
convocatòria de vaga que tenia com a àmbit subjectiu el personal sanitari facultatiu de l’Institut 
Català de la Salut que presta serveis en l’àmbit d’atenció primària, res obsta, atenent a les 
raons que s’exposaran a continuació, a què la implementació de la mateixa es faci extensiva 
al conjunt del personal sanitari facultatiu i d’infermeria de l’Institut Català de la Salut, tant el 
que presta serveis en l’àmbit d’atenció primària com en la resta d’àmbits assistencials 
d’atenció (especialitzada i hospitalària, etc.). 
 
En concret, aquesta acció està dirigida a possibilitar al personal sanitari, a l’empara de la 
declaració d’interès públic per Acord de Govern, que té com a primera activitat el sector públic 
Salut, el desenvolupament d’una segona activitat pública a l’Institut Català de la Salut, en virtut 
d’un nomenament com a personal estatutari interí a temps parcial, entenent que aquesta 
prestació de serveis reuneix les notes característiques de temporalitat, caràcter de no 
permanència i dedicació a temps parcial i que, consegüentment, es respecten els elements 
essencials requerits per l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, s’ha de concloure que, prèvia formulació de la corresponent declaració 
d’activitats i l’oportú examen del compliment de la resta de requisits i exigències de la 
normativa en matèria d’incompatibilitats, esdevé susceptible d’autorització de compatibilitat el 
desenvolupament, a l’empara dels oportuns Acords de Govern de declaració d’interès públic, 
d’una segona activitat sanitària a l’Institut Català de la Salut, en règim de personal estatutari 
interí a temps parcial, sota la premissa que es donen les condicions postulades al referit article 
3.1 de la Llei 53/1984, per part del personal sanitari que desenvolupa la seva activitat pública 
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principal en el sector públic Salut, ja sigui en un entitat de titularitat pública o en una entitat de 
titularitat privada concertada. 
 
Així, cal tenir present que la finalitat dels Acords de Govern vigents, els quals a continuació 
s’enumeren, no és un altra que, amb la declaració d’interès públic per al desenvolupament 
d’un altre lloc de treball, d’una banda,  de caràcter assistencial per part del personal mèdic i el 
personal titulat en infermeria, i de l’altra, en l’àmbit de la recerca en salut per part dels 
professionals sanitaris assistencials, garantir una adequada prestació sanitària al conjunt de 
la ciutadania en el sistema sanitari català, i  facilitar i promoure l’activitat investigadora com a 
element fonamental per al progrés del mateix. 
 

Acords de Govern: 
 
- Acord de Govern 183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el 

desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic 
sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic, prorrogat per Acord 
de Govern 160/2016, de 20 de desembre. 

 
- Acord de Govern 118/2014, de 5 d'agost, pel qual es declara d'interès públic el 

desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits 
del sector públic per part del personal titulat en infermeria, prorrogat per Acord de Govern 
114/2017, d'1 d'agost.  

 

- Acord de Govern 137/2015, de 25 d'agost, pel qual es declara d'interès públic el 
desenvolupament d'un altre lloc de treball o activitat pública en l'àmbit de la recerca en 
salut per part dels professionals sanitaris que desenvolupen una activitat assistencial en 
el sistema públic de salut de Catalunya.  

 
Consegüentment, amb la present Directriu es dóna compliment al compromís adquirit i, així 
mateix, es possibilita l’assoliment ple de la finalitat dels referits Acords de Govern, alhora que 
es reverteix la situació de greuge comparatiu derivada de l’aplicació de l’article 3.1 de la Llei 
53/1984, existent entre l’Institut Català de la Salut, com a única entitat del sector públic Salut 
que disposa de personal amb vinculació estatutària, i la resta d’entitats del sector públic Salut, 
els empleats públics de les quals estan sotmesos al règim laboral.  
 
Per tot el que s’ha exposat, s’han d’adequar a les conclusions de la present Directriu els criteris 
tècnics en matèria d’incompatibilitats adoptats per aquesta Secretaria General, així com 
l’actuació dels operadors tècnics i jurídics del Departament de Salut i de les entitats del sector 
públic Salut en aquesta matèria, per tal de facilitar el desenvolupament d’una segona activitat 
en règim estatutari interí a temps parcial a l’Institut Català de la Salut a l’empara de les 
declaració d’interès públic pels Acords de Govern vigents en relació amb l’art. 3.1 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre. 
 
 
 
La secretària general 
 
 
 
 
 
Laura Pelay i Bargalló 
 
Barcelona, 12 de desembre de 2018 


