COMPATIBILITAT

COMPATIBILITAT
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Funcionari
• Interí
• Personal laboral
SOL·LICITUD:
- S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials al Baix Llobregat mitjançant un model
d'instància específic i per duplicat.
- S’ha d’adjuntar una certificació del secretari, a amb el vist-i-plau del director, del
centre docent en el qual estigui destinat, fent constar la dedicació i distribució
horària setmanal.
- S’ha d’adjuntar una certificació horària del lloc de treball que es vulgui
compatibilitzar (fent constar la dedicació, distribució horària setmanal i retribucions).
Si és un exercici lliure de la professió, declaració jurada o expressa on es faci
constar l’activitat per la qual es sol·licita la comptabilitat, el nombre d’hores que s’hi
pensa dedicar així com el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es
té al centre docent.

OBSERVACIONS:
- En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no
pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
- Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de les
autoritzacions atorgades, no podran superar la retribució que li correspongui per
l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord
amb els percentatges següents:
o
o

Grup A o equivalent: un 30%
Grup B o equivalent: un 35%

NORMATIVA:
- 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)
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PERSONAL DOCENT

DURADA:
- Un curs acadèmic complet, tot i que restarà sense efectes en el cas de canvi de
lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball en el decurs del
mateix.
- Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten
incompatibles, i l’interessat no ha efectuat l’opció d’un d’ells abans de la seva presa
de possessió, s’entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació
administrativa corresponent.

