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Instrucció 5/2020, de
Balears, de mesures relatives a la 
de Salut de les Illes Balears 
 
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
Oficial de l’Estat nº 67 amb data 14 de març de 2020, contempla una sèrie de mesures 
dirigides a protegir la salut i 
malaltia i reforçar el sistema de salut
 
L’article 12 regula les mesures
el territori nacional establint que totes les autoritats civils sanitàries de les 
administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i 
treballadors al servei 
Sanitat quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent 
imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.
 
No obstant això, afegeix
mantenen la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis 
sanitaris assegurant en tot moment el seu adequat funcionament.
 
Mitjançant l’Ordre 232/2020, del Ministeri de Sanitat, de 15 de març 
mateix dia) i en el marc del Reial decret
sèrie de mesures en
professionals suficients per atendre a totes aquelles persones 
virus. 
 
Posteriorment l’Ordre 2
març, per la qual es modifica l
s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
 
Recentment l’Ordre 232/2020, ha tornat
l’Ordre SND/319/2020, d
15 de març, per la 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
 
En aquest sentit, i a fi de donar compliment a les mesures apuntades en les 
disposicions anteriors
removent tots els obstacles que impedeixen o dificulten que la mateixa sigui àgil. De la 
mateixa manera es persegueix compensar a totes aquelles persones que, en el marc 
d’aquesta contingència, presten serv
 
En conseqüència, 

  

/2020, de 8 d’abril, del director general del Servei de Salut de les Illes 
, de mesures relatives a la incorporació i adscripció de personal 

de Salut de les Illes Balears amb motiu de la crisi del COVID 19

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el Butlletí 

Estat nº 67 amb data 14 de març de 2020, contempla una sèrie de mesures 
dirigides a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la 
malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

article 12 regula les mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot 
el territori nacional establint que totes les autoritats civils sanitàries de les 
administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i 
treballadors al servei d’aquestes, queden sota les ordres directes del Ministre de 
Sanitat quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent 

los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

No obstant això, afegeix, que les administracions públiques autonòmiques i locals 
mantenen la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis 

assegurant en tot moment el seu adequat funcionament.

Ordre 232/2020, del Ministeri de Sanitat, de 15 de març 
mateix dia) i en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març,

en matèria de recursos humans que tracten de garantir l
professionals suficients per atendre a totes aquelles persones 

Ordre 232/2020, va ser modificada per l’Ordre 
març, per la qual es modifica l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual 

adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Ordre 232/2020, ha tornat a sofrir una nova modificació mitjançant 
Ordre SND/319/2020, d’1 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre SND/ 232/2020, de 

15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID

En aquest sentit, i a fi de donar compliment a les mesures apuntades en les 
disposicions anteriors, es fa precís incentivar la contractació de professionals sanitaris 
removent tots els obstacles que impedeixen o dificulten que la mateixa sigui àgil. De la 
mateixa manera es persegueix compensar a totes aquelles persones que, en el marc 

aquesta contingència, presten serveis en el sistema sanitari públic 

En conseqüència, d’acord amb l’art. 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d

Servei de Salut de les Illes 
i adscripció de personal al Servei 

crisi del COVID 19 

’estat d’alarma per a la 
19, publicat en el Butlletí 

Estat nº 67 amb data 14 de març de 2020, contempla una sèrie de mesures 
seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la 

dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot 
el territori nacional establint que totes les autoritats civils sanitàries de les 
administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i 

s, queden sota les ordres directes del Ministre de 
Sanitat quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent 

los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa. 

racions públiques autonòmiques i locals 
mantenen la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis 

assegurant en tot moment el seu adequat funcionament. 

Ordre 232/2020, del Ministeri de Sanitat, de 15 de març (BOE nº 68 del 
març, s’estableixen una 

tracten de garantir l’existència de 
professionals suficients per atendre a totes aquelles persones afectades per aquest 

Ordre SND/299/2020, de 27 de 
Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual 

adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la 

a sofrir una nova modificació mitjançant 
Ordre SND/ 232/2020, de 

adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

En aquest sentit, i a fi de donar compliment a les mesures apuntades en les 
ntivar la contractació de professionals sanitaris 

removent tots els obstacles que impedeixen o dificulten que la mateixa sigui àgil. De la 
mateixa manera es persegueix compensar a totes aquelles persones que, en el marc 

eis en el sistema sanitari públic autonòmic. 

art. 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de Salut de les 
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Illes Balears, que atorga al Servei de Salut de les Illes Balears
públics sanitaris de caràcter assistencial, 
26.1 i 29.3 de la Llei
39/2006, de 21 d’abril, per la qual s
Balears, dicto la següent
 

 
Primer. Mesures relatives als professionals sanitaris en formació
 
1. Establir amb caràcter obligatori la pròrroga

contractes de tots els 
de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la 
Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària 
especialitzada i qualsevol qu
que sigui l’any que estiguin cursant
 
A l’efecte de formalitzar i deixar constància d
del Servei de Salut dirigirà un ofici
que han de notificar aquesta pròrroga als residents afectats per aquest precepte.
 
Així mateix, la notificació de
conforme al model establert en l
 

2. Encomanar als citats professionals sanitaris de manera provisional les funcions, 
en correspondència amb la seva especialitat de formació, de facultatiu adjunt 
especialista, metge de família d
infermer especialista dins del Servei de Salut de les Illes Balears. 
encomana es realitzarà preferentment al personal resident en l
formació.  
 
L’encomana serà realitzada per les gerències territorials conforme al model 
establert en l’anne
 

3. Reconèixer als citats professionals sanitaris les percepcions econòmiques de la 
categoria professional corresponent durant el temps que exerceixin aquestes 
funcions i des del moment en què es formalitzi 
comportin un 
correspongués abans de la pròrroga del contracte
d’acreditar-se fefaentment

 
 

Segon. Residents que es trobin
de les Illes Balears

 

, que atorga al Servei de Salut de les Illes Balears
públics sanitaris de caràcter assistencial, i de conformitat amb el regulat en l

Llei 14/1986, de 25 d’abril, en relació amb l’article
abril, per la qual s’aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes 

Balears, dicto la següent 

INSTRUCCIÓ 

Primer. Mesures relatives als professionals sanitaris en formació

amb caràcter obligatori la pròrroga automàtica al final del venciment
de tots els residents als quals es refereix el Reial decret 183/2008, de 8 

de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la 
Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària 
especialitzada i qualsevol que sigui l’especialitat que estan realitzant i qualsevol 

any que estiguin cursant. 

efecte de formalitzar i deixar constància d’aquesta pròrroga el 
del Servei de Salut dirigirà un ofici a cadascun dels gerents territorials indicant
que han de notificar aquesta pròrroga als residents afectats per aquest precepte.

la notificació de la pròrroga serà realitzada per
conforme al model establert en l’Annex I. 

Encomanar als citats professionals sanitaris de manera provisional les funcions, 
en correspondència amb la seva especialitat de formació, de facultatiu adjunt 
especialista, metge de família d’atenció primària, pediatra d

er especialista dins del Servei de Salut de les Illes Balears. 
encomana es realitzarà preferentment al personal resident en l

encomana serà realitzada per les gerències territorials conforme al model 
annex II.  

Reconèixer als citats professionals sanitaris les percepcions econòmiques de la 
categoria professional corresponent durant el temps que exerceixin aquestes 

des del moment en què es formalitzi aquesta encomana
comportin un major grau d’autonomia i menor nivell de supervisió que el que els 
correspongués abans de la pròrroga del contracte, circumstància que haurà 

se fefaentment. 

. Residents que es trobin realitzant una rotació externa
de les Illes Balears 
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, que atorga al Servei de Salut de les Illes Balears la gestió dels serveis 
i de conformitat amb el regulat en l’article 

article 12.1.c) del Decret 
atuts del Servei de Salut de les Illes 

Primer. Mesures relatives als professionals sanitaris en formació 

automàtica al final del venciment dels 
residents als quals es refereix el Reial decret 183/2008, de 8 

de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la 
Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària 

especialitat que estan realitzant i qualsevol 

aquesta pròrroga el director general 
a cadascun dels gerents territorials indicant-los 

que han de notificar aquesta pròrroga als residents afectats per aquest precepte. 

serà realitzada per cada gerent territorial 

Encomanar als citats professionals sanitaris de manera provisional les funcions, 
en correspondència amb la seva especialitat de formació, de facultatiu adjunt 

atenció primària, pediatra d’atenció primària o 
er especialista dins del Servei de Salut de les Illes Balears. La citada 

encomana es realitzarà preferentment al personal resident en l’últim any de 

encomana serà realitzada per les gerències territorials conforme al model 

Reconèixer als citats professionals sanitaris les percepcions econòmiques de la 
categoria professional corresponent durant el temps que exerceixin aquestes 

aquesta encomana, sempre que 
autonomia i menor nivell de supervisió que el que els 

, circumstància que haurà 

realitzant una rotació externa en el Servei de Salut 



 

 

 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 

07003 Palma  

Tel. 971 17 56 00 

ibsalut.es 
 

 

 

 
1. El director general del Servei de Salut

qualsevol any de formació i de qualsevol especialitat, prestin serveis en Unitats 
amb especial necessitat. Les Unitats podran estar en el seu mateix centre, en 
centre diferent de la mateixa comunitat autònoma o de dif
autònoma. En aquests casos, quedaran suspeses les rotacions en curs o 
programades dels residents, perquè aquests puguin prestar serveis en aquestes 
Unitats i es procedirà a adaptar els itineraris formatius, amb la finalitat de que els 
residents adquireixin les competències en control de les malalties i les situacions 
d’emergència.
 

2. Els residents que es trobin en 
externa, podran romandre en el centre sanitari en el qual es trobin, tret que 
determini la finalització de la rotació.
 
Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident haurà de 
comunicar-ho a la seva Unitat docent abans d
del compliment dels protocols de preven
 

3. Es podrà autoritzar la prolongació de l
dins de cada període d
autoritzant una nova rotació que tingui com a objectiu l
en control de les malalties i les situacions d
de residència i de l
se a Unitats no acreditades per a la docència. Els responsables de
sanitària especialitzada designaran col·laboradors docents, amb caràcter 
temporal, en aquestes Unitats, atenent a criteris d
demostrada bona pràctica professional, perquè puguin tutoritzar als residents 
durant el temps 
 
De la mateixa manera podran designar
temporal, en Unitats els tutors acreditats de les quals puguin no tenir plena 
disponibilitat per desenvolupar la seva labor docent.

 
Tercer. Millora dels
complementari d
 
1. El personal estatu
complementaris d’
55/2003, de 16 de
de salut, podrà sol·licitar 
nomenament a jornada completa, que s
temporal addicional al que ja ostenta.
 
2. La persona titular de l
sol·licitud, i determinarà el servei i unitat de destinació del

 

El director general del Servei de Salut podrà determinar que els residents de 
qualsevol any de formació i de qualsevol especialitat, prestin serveis en Unitats 
amb especial necessitat. Les Unitats podran estar en el seu mateix centre, en 
centre diferent de la mateixa comunitat autònoma o de diferent comunitat 
autònoma. En aquests casos, quedaran suspeses les rotacions en curs o 
programades dels residents, perquè aquests puguin prestar serveis en aquestes 
Unitats i es procedirà a adaptar els itineraris formatius, amb la finalitat de que els 

ents adquireixin les competències en control de les malalties i les situacions 
emergència. 

Els residents que es trobin en la nostra comunitat autònoma realitzant una rotació 
externa, podran romandre en el centre sanitari en el qual es trobin, tret que 
determini la finalització de la rotació. 

Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident haurà de 
ho a la seva Unitat docent abans d’incorporar-se a la mateixa, a efecte 

del compliment dels protocols de prevenció i control de la infecció per COVID

Es podrà autoritzar la prolongació de l’estada més enllà dels mesos permesos 
dins de cada període d’avaluació anual, romanent en la mateixa Unitat, o 
autoritzant una nova rotació que tingui com a objectiu l’adqui
en control de les malalties i les situacions d’emergència, independentment de l
de residència i de l’especialitat. Excepcionalment, els residents podran traslladar
se a Unitats no acreditades per a la docència. Els responsables de
sanitària especialitzada designaran col·laboradors docents, amb caràcter 
temporal, en aquestes Unitats, atenent a criteris d’experiència, competència i 
demostrada bona pràctica professional, perquè puguin tutoritzar als residents 
durant el temps de prestació de serveis. 

De la mateixa manera podran designar-se col·laboradors docents, amb caràcter 
temporal, en Unitats els tutors acreditats de les quals puguin no tenir plena 
disponibilitat per desenvolupar la seva labor docent. 

. Millora dels nomenaments temporals per a la prestació de serveis 
complementari d’una reducció de jornada ordinària. 

El personal estatutari temporal nomenat per a la prestació de serveis 
’una reducció de jornada ordinària previst en

de desembre, de l’Estatut Marco del personal estatutari dels serveis 
de salut, podrà sol·licitar a la seva Gerència Territorial la millora d
nomenament a jornada completa, que s’articularà a través d’un nou nomenament 

addicional al que ja ostenta. 

La persona titular de l’Adreça Gerència corresponent podrà autoritzar aquesta 
sol·licitud, i determinarà el servei i unitat de destinació del professional.
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podrà determinar que els residents de 
qualsevol any de formació i de qualsevol especialitat, prestin serveis en Unitats 
amb especial necessitat. Les Unitats podran estar en el seu mateix centre, en 

erent comunitat 
autònoma. En aquests casos, quedaran suspeses les rotacions en curs o 
programades dels residents, perquè aquests puguin prestar serveis en aquestes 
Unitats i es procedirà a adaptar els itineraris formatius, amb la finalitat de que els 

ents adquireixin les competències en control de les malalties i les situacions 

comunitat autònoma realitzant una rotació 
externa, podran romandre en el centre sanitari en el qual es trobin, tret que aquest 

Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident haurà de 
se a la mateixa, a efecte 

ció i control de la infecció per COVID-19. 

estada més enllà dels mesos permesos 
avaluació anual, romanent en la mateixa Unitat, o 

adquisició de competències 
emergència, independentment de l’any 

especialitat. Excepcionalment, els residents podran traslladar-
se a Unitats no acreditades per a la docència. Els responsables de formació 
sanitària especialitzada designaran col·laboradors docents, amb caràcter 

experiència, competència i 
demostrada bona pràctica professional, perquè puguin tutoritzar als residents 

se col·laboradors docents, amb caràcter 
temporal, en Unitats els tutors acreditats de les quals puguin no tenir plena 

per a la prestació de serveis 

ari temporal nomenat per a la prestació de serveis 
en l’article 9 de la Llei 

Marco del personal estatutari dels serveis 
la millora d’ocupació del seu 

un nou nomenament 

Adreça Gerència corresponent podrà autoritzar aquesta 
professional. 
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Quart. Contractació de persones amb un grau, llicenciatura 
títol d’especialista per a la realització de funcions pròpies d
 
1. Es permetrà la contractació de personal amb un grau, llicenciatura o diplomatura, 
que manquen encara del títol d
d’una especialitat, que
sanitària especialitzada i que hagi superat la puntuació mínima en l
estat adjudicataris de plaça.
 
El contracte anterior estarà subjecte
1146/2006, de 6 d
per a la formació d
d’aquests contractes serà de tres me
mesos, sense perjudici de la seva finalització anticipada una vegada conclòs l
d’alarma. 
 
El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions corresponents al 
personal resident en 
 
2. Així mateix, es podrà contractar als professionals, de qualsevol titulació, que van 
realitzar les proves selectives 2019 per a l
sanitària especialitzada i que han superat la puntuació mín
contractats sota la modalitat contractual prevista en el Reial decret 1146/2006, de 6 
d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació 
d’especialistes en Ciències de la Salut 
 
El contracte que se subscrigui tindrà una durada de tres mesos prorrogables per 
successius períodes de tres mesos, i s
resulti adjudicatari de plaça.
El personal contractat per 
personal resident en formació del primer any
 
3. Els contractes laborals descrits en els apartats anteriors tindran per objecte 
realització de funcions pròpies de la 
titular de la Gerència Territorial on presti serveis el professional
 
Cinquè. Incorporació
 
1. Els professionals sanitaris mèdics/as i infermers/as jubilats menors
podran sol·licitar ser
qual es van jubilar,
 
2. Aquests nomenaments eventuals seran destinats preferentment
funcions dins de el
Gerència Territorial

 

Contractació de persones amb un grau, llicenciatura 
especialista per a la realització de funcions pròpies d

1. Es permetrà la contractació de personal amb un grau, llicenciatura o diplomatura, 
que manquen encara del títol d’especialista per a la realització de 

una especialitat, que van realitzar les proves selectives 2018/2019 de formació 
sanitària especialitzada i que hagi superat la puntuació mínima en l
estat adjudicataris de plaça. 

El contracte anterior estarà subjecte al règim jurídic establert en 
1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència 
per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). La durada 

aquests contractes serà de tres mesos prorrogables per successius períodes de tres 
mesos, sense perjudici de la seva finalització anticipada una vegada conclòs l

El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions corresponents al 
personal resident en formació del primer any. 

Així mateix, es podrà contractar als professionals, de qualsevol titulació, que van 
realitzar les proves selectives 2019 per a l’accés l’any 2020, a places de formació 
sanitària especialitzada i que han superat la puntuació mínima en l
contractats sota la modalitat contractual prevista en el Reial decret 1146/2006, de 6 

octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació 
especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). 

El contracte que se subscrigui tindrà una durada de tres mesos prorrogables per 
successius períodes de tres mesos, i s’extingirà en el moment en què el professional 
resulti adjudicatari de plaça. 
El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions corresponents al 
personal resident en formació del primer any. 

Els contractes laborals descrits en els apartats anteriors tindran per objecte 
realització de funcions pròpies de la corresponent especialitat 
titular de la Gerència Territorial on presti serveis el professional

Incorporació de professionals sanitaris jubilats i personal emèrit

Els professionals sanitaris mèdics/as i infermers/as jubilats menors
ser nomenats personal estatutari eventual en 

van jubilar, a la Gerència en la qual van prestar servei per última

Aquests nomenaments eventuals seran destinats preferentment
funcions dins de el àmbit de l’atenció primària, i s’activaran prèvia

Territorial a l’Adreça d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals
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Contractació de persones amb un grau, llicenciatura o diplomatura sense 
especialista per a la realització de funcions pròpies d’una especialitat 

1. Es permetrà la contractació de personal amb un grau, llicenciatura o diplomatura, 
especialista per a la realització de funcions pròpies 

van realitzar les proves selectives 2018/2019 de formació 
sanitària especialitzada i que hagi superat la puntuació mínima en l’exercici i no hagin 

al règim jurídic establert en el Reial decret 
octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència 
especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). La durada 

prorrogables per successius períodes de tres 
mesos, sense perjudici de la seva finalització anticipada una vegada conclòs l’estat 

El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions corresponents al 

Així mateix, es podrà contractar als professionals, de qualsevol titulació, que van 
any 2020, a places de formació 

ima en l’exercici. Podran ser 
contractats sota la modalitat contractual prevista en el Reial decret 1146/2006, de 6 

octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació 

El contracte que se subscrigui tindrà una durada de tres mesos prorrogables per 
extingirà en el moment en què el professional 

percebrà les retribucions corresponents al 

Els contractes laborals descrits en els apartats anteriors tindran per objecte la 
 i seran subscrits pel 

titular de la Gerència Territorial on presti serveis el professional. 

i personal emèrit. 

Els professionals sanitaris mèdics/as i infermers/as jubilats menors de 70 anys 
 la categoria des de la 

Gerència en la qual van prestar servei per última vegada. 

Aquests nomenaments eventuals seran destinats preferentment a la realització de 
prèvia sol·licitud de la 

Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui 
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remetrà a aquella una relació de persones que compleixin els requisits del present 
apartat per al seu contacte i
 
El personal jubilat que es reincorpori a l
percebrà les retribucions bàsiques corresponents a la plaça bàsica en la qual 
s’incorporin que, en tot cas, resultaran compatibles amb la percepci
jubilació. 
 
3. Així mateix el personal emèrit podrà sol·licitar la seva reincorporació voluntària al 
servei actiu per a la prestació de funcions d
que es reincorpori a l
les retribucions corresponents al seu nomenament
compatibles amb la percepció de la pensió de jubilació.
 
4. Mitjançant la present Instrucció
reincorporació dels
requisits del present

 
5. La reincorporació del personal jubilat i emèrit podrà ser total o parcial i la mateixa 
serà autoritzada per
prestar els seus serveis el dia de la seva jubilació. Aquesta resolució indicarà el servei 
i/o unitat de destinació.
 
Sisè. Reincorporació del personal sanitari amb dispensa per la 
funcions sindicals.
 
1. Els professionals
treball podran sol·licitar
funcions assistencials a
 
2. Aquesta reincorporació podrà ser total o parcial i la mateixa serà autoritzada per la 
persona titular de la Gerència
del servei i/o unitat de
 
Setè. Mesures de mobilitat funcional i/o geo
 
1. El personal estatutari podrà ser adscrit mitjançant 
del Servei de Salut
com a unitats o serveis
provisió o mobilitat.
 
2. El personal estatutari podrà ser adscrit mitjançant 
del Servei de Salut 
serveis. En aquesta
com les funcions que es
 

 

remetrà a aquella una relació de persones que compleixin els requisits del present 
apartat per al seu contacte i posterior contractació. 

El personal jubilat que es reincorpori a l’empara del que es disposa en aquest punt 
percebrà les retribucions bàsiques corresponents a la plaça bàsica en la qual 

incorporin que, en tot cas, resultaran compatibles amb la percepci

Així mateix el personal emèrit podrà sol·licitar la seva reincorporació voluntària al 
servei actiu per a la prestació de funcions d’assistència sanitària. 
que es reincorpori a l’empara del que es disposa en aquest punt 

corresponents al seu nomenament que, en tot cas, resultaran 
compatibles amb la percepció de la pensió de jubilació. 

present Instrucció queda valorada positivament 
dels professionals jubilats i del personal emèrit que compleixi els 

requisits del present apartat. 

La reincorporació del personal jubilat i emèrit podrà ser total o parcial i la mateixa 
serà autoritzada per resolució de la persona titular de la Gerència Territorial on van 
prestar els seus serveis el dia de la seva jubilació. Aquesta resolució indicarà el servei 

destinació. 

. Reincorporació del personal sanitari amb dispensa per la 
funcions sindicals. 

professionals sanitaris amb dispensa absoluta o parcial d
sol·licitar amb caràcter voluntari la reincorporació per a l

funcions assistencials a la seva Gerència. 

Aquesta reincorporació podrà ser total o parcial i la mateixa serà autoritzada per la 
persona titular de la Gerència Territorial on està adscrita la seva plaça
del servei i/o unitat de destinació. 

Mesures de mobilitat funcional i/o geogràfica. 

El personal estatutari podrà ser adscrit mitjançant comunicació
del Servei de Salut a funcions diferents a les corresponents a el seu nomenament,

serveis diferents a aquells obtinguts pels procediments de
mobilitat.  

El personal estatutari podrà ser adscrit mitjançant comunicació
del Servei de Salut a Gerències Territorials diferents a aquella 

aquesta comunicació es determinaran la unitat o servei
com les funcions que es desenvoluparan. 
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remetrà a aquella una relació de persones que compleixin els requisits del present 

empara del que es disposa en aquest punt 
percebrà les retribucions bàsiques corresponents a la plaça bàsica en la qual 

incorporin que, en tot cas, resultaran compatibles amb la percepció de la pensió de 

Així mateix el personal emèrit podrà sol·licitar la seva reincorporació voluntària al 
assistència sanitària. El personal emèrit 

punt continuarà percebent 
que, en tot cas, resultaran 

 l’oportunitat de la 
professionals jubilats i del personal emèrit que compleixi els 

La reincorporació del personal jubilat i emèrit podrà ser total o parcial i la mateixa 
persona titular de la Gerència Territorial on van 

prestar els seus serveis el dia de la seva jubilació. Aquesta resolució indicarà el servei 

. Reincorporació del personal sanitari amb dispensa per la realització de 

d’assistència al lloc de 
amb caràcter voluntari la reincorporació per a l’acompliment de 

Aquesta reincorporació podrà ser total o parcial i la mateixa serà autoritzada per la 
Territorial on està adscrita la seva plaça amb indicació 

comunicació del Director General 
el seu nomenament, així 

diferents a aquells obtinguts pels procediments de selecció, 

comunicació del Director General 
 en la qual presta 

servei de destinació així 
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3. Les modificacions previstes en els apartats anteriors seran comunicades per cada 
gerent territorial a les persones afectades conforme al model establert en l
 
4. Les adscripcions
es trobin en estat de gestació ni a les víctimes de violència de gènere i tenen caràcter 
provisional. 
 
Vuitè. Contractació d
 
1. Per a la contractació d
any de formació se subscriurà un contracte laboral de durada determinada, d
sanitari, conforme al previst en l
d’octubre, per el qual
(BOE nº 255 de 24 d
 
2. Aquests contractes s
d’Àrea de Professionals i Relacions 
persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior
contractació. 
 
3. La durada d’aquests
mes, i en els mateixos
sota supervisió d’un professional

 
4. El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions 
corresponents al personal resident en formació del primer any.
 
Novè. Contractació d
 
1. Per a la contractació d
les professions sanitàries no previstes en el punt 
any de l’àrea sanitària de 
durada determinada, d
refós de la Llei de l
2/2015, de 23 d’oct
 
2. Aquests contractes s
d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 
persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte 
contractació. 

 

3. La durada d’aquests
mes, i en els mateixos
sota supervisió d’un professional

 

 

Les modificacions previstes en els apartats anteriors seran comunicades per cada 
gerent territorial a les persones afectades conforme al model establert en l

adscripcions recollides en el present apartat no seran aplicable
en estat de gestació ni a les víctimes de violència de gènere i tenen caràcter 

. Contractació d’estudiants dels graus de medicina i infermeria.

Per a la contractació d’estudiants dels graus de medicina i infermeria en el seu últim 
any de formació se subscriurà un contracte laboral de durada determinada, d
sanitari, conforme al previst en l’article 15.1.a) del Reial decret

el qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors 
(BOE nº 255 de 24 d’octubre)..  

Aquests contractes s’activaran prèvia sol·licitud de la Gerència
Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 

persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior

aquests contractes serà de 2 mesos prorrogables
els mateixos s’haurà d’indicar que es desenvolupen en qualitat de suport i 

un professional sanitari. 

El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions 
corresponents al personal resident en formació del primer any.

Contractació d’estudiants d’altres titulacions. 

Per a la contractació d’estudiants últim any de grau, llicenciatura o diplomatura de 
les professions sanitàries no previstes en el punt Vuitè, així com d

àrea sanitària de formació professional se subscriurà un contracte laboral de 
durada determinada, d’auxili sanitari, a l’empara del previst en l
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 

octubre. 

Aquests contractes s’activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial a l
Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 

persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte 

aquests contractes serà de 2 mesos prorrogables
els mateixos s’haurà d’indicar que es desenvolupen en qualitat de suport i 

un professional sanitari. 

6 

Les modificacions previstes en els apartats anteriors seran comunicades per cada 
gerent territorial a les persones afectades conforme al model establert en l’Annex III. 

seran aplicable a les dones que 
en estat de gestació ni a les víctimes de violència de gènere i tenen caràcter 

estudiants dels graus de medicina i infermeria. 

estudiants dels graus de medicina i infermeria en el seu últim 
any de formació se subscriurà un contracte laboral de durada determinada, d’auxili 

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 
Estatut dels Treballadors 

activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial a l’Adreça 
, qui remetrà a aquella una relació de 

persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior 

prorrogables per períodes de un 
indicar que es desenvolupen en qualitat de suport i 

El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions 
corresponents al personal resident en formació del primer any. 

de grau, llicenciatura o diplomatura de 
, així com d’estudiants d’últim 

formació professional se subscriurà un contracte laboral de 
empara del previst en l’article 15.1.a) del text 

Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 

activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial a l’Adreça 
Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 

persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior 

prorrogables per períodes de un 
indicar que es desenvolupen en qualitat de suport i 
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4. El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions
corresponents al grup de classificació de la categoria professional o especialitat les 
funcions de la qual realitzin.

 
Desè. Contractació de titulats en Formació Professional
 
1. Es permet la contractació de persones que han finalitzat els seus estudis de 
Formació Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d
encara no s’ha expedit el corresponent títol, sempre que aquestes aportin certificat 
expedit per les autorita
 
2. Aquests contractes s
d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 
persones que compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior 
contractació. 

 
3. El personal referit en els apartats anteriors serà contractat 
temporal d’auxili sanitari, 
Llei de l’Estatut dels Treballadors
grup de classificació de la categoria professional o especialitat les funcions de la qual 
realitzin. 
 
Onzè. Altres mesures
 
1. Les Gerències Territorials podran acordar la suspensió 
de guàrdia per raons d
 
2. El Servei d’Informàtica de l
Salut en relació amb la gestió dels RH de la crisi del cor
diferents comunicacions
en la present Instrucció, 
 
Dotzè. Acord de borsa
 
1. Durant el període de vigència de la present 
l’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l
de la Taula Sectorial de Sanitat d
refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de tr
per a cada categoria i especialitat
 
2. S’intentarà, de manera preferent, respectar l
treball que romanguin actives
De manera excepcional, l

 

contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions
corresponents al grup de classificació de la categoria professional o especialitat les 
funcions de la qual realitzin. 

. Contractació de titulats en Formació Professional 

contractació de persones que han finalitzat els seus estudis de 
Formació Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, però a les quals 

ha expedit el corresponent títol, sempre que aquestes aportin certificat 
expedit per les autoritats competents que acrediti la finalització dels seus estudis. 

Aquests contractes s’activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial a l
Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 

compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior 

El personal referit en els apartats anteriors serà contractat amb un contracte laboral 
auxili sanitari, a l’empara del previst en l’article 15.1.a) del 

Estatut dels Treballadors i percebrà les retribucions bàsiques
grup de classificació de la categoria professional o especialitat les funcions de la qual 

Altres mesures 

. Les Gerències Territorials podran acordar la suspensió temporal de les exempcions 
de guàrdia per raons d’edat. 

Informàtica de l’OTIC crearà un enllaç a la pàgina web del Servei de 
Salut en relació amb la gestió dels RH de la crisi del coronavirus
diferents comunicacions/anuncis relacionats amb la incorporació del personal previst 
en la present Instrucció, així com resta d’informació rellevant.  

Acord de borsa 

1. Durant el període de vigència de la present Instrucció, se suspèn l
del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l

de la Taula Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s
refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de tr
per a cada categoria i especialitat. 

intentarà, de manera preferent, respectar l’ordre de prelació de les borses de 
treball que romanguin actives, així com les llistes subsidiàries d
De manera excepcional, l’òrgan competent per gestionar la borsa de treball podrà 
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contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions bàsiques 
corresponents al grup de classificació de la categoria professional o especialitat les 

contractació de persones que han finalitzat els seus estudis de 
Infermeria, però a les quals 

ha expedit el corresponent títol, sempre que aquestes aportin certificat 
ts competents que acrediti la finalització dels seus estudis.  

activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial a l’Adreça 
Àrea de Professionals i Relacions Laborals, qui remetrà a aquella una relació de 

compleixin els requisits del present apartat per al seu contacte i posterior 

amb un contracte laboral 
article 15.1.a) del text refós de la 

percebrà les retribucions bàsiques corresponents al 
grup de classificació de la categoria professional o especialitat les funcions de la qual 

temporal de les exempcions 

un enllaç a la pàgina web del Servei de 
onavirus, on es publiquin els 

/anuncis relacionats amb la incorporació del personal previst 
 

Instrucció, se suspèn l’aplicació de 
del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord 

11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Text 
refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball 

ordre de prelació de les borses de 
, així com les llistes subsidiàries d’actualització periòdica. 

competent per gestionar la borsa de treball podrà 
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oferir nomenaments temporals eventuals a les persones més indicades en funció de la 
seva adaptació i coneixement del lloc a cobrir.
 
Tretzè. Dispositius
 
1. El director general de
cada moment, posarà
en els diferents Gerències 
crisi sanitària ocasionada pel COVID
habilitades a aquest efecte.
 
2. La sol·licitud per a l
centre hospitalari designat a aquest efecte,
desplaçats d’altres
de alt risc enfront de el
mesura preventiva davant una possible transmissió així com els 
característiques dels torns de treball o per la distància entre el seu domicili habitual i el 
centre hospitalari així ho
 
Catorzè. Col·laboració d
 
1. Les empleades i empleats públics en servei actiu 
l’àmbit de la seva administració d
àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d
vulnerables i aquelles altres que requereixin 
conseqüència de la situació provocada pel COVID
retribucions per l’organisme d
administrativa o contracte de treball mentre duri la 
 
2. La prestació del servei es podrà dur a terme tant de manera presencial com a través 
de modalitats no presencials de treball, prèvia autorització del seu superior jeràrquic i 
comunicació a l’òrgan competent en matèria de per
 
Quinzè. Deure comunicació prèvia
 
Amb caràcter previ a la seva materialització, els Gerents Territorials comunicaran a la 
Direcció general del Servei de Salut, qualsevol contractació o canvi de vinculació 
funcionarial, laboral o estatutària entre 
comuniqui a la Secretaria General de Sanitat
correu electrònic sdgcai@mscbs.es.
 
Setzè. Gaudi dels dies de permís per assumptes particulars
l’any 2019 
 
Els dies de permís per assumptes particulars corresponents a l
hagin pogut gaudir

 

oferir nomenaments temporals eventuals a les persones més indicades en funció de la 
seva adaptació i coneixement del lloc a cobrir. 

Dispositius d’allotjament a professionals 

El director general del Servei de Salut, en funció de la disponibilitat que es tingui a 
posarà a la disposició dels professionals que estiguin prestant serveis 

en els diferents Gerències Territorials del Servei de Salut de les Illes Balears 
sanitària ocasionada pel COVID-19, allotjament en diferents dependències 

habilitades a aquest efecte.  

La sol·licitud per a l’ús d’aquestes dependències serà tramitada pel responsable del 
centre hospitalari designat a aquest efecte, podent fer ús d’elles

altres illes o comunitats autònomes, aquells que conviuen
enfront de el COVID-19 i que prefereixen no tornar a 

mesura preventiva davant una possible transmissió així com els 
característiques dels torns de treball o per la distància entre el seu domicili habitual i el 
centre hospitalari així ho requereixin. 

Col·laboració d’empleades i empleats públics 

1. Les empleades i empleats públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar tant a 
àmbit de la seva administració d’origen com en qualsevol altra administració, a les 

àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d’ocupació, per a la protecció de col·lectius 
vulnerables i aquelles altres que requereixin un reforç en matèria de personal com a 
conseqüència de la situació provocada pel COVID-19, seguiran reportant les seves 

organisme d’origen, no suposant modificació de la seva situació 
administrativa o contracte de treball mentre duri la declaració d

2. La prestació del servei es podrà dur a terme tant de manera presencial com a través 
de modalitats no presencials de treball, prèvia autorització del seu superior jeràrquic i 

òrgan competent en matèria de personal. 

Deure comunicació prèvia 

Amb caràcter previ a la seva materialització, els Gerents Territorials comunicaran a la 
Direcció general del Servei de Salut, qualsevol contractació o canvi de vinculació 
funcionarial, laboral o estatutària entre centres hospitalaris a efecte que aquest la 
comuniqui a la Secretaria General de Sanitat del Ministeri a través de la bústia de 
correu electrònic sdgcai@mscbs.es. 

Gaudi dels dies de permís per assumptes particulars

ies de permís per assumptes particulars corresponents a l
hagin pogut gaudir-se durant el període de durada del període d
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oferir nomenaments temporals eventuals a les persones més indicades en funció de la 

, en funció de la disponibilitat que es tingui a 
a la disposició dels professionals que estiguin prestant serveis 

Territorials del Servei de Salut de les Illes Balears durant la 
19, allotjament en diferents dependències 

aquestes dependències serà tramitada pel responsable del 
elles tots professionals 

conviuen amb persones 
 els seus domicilis com a 

mesura preventiva davant una possible transmissió així com els que per les 
característiques dels torns de treball o per la distància entre el seu domicili habitual i el 

que sol·licitin col·laborar tant a 
origen com en qualsevol altra administració, a les 

ocupació, per a la protecció de col·lectius 
un reforç en matèria de personal com a 

19, seguiran reportant les seves 
origen, no suposant modificació de la seva situació 

declaració d’Estat d’alarma. 

2. La prestació del servei es podrà dur a terme tant de manera presencial com a través 
de modalitats no presencials de treball, prèvia autorització del seu superior jeràrquic i 

Amb caràcter previ a la seva materialització, els Gerents Territorials comunicaran a la 
Direcció general del Servei de Salut, qualsevol contractació o canvi de vinculació 

centres hospitalaris a efecte que aquest la 
a través de la bústia de 

Gaudi dels dies de permís per assumptes particulars corresponents a 

ies de permís per assumptes particulars corresponents a l’any 2019 i que no 
se durant el període de durada del període d’alarma podrà gaudir-
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se durant l’any 2020, sempre que les necessitats del servei ho permetin.
 
Dissetè. Efectes i 
 
Es deixa sense efecte la 
Servei de Salut de les Illes Balears,
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19
la seva modificació de 30 de març de 2020.
 
Aquesta Instrucció produirà efectes el mateix dia de la seva publicació a la pàgina web 
del Servei de Salut dels Illes Balears.
 
Les mesures incloses en la present Instrucció, que desenvolupen l
232/2020, de 15 de març, resultaran d
onzè d’aquesta Ordre
 
Palma, 8 d’abril de 2020
 
El director general del Servei de Salut
 
 
 
Julio Miguel Fuster C
 
 
 
 

 

any 2020, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

. Efectes i durada 

Es deixa sense efecte la Instrucció 4/2020, de 26 de març, del Director General del 
Servei de Salut de les Illes Balears, de mesures relatives a la incorporació i adscripció 
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19
la seva modificació de 30 de març de 2020.  

Aquesta Instrucció produirà efectes el mateix dia de la seva publicació a la pàgina web 
del Servei de Salut dels Illes Balears. 

Les mesures incloses en la present Instrucció, que desenvolupen l
232/2020, de 15 de març, resultaran d’aplicació durant el termini establert en el punt 

aquesta Ordre 

de 2020 

El director general del Servei de Salut 

Julio Miguel Fuster Culebras 
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any 2020, sempre que les necessitats del servei ho permetin. 

Director General del 
relatives a la incorporació i adscripció 

de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19, així com 

Aquesta Instrucció produirà efectes el mateix dia de la seva publicació a la pàgina web 

Les mesures incloses en la present Instrucció, que desenvolupen l’Ordre SND 
aplicació durant el termini establert en el punt 
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NOTA INTERNA 
 
Assumpte: pròrroga del contracte de treball per a la formació
 
De: director gerent 
 
A: […… indicar nom del resident….]
 
El 15 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l
SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
19, modificada, entre unes altres, per l
 
L’article 2 de la citada Ordre regula una sèrie de mesures rel
sanitaris en formació
 

“3. Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes 
tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 
realizando la forma
que estén cursando, se prorrogarán automáticamente”.

 
D’altra banda, s’ha aprovat la Instrucció 5/2020, de
Servei de Salut de les Illes Balears,
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.
primer de la citada Instrucció contempla mesures relatives als professionals sanitaris 
en formació. 
 
Així doncs, atenent a tot l
cap tràmit addicional
residència, i qualsevol que sigui l
 
Així mateix, convé destacar que 
sense que puguin negar
 
En relació a la durada de la pròrroga del contracte, aquest serà per un temps 
indeterminat, en virtut de l
 

“1. Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos 
los residentes a las que se refiere el Real Decreto
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan 
de formación sanitaria especializada, cualquiera que sea la especialidad en 
la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 
que sea el año que estén cursando.

 

Annex I 

 

pròrroga del contracte de treball per a la formació

director gerent de xxxx       

[…… indicar nom del resident….]  

El 15 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l
SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos 
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID

, modificada, entre unes altres, per l’Ordre SND/319/2020, d

article 2 de la citada Ordre regula una sèrie de mesures relatives als professionals 
sanitaris en formació. En particular, el punt 3 estableix el següent:

Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes 
tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 
realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año 
que estén cursando, se prorrogarán automáticamente”. 

ha aprovat la Instrucció 5/2020, de 8 d’abril, del
Servei de Salut de les Illes Balears, de mesures relatives a la incorporació i adscripció 
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.
primer de la citada Instrucció contempla mesures relatives als professionals sanitaris 

Així doncs, atenent a tot l’anterior, s’entén han quedat prorrogats sense necessitat de 
cap tràmit addicional tots els contractes dels residents, independentment de l
residència, i qualsevol que sigui l’especialitat que estiguin realitzant.

Així mateix, convé destacar que la pròrroga és obligatòria per a tots els residents 
sense que puguin negar-se a això.  

En relació a la durada de la pròrroga del contracte, aquest serà per un temps 
indeterminat, en virtut de l’establert en el punt 1, 2 i 7 de l’article segon de l

Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos 
los residentes a las que se refiere el Real Decreto 183/2008, de
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 
de formación sanitaria especializada, cualquiera que sea la especialidad en 
la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 
que sea el año que estén cursando. 
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pròrroga del contracte de treball per a la formació 

Estat l’Ordre 
mesures en matèria de recursos 

humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
Ordre SND/319/2020, d’1 d’abril. 

atives als professionals 
estableix el següent: 

Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes 
tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 

ción sanitaria especializada y cualquiera que sea el año 
 

, del Director General del 
relatives a la incorporació i adscripció 

de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19. El punt 
primer de la citada Instrucció contempla mesures relatives als professionals sanitaris 

han quedat prorrogats sense necessitat de 
els contractes dels residents, independentment de l’any de 

especialitat que estiguin realitzant. 

per a tots els residents 

En relació a la durada de la pròrroga del contracte, aquest serà per un temps 
article segon de l’Ordre: 

Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos 
183/2008, de 8 de 

febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
determinados aspectos del sistema 

de formación sanitaria especializada, cualquiera que sea la especialidad en 
la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 
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El Ministerio de Sanidad, en coordin
competentes de las comunidades autónomas, establecerá el inicio de 
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 
formativo. 
 
2. El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 
efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el 
supuesto de que dicha evaluación final fuera fa
(…) 
 
7. Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que 
tenga como objetivo la adquisición de com
enfermedades y las situaciones de emergencia, independientemente del 
año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes 
podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 
responsables de for
colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena 
práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el 
tiempo de prestación de servicios.
 
De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con 
carácter temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener 
plena disponibilidad para desarrollar su labor docente”.
 

D’altra banda, l’article 
de prestació de serveis que afecten 
Comunitats Autònomes. En particular l
que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 
correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como medidas de 
movilidad geográfica.”
 
Sobre la base d’aquest article, s
sotmesos a les instruccions
de Salut de manera que podran desenvolupar les seves funcions en aquells serveis i 
unitats assistencials d
 
Així doncs, per tot l
 

- El seu contracte de treball
prorrogat més enllà dels mesos permesos dins de cada període 

 

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autoridades sanitarias 
competentes de las comunidades autónomas, establecerá el inicio de 
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 

El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 
efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el 
supuesto de que dicha evaluación final fuera favorable. 

Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que 
tenga como objetivo la adquisición de competencias en control de las 
enfermedades y las situaciones de emergencia, independientemente del 
año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes 
podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 
responsables de formación sanitaria especializada designarán 
colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena 
práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el 
iempo de prestación de servicios. 

De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con 
carácter temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener 
plena disponibilidad para desarrollar su labor docente”. 

article desè de l’Ordre conté una sèrie de previsions relatives al règim 
de prestació de serveis que afecten als empleats públics i treballadors al servei de les 
Comunitats Autònomes. En particular l’article 10.2 de l’Ordre preveu que 

podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 
correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como medidas de 
movilidad geográfica.” 

aquest article, s’entén que és possible que els residents poden q
sotmesos a les instruccions que, a cada moment, els doni l’òrgan competent del Servei 

de manera que podran desenvolupar les seves funcions en aquells serveis i 
unitats assistencials d’especial necessitat. 

Així doncs, per tot l’anterior li comunico el següent: 

El seu contracte de treball per a la formació subscrit el
prorrogat més enllà dels mesos permesos dins de cada període 
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ación con las autoridades sanitarias 
competentes de las comunidades autónomas, establecerá el inicio de 
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 

El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 
efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el 

 

Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que 

petencias en control de las 
enfermedades y las situaciones de emergencia, independientemente del 
año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes 
podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 

mación sanitaria especializada designarán 
colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena 
práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el 

De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con 
carácter temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener 

Ordre conté una sèrie de previsions relatives al règim 
als empleats públics i treballadors al servei de les 

Ordre preveu que “las medidas 
podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 

correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como medidas de 

entén que és possible que els residents poden quedar 
òrgan competent del Servei 

de manera que podran desenvolupar les seves funcions en aquells serveis i 

per a la formació subscrit el[ indicar data], queda 
prorrogat més enllà dels mesos permesos dins de cada període 
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ibsalut.es 
 

 

 

d’avaluació anual a causa de les necessitats organitzatives i assistencials 
derivades de l
 

- Des del 15 de març de 2020 i, durant un termini de vigència de les mesures 
acordades, 
rebre de l’
de les lleres establertes a aquest efecte.
 

Les instruccions que s
diferents de les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, així com 
mesurades de mobilitat geogràfica.

 
Localitat, xx d’abril de 2020
 
El director gerent  
 
Nom i llinatges 
 

 

avaluació anual a causa de les necessitats organitzatives i assistencials 
derivades de l’evolució de la crisi sanitària. 

Des del 15 de març de 2020 i, durant un termini de vigència de les mesures 
acordades, queda sotmès a les instruccions que en tot moment pugui 

’òrgan competent del Servei de Salut de les Illes Balears a través 
es lleres establertes a aquest efecte. 

Les instruccions que s’adoptin podran anar dirigides a l’encomana de funcions 
diferents de les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, així com 
mesurades de mobilitat geogràfica. 

abril de 2020 
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avaluació anual a causa de les necessitats organitzatives i assistencials 

Des del 15 de març de 2020 i, durant un termini de vigència de les mesures 
queda sotmès a les instruccions que en tot moment pugui 

de les Illes Balears a través 

encomana de funcions 
diferents de les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, així com 
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Encomana de l’exercici provisional de les funcions de
correspondència amb la seva especialitat de formació durant la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
 
De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d
ocasionada pel COVID
per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasi
funcions de xxxxxxxxxxxxxxx
crisi sanitària. Aquesta encomana de funcions, sigui com anàs
suposa dret algun a accedir a una plaça de la plantilla de personal de la institució o a 
un vincle de caràcter fix o permanent
 
El règim jurídic aplicable serà l
de 15 de març, i les
5/2020 de 8 d’abril
 
 
1. DADES DEL/DE LA INTERESSAT/A: 
 
– Llinatges i nom: 
– NIF/ NIE:  
– Titulació:  
– Especialitat: 
 
 2. FUNCIONS, CAUSA I DURADA DE L
 
– Funcions: les pròpies de la categoria de... 
– Descripció de la prestació: encomana de funcions davant la situació de crisi 
sanitària.  
– Retribucions:  
– Centro de treball: 
– Durada: des del 
– Jornada:  
 
 
El gerent territorial
 
 
 
 
 

 

Annex II 

exercici provisional de les funcions de xxxxxxxxxxxx
correspondència amb la seva especialitat de formació durant la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19  

De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19 i en l’apartat desè de l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, 
adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió 

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’acorda l
xxxxxxxxxxxxxxx, tenint per causa l’estat d’alarma davant la situació de 

crisi sanitària. Aquesta encomana de funcions, sigui com anàs
suposa dret algun a accedir a una plaça de la plantilla de personal de la institució o a 
un vincle de caràcter fix o permanent 

El règim jurídic aplicable serà l’establert en l’apartat segon de l
i les seves posteriors modificacions, el que es disposa en 

abril i altra normativa especial aplicable durant la crisi sanitària. 

1. DADES DEL/DE LA INTERESSAT/A:  

i nom:  

. FUNCIONS, CAUSA I DURADA DE L’ENCOMANA DE FUNCIONS: 

Funcions: les pròpies de la categoria de...  
Descripció de la prestació: encomana de funcions davant la situació de crisi 

Centro de treball:  
Durada: des del dia... fins a la finalització de l’encomana.  

gerent territorial La persona interessada
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xxxxxxxxxxxx, en 
correspondència amb la seva especialitat de formació durant la gestió de la 

De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
a la gestió de la situació de crisi sanitària 

Ordre SND/232/2020, de 15 de març, 
adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió 

acorda l’encomana de les 
alarma davant la situació de 

crisi sanitària. Aquesta encomana de funcions, sigui com anàs la seva durada, no 
suposa dret algun a accedir a una plaça de la plantilla de personal de la institució o a 

apartat segon de l’Ordre SND/232/2020, 
el que es disposa en la Instrucció 

altra normativa especial aplicable durant la crisi sanitària.  

ENCOMANA DE FUNCIONS:  

Descripció de la prestació: encomana de funcions davant la situació de crisi 

da 
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NOTA INTERNA 
Mesures relatives a mobilitat funcional o geogràfica dels empleats i treballadors 
del Servei de Salut de les Illes 
 
De: Director General del Servei de Salut
 
 A: […… indicar nom del treballador
 
El 15 de març de 2020 es va publicar en 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
  
L’article 12 del RD conté les 
en tot el territori nacional. En particular estableix:
 

“Articulo 12. 
en tot el territori nacional 
 
1. Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del 

territori nacional
les mateixes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat 
quan sigui necessari per a 
imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva 
naturalesa. 
 

2. Sense perjudici de l
i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de 
corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat 
funcionament
facultats resultin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la 
prestació del referit se

3.  
4. Especialment, s

responsables de l
servei en el mateix

5. […]”. 
 
Així mateix, el 15 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l
SND/232/2020, de 15 de març, modificada recentment mitjançant l
SND/319/2020, d’1 d
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
19. 
 

 

Annex III 

 
Mesures relatives a mobilitat funcional o geogràfica dels empleats i treballadors 
del Servei de Salut de les Illes Balears 

General del Servei de Salut. 

[…… indicar nom del treballador….]  

El 15 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

article 12 del RD conté les mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut 
en tot el territori nacional. En particular estableix: 

Articulo 12. Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut 
en tot el territori nacional  

Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del 
territori nacional, així ́com els altres funcionaris i treballadors al servei de 
les mateixes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat 
quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent 

los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva 
naturalesa.  

Sense perjudici de l’anterior, les administracions públiques autonòmiques 
i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels 
corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat 
funcionament. El Ministre de Sanitat es reserva l’exercici de quantes 
facultats resultin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la 
prestació del referit servei.  

Especialment, s’asseguréś la plena disposició de les autoritats civils 
responsables de l’àmbit de salut pública, i dels empleats que prestin 
servei en el mateix.  

Així mateix, el 15 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l
SND/232/2020, de 15 de març, modificada recentment mitjançant l

1 d’abril, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos 
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID
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Mesures relatives a mobilitat funcional o geogràfica dels empleats i treballadors 

Estat el Reial decret 
alarma per a la gestió de la 

mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut 

l Sistema Nacional de Salut 

Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del 
així ́com els altres funcionaris i treballadors al servei de 

les mateixes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat 
la protecció de persones, béns i llocs, podent 

los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva 

les administracions públiques autonòmiques 
competència, dels 

corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat 
exercici de quantes 

facultats resultin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la 

asseguréś la plena disposició de les autoritats civils 
empleats que prestin 

Així mateix, el 15 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre 
SND/232/2020, de 15 de març, modificada recentment mitjançant l’Ordre 

adopten mesures en matèria de recursos 
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
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L’article desè de la citada
prestació de serveis que afecten 
Comunitats Autònomes. En particular l
que s’adoptin podran anar dirigides a l
corresponents al lloc de treball, categoria o especialitat, així com mesurades de 
mobilitat geogràfica
 
D’altra banda, s’ha aprovat la 
Servei de Salut de les Illes Balears
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.
primer de la citada Instrucció contempla mesures relatives 
en formació. 
 
Sobre la base de tot l
funcionari) i treballadors al servei del Servei de Salut (de qualsevol categoria, 
especialitat, cos o escala) pot quedar 
els doni l’òrgan competent 
seves funcions en aquells serveis i unitats assistencials d
 
En relació a la temporalitat d
l’establert en l’article onzè de l
d’aplicació durant 
és a dir fins al 15 de juny
Sanitat per successius períodes de tres mesos o inferiors en funció de les necessitats 
organitzatives i assistencials derivades de l
 
Així doncs, per tot l
 

- Des del 15 de març de 2020 i, 
categoria, especialitat, cos o escala) 
tot moment pugui rebre de la 
Illes Balears a través de les lleres establertes a aquest efecte.
 
En particular se li comunica que 
 
Les instruccions que s
Salut podran anar dirigides a l
corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, així com 
mesurades de mobilitat geogràfica.

 
Tot això sense perjudici que pugui ser prorrogades per successius períodes de tres 
mesos o inferiors en funci
de l’evolució de la crisi sanitària.
 
Palma, xx d’abril de 2020
 

 

article desè de la citada Ordre conté una sèrie de previsions relatives al règim de 
prestació de serveis que afecten als empleats públics i treballadors al servei de les 
Comunitats Autònomes. En particular l’article 10.2 de l’Ordre preveu que 

adoptin podran anar dirigides a l’encomana de funcions diferents de les 
corresponents al lloc de treball, categoria o especialitat, així com mesurades de 
mobilitat geogràfica.” 

ha aprovat la Instrucció 5/2020, de 8 d’abril, del
Servei de Salut de les Illes Balears, de mesures relatives a la incorporació i adscripció 
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.
primer de la citada Instrucció contempla mesures relatives als professionals sanitaris 

Sobre la base de tot l’anterior, s’entén que és possible que tot el personal (estatutari i 
funcionari) i treballadors al servei del Servei de Salut (de qualsevol categoria, 
especialitat, cos o escala) pot quedar sotmès a les instruccions

òrgan competent del Servei de Salut de manera que podran desenvolupar les 
seves funcions en aquells serveis i unitats assistencials d’especial necessitat.

En relació a la temporalitat d’aquestes possibles mesures, indicar que, en virtut de 
article onzè de l’Ordre, la possibilitat d’adoptar aquestes mesures

aplicació durant un termini inicial de tres mesos a partir de la seva entrada en vigor 
és a dir fins al 15 de juny de 2020-, podent ser prorrogades pel titular del Ministeri de 
Sanitat per successius períodes de tres mesos o inferiors en funció de les necessitats 
organitzatives i assistencials derivades de l’evolució de la crisi sanitària.

Així doncs, per tot l’anterior es comunica el següent: 

Des del 15 de març de 2020 i, durant un termini de tres mesos, 
categoria, especialitat, cos o escala) queda sotmès a les instruccions que en 
tot moment pugui rebre de la Direcció general del Servei de Salut
Illes Balears a través de les lleres establertes a aquest efecte.

En particular se li comunica que [indicar les concretes mesures adoptades].

Les instruccions que s’adoptin per part de la Direcció general 
podran anar dirigides a l’encomana de funcions diferents de les 

corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, així com 
mesurades de mobilitat geogràfica. 

Tot això sense perjudici que pugui ser prorrogades per successius períodes de tres 
mesos o inferiors en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades 

evolució de la crisi sanitària. 

de 2020 

16 

Ordre conté una sèrie de previsions relatives al règim de 
als empleats públics i treballadors al servei de les 

Ordre preveu que “les mesures 
encomana de funcions diferents de les 

corresponents al lloc de treball, categoria o especialitat, així com mesurades de 

abril, del Director General del 
relatives a la incorporació i adscripció 

de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19. El punt 
als professionals sanitaris 

entén que és possible que tot el personal (estatutari i 
funcionari) i treballadors al servei del Servei de Salut (de qualsevol categoria, 

tmès a les instruccions que, a cada moment, 
de manera que podran desenvolupar les 

especial necessitat. 

possibles mesures, indicar que, en virtut de 
adoptar aquestes mesures resulta 

a partir de la seva entrada en vigor – 
, podent ser prorrogades pel titular del Ministeri de 

Sanitat per successius períodes de tres mesos o inferiors en funció de les necessitats 
evolució de la crisi sanitària. 

durant un termini de tres mesos, (de qualsevol 
queda sotmès a les instruccions que en 

del Servei de Salut de les 
Illes Balears a través de les lleres establertes a aquest efecte. 

[indicar les concretes mesures adoptades]. 

adoptin per part de la Direcció general del Servei de 
encomana de funcions diferents de les 

corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, així com 

Tot això sense perjudici que pugui ser prorrogades per successius períodes de tres 
ó de les necessitats organitzatives i assistencials derivades 



 

 

 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 

07003 Palma  

Tel. 971 17 56 00 

ibsalut.es 
 

 

 

El director general del Servei de Salut
 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster C

 

El director general del Servei de Salut 

Julio Miguel Fuster Culebras 

17 


		2020-04-09T16:00:24+0200
	JULIO MIGUEL FUSTER CULEBRAS - DNI 42963187S




