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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/944/2021, de 2 d'abril, per la qual es modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre,
de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19.
En el marc del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la
propagació de infeccions causades pel SARS-CoV-2, en data 30 d'octubre de 2020 es va aprovar la Resolució
SLT/2734/2020, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta disposició estableix mesures addicionals a
les previstes a l'article 2 del Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de
teletreball a les administracions públiques i de recursos humans al Sistema Nacional de Salut per fer front a la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, relatives al col·lectiu de professionals sanitaris en formació,
contractació de professionals titulats en formació professional, d'estudiants de grau de professions sanitàries i
d'estudiants de l'àrea sanitària de formació professional, per atendre la situació agreujada de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, la qual fa necessari que es disposi d'un nombre més elevat de professionals i que
es reforcin les plantilles del sistema de salut de Catalunya, tenint en compte la manca de professionals sanitaris
i la dificultat d'atendre les necessitats assistencials mitjançant el reclutament ordinari de professionals.
Així mateix, d'acord amb l'article 28 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les administracions
competents que han de vetllar per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de
reorganització d'acord amb les prioritats de cada moment, han de garantir un nombre suficient de
professionals implicats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic precoç, l'atenció dels casos i la
vigilància epidemiològica.
En data 27 de desembre de 2020, s'ha iniciat el Programa de vacunació contra la COVID-19 a Catalunya. Al
llarg del primer trimestre de 2021, s'han dut a terme les fases 1 i 2 del Programa, focalitzades en col·lectius
específics i als centres i dispositius de l'atenció primària i comunitària (APiC) i, per a determinats col·lectius, a
centres hospitalaris. Per al proper mes d'abril, s'inicia la fase 3 del Programa, focalitzada en la vacunació en
l'atenció primària de forma oportunista i, en centres logísticament preparats, per a vacunació massiva. Al
setembre, hi ha previst l'inici de la fase 4, focalitzada en la població de rescat i segones dosis pendents.
L'execució de la campanya de vacunació de la COVID-19 a Catalunya comporta que les dades d'administració
de les vacunes siguin incloses en el Registre de vacunació de Catalunya, d'acord amb el que preveu el Decret
llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, de 4
d'agost, i del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre.
Així mateix, com preveu el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s'adopten mesures organitzatives per a
l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret
llei 12/2020, de 10 d'abril, també s'incorporen en el Registre de vacunació de Catalunya les dades personals
necessàries per contactar amb els grups poblacionals tributaris de vacunació en cada moment, i amb les
persones que els integren, per tal d'oferir-los aquesta prestació i informar-los de l'operativa vacunal.
D'acord amb el que s'ha exposat, és necessària la modificació de la Resolució SLT/2734/2020, per la qual
s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, i amplificar les mesures esmentades de reforç de personal al sistema de
salut de Catalunya, per tal de respondre a la situació de necessitat existent, amb l'objectiu de garantir el
compliment dels paràmetres i ritme de vacunació establerts per tal d'absorbir les dosis de vacunes
setmanalment, i aconseguir la immunització de la població en el termini més curt possible. Així mateix, per
assolir aquest objectiu, escau que s'adoptin mesures organitzatives que, amb la priorització dels recursos
disponibles de professionals en l'àmbit sanitari, diferenciant les actuacions assistencials pròpies de l'acte
vacunal de les funcions complementaries en atenció al suport administratiu que aquest acte necessita,
permetin la incorporació en els equips de vacunació de personal del grup professional administratiu per al
desenvolupament d'aquestes funcions de suport, després de realitzar la seva corresponent formació, i sota la
supervisió i les instruccions dels professionals sanitaris de l'equip de vacunació al qual pertanyin.
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D'altra banda, la vigent normativa en matèria d'incompatibilitats dels empleats públics (Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat) determina que el
desenvolupament d'activitats públiques secundàries és possible si així ho exigeix l'interès del mateix servei
públic i, en aquest sentit, s'estableix que correspon al Consell Executiu determinar l'existència d'interès públic.
La situació d'emergència sanitària ocasionada amb motiu del SARS-CoV-2 va posar de manifest la insuficiència
d'aquestes declaracions d'interès públic en relació amb el personal sanitari i la necessitat que, de forma
excepcional i transitòria, es declarés, per al conjunt d'aquest personal sanitari del sistema públic, l'interès
públic per al desenvolupament d'altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses
públiques, centres i unitats que preveuen els punts 1 i 2 del vigent Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre,
i, consegüentment, que esdevingués compatible l'exercici d'aquestes activitats públiques sanitàries. A aquest
efecte, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat
posteriorment pel Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, determinen que, amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i durant la vigència d'aquest article, es declara d'interès públic que el
conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els
sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats que preveuen els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013,
de 23 de desembre, prorrogat per l'Acord GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé
compatible l'exercici d'aquestes activitats públiques.
En aquest sentit, l'actual situació d'emergència sanitària determina la necessitat de fer extensiva aquesta
declaració d'interès públic al conjunt del personal amb titulació sanitària del sistema públic i de les universitats
catalanes, per tal que puguin desenvolupar altres activitats públiques, en règim laboral i d'acord amb el
conveni col·lectiu aplicable, per fer front a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, al
Departament de Salut o una entitat del seu sector públic institucional, als centres del sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, al Grup
d'Emergències Mèdiques i a la xarxa de serveis socials d'atenció pública. A aquest efecte, esdevé compatible
l'exercici d'aquestes activitats, sense necessitat d'obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de
la segona activitat, que se substitueix per una declaració responsable.
Per tot el que s'ha exposat, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública, i en ús de l'habilitació que
em confereix el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de
Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la
COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma
per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2,

Resolc:

--1 Es modifica el punt 1 de la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, que queda redactat de la manera
següent:
“—1 Objecte.
”Aquesta Resolució té com a objecte l'establiment de mesures especials en matèria de contractació laboral de
recursos humans en l'àmbit del sistema públic de salut assistencial, social i de salut pública i d'altres mesures
d'organització en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.”

--2 Es modifica el punt 8 de la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, que queda redactat de la manera
següent:
“—8 Mesures de contractació d'estudiants de grau de professions sanitàries.
”Les entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials poden contractar estudiants de grau de professions
sanitàries en darrer any de formació, sota la modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a
l'article 15.1.a) del Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, per un termini de dotze mesos, prorrogable per successius períodes de tres mesos, amb la descripció
del lloc de treball 'reforç COVID-19' i la categoria professional i la retribució equivalent a resident de primer
any de formació de la titulació corresponent.
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”El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar l'estudiant contractat
siguin d'auxili sanitari, i que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional
sanitari.
”Per a la campanya de vacunació contra la COVID 19 a Catalunya, les entitats proveïdores de serveis sanitaris
poden contractar estudiants de grau de professions sanitàries en els dos darrers anys de formació, sota la
modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a l'article 15.1.a) del Text refós de l'Estatut dels
treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per un termini màxim de dotze mesos,
amb la descripció del lloc de treball 'reforç COVID-19' i la categoria professional i la retribució equivalent a
resident de primer any de formació de la titulació corresponent.
”El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar l'estudiant contractat
siguin d'auxili sanitari, i que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional
sanitari.”

--3 S'afegeix un punt 8 bis a la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, amb el redactat següent:
“—8 bis Mesures de contractació de graduats en medicina.
”Per a la campanya de vacunació de la COVID 19 a Catalunya, les entitats proveïdores de serveis sanitaris
poden contractar graduats en medicina, sota la modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a
l'article 15.1.a) del Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, per un termini màxim de dotze mesos, amb la descripció del lloc de treball 'reforç COVID-19' i la
categoria professional i la retribució equivalent a resident de primer any de formació de la titulació
corresponent.
”El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar el professional siguin
en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional sanitari.”

--4 S'afegeix un punt 9 bis a la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, amb el redactat següent:
“—9 bis 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 afrontar la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
”Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar la pandèmia del SARS-CoV-2 i durant la
vigència de l'estat d'alarma aprovat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, es declara d'interès públic que
el conjunt del personal amb titulació sanitària del sistema públic i de les universitats catalanes pugui
desenvolupar altres activitats públiques, en règim laboral i d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable, per fer
front a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en:
”- El Departament de Salut o una entitat del seu sector públic institucional.
”- Els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
”- Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
”- El Grup d'Emergències Mèdiques.
”- La xarxa de serveis socials d'atenció pública.
”Consegüentment, esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats.
”En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat,
que se substitueix per una declaració responsable, que figura annexa a la present Resolució, la qual, d'acord
amb les previsions de l'article 3 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, s'ha d'emplenar i presentar davant del
Departament de Salut.”

--5 S'afegeix un punt 9 ter a la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, amb el redactat següent:
“—9 ter Per a l'execució de la campanya de vacunació de la COVID 19 a Catalunya les entitats gestores dels
centres de vacunació autoritzats han d'adscriure a cada equip de vacunació personal pertanyent al grup
professional administratiu, sigui estatutari, funcionari o laboral, de l'entitat gestora corresponent, per realitzar
les tasques de suport als professionals sanitaris que estableix aquest apartat.
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”Les funcions del personal del grup professional administratiu en el procediment de vacunació per a la COVID19 consisteixen en la recollida de les dades que s'han d'incloure al Registre de vacunació de Catalunya que els
són proporcionades pels professionals sanitaris que efectuen l'acte vacunal i en la programació de vacunacions
individuals i massives elaborant les agendes dels professionals sanitaris i contactant amb els centres per a la
seva organització i coordinació. Així mateix, se'ls poden assignar altres tasques logístiques i administratives
incloses en la seva categoria professional.
”Per tal de facilitar la coordinació de les tasques sanitàries i administratives en el si dels equips de vacunació
autoritzats, el personal del grup professional administratiu ha de ser adscrit amb caràcter permanent a un
equip sanitari de vacunació fins a la finalització de l'execució de la campanya de vacunació de la COVID-19,
llevat que, per causes justificades, sigui necessària la seva substitució per un altre professional.
”S'habilita el personal del grup professional administratiu per accedir, mitjançant els sistemes establerts a
aquest efecte, al Registre de vacunació de Catalunya per efectuar els tractaments de dades personals
necessaris per a la realització de les funcions assignades en el procediment de vacunació de la població per la
COVID-19.
”Les actuacions del personal del grup professional administratiu es duen a terme sota la supervisió i les
instruccions dels professionals sanitaris de l'equip de vacunació al qual pertanyin, els quals han de verificar la
informació assistencial recollida.
”Per a la realització de les funcions assignades en el procediment de vacunació per la COVID-19, el personal
del grup professional administratiu sanitari ha de rebre amb caràcter previ la formació teòrica i pràctica
necessària per dur-les a terme. La formació ha de ser impartida pel centre assistencial al qual pertany, sota la
coordinació del Departament de Salut, i ha de quedar constància escrita de la seva recepció i superació.
”Així mateix, el personal del grup administratiu que realitzi aquestes funcions ha de signar un compromís de
confidencialitat i de compliment del secret professional.”

Barcelona, 2 d'abril de 2021

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Annex

(Vegeu la imatge al final del document)
ANNEX_Declaracio_Responsable-II.pdf

(21.096.050)
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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

1/2

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8382 - 8.4.2021
CVE-DOGC-A-21096050-2021

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Departament, entitat o centre
Municipi

Lloc de treball/ Cos/Categoria o grup professional

Departament, entitat o centre
Municipi

Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional

Municipi

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 complir 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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