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Instrucció 13/2022 del director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears, per la qual es modifica la Instrucció 1/2022, de 8 d’abril, per la 
qual es dicten instruccions per elaborar les nòmines del personal 
estatutari per a l’any 2022 
 
Antecedents 
 
1. El 8 d’abril de 2022, el director general del Servei de Salut de les Illes 

Balears va dictar la Instrucció 1/2022, de 8 d’abril de 2022, per la qual es 
dicten instruccions per elaborar les nòmines del personal estatutari per a 
l’any 2022. 

 
El punt 11 de l’esmentada Instrucció regula el «complement de 
productivitat a percebre per facultatius especialistes d’àrea desplaçats a 
diferents hospitals públics». En particular, estableix els imports a 
percebre per aquest concepte que apareixen reflectits en la taula que 
s’indica a continuació: 

 
Grup professional Desplaçament 

(en tots dos sentits) Preu desplaçament  

Facultatius especialistes d’àrea 

Mallorca-Menorca/Eivissa 723,60 €  

Eivissa-Formentera 316,41 €  

Palma–Inca 110,37 €  

Palma–Manacor 220,74 €  

 
2. El 8 de novembre de 2022 es va reunir la Comissió d’Activitat 

Extraordinària del Servei de Salut, en la qual, després de les deliberacions 
oportunes, es va adoptar l’acord següent: 
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1. Complement retributiu a percebre pels facultatius especialistes 
d’àrea desplaçats a l’Hospital Comarcal d’Inca i a l’Hospital de 
Manacor 

 
El president pren la paraula i exposa als assistents que des de les 
gerències de l’Hospital Comarcal d’Inca i de l’Hospital de Manacor 
s’ha posat en coneixement de la Direcció General del Servei de Salut 
de la manca de recursos humans per realitzar l’activitat 
extraordinària. Per aquest motiu, des de la Gerència de l’Hospital 
Comarcal d’Inca s’ha sol·licitat l’adequació dels imports a percebre 
en concepte de complement de productivitat a percebre pels 
professionals (FEA) que es desplacin a Inca i/o a Manacor procedents 
d’altres hospitals públics. 

 
A aquests efectes, si escau, serà necessari modificar o adaptar la 
Instrucció 1/2022, de 8 d’abril, del director general del Servei de Salut 
de les Illes Balears per la qual es dicten instruccions per elaborar les 
nòmines del personal estatutari per a l’any 2022; en particular, es 
proposa revisar el punt 11 de la Instrucció que regula el 
«complement de productivitat a percebre per facultatius especialistes 
d’àrea desplaçats a diferents hospitals públics».  

 
Després de les deliberacions oportunes, s’accepta per unanimitat 
dels assistents la proposta efectuada. 

 
Així mateix, es considera necessari modificar el punt 11 de la Instrucció 
1/2022 a l’efecte d’aclarir dubtes interpretatius sorgits des que va entrar 
en vigor. 
 
En conseqüència, en virtut de l’article 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, 
de salut de les Illes Balears, que atorga al Servei de Salut la gestió dels 
serveis públics sanitaris de caràcter assistencial, i dels articles 26.1 i 29.3 
de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat —en relació amb 
l’article 12.1.c) del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els 
Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears—, dict la següent 

 
Instrucció 
 
Primer. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Aquesta instrucció té per objecte modificar el punt 11 de la Instrucció 
1/2022, de 8 d’abril, per la qual es dicten instruccions per elaborar les 
nòmines del personal estatutari per a l’any 2022.  
 
Així doncs, el punt 11 passa a tenir la redacció següent: 
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11. Complement de productivitat a percebre per facultatius especialistes 

d’àrea desplaçats a diferents hospitals públics 
 

Amb efecte de dia 1r de gener de 2022, el complement a percebre per part dels 
facultatius especialistes d’àrea amb motiu de desplaçament voluntari dins l’illa 
de Mallorca o entre illes, fora de l’illa de residència (productivitat variable) per 
prestar les funcions pròpies de la seva categoria en un centre hospitalari 
diferent al d’adscripció (article 21.2 lletra f) de la Llei 5/2021, de 28 de 
desembre), s’ha d’abonar segons la taula següent: 

Grup professional Desplaçament1 
(en tots dos sentits) Preu desplaçament  

Facultatius especialistes  
d’àrea 

Mallorca-Menorca/Eivissa 723,60 €  
Eivissa-Formentera 316,41 €  
Palma–Inca 220,74 €  
Palma–Manacor 300,00 €  

 
Aquest complement retribueix el desplaçament del facultatiu quan aquest sigui 
requerit per prestar l’activitat assistencial en un altre centre hospitalari diferent 
al d’adscripció.  
 
Si, en ocasió del desplaçament, el facultatiu presta els serveis durant un 
període comprès dins del seu torn de treball habitual2 en cap cas no pot 
percebre un complement addicional al que es regula en aquest punt. 
 
En el cas que aquesta activitat assistencial es perllongui més enllà del seu torn 
de treball habitual, el facultatiu té dret a percebre, addicionalment, el següent: 

o El complement d’atenció continuada per realització de guàrdia, o 

o alternativament, l’excés de jornada realitzada, i fins a les 22.00 h del mateix 
dia com a màxim. En aquest cas és aplicable el complement previst en la 
Instrucció 2/2016, de 27 de gener de 2016. 

 
A més, el facultatiu té dret a percebre les indemnitzacions per raó del servei 
que fixi la normativa vigent. 
 
No poden percebre el complement regulat en aquest punt els facultatius que ja 
percebin algun complement de naturalesa idèntica així com els que percebin 
complements retributius per la seva participació en programes de caràcter 
assistencial l’execució del qual impliqui necessàriament el desplaçament entre 
diferents centres del Servei de Salut. 
 

                                                           

1 Les quanties reflectides en la taula retribueixen cada desplaçament (inclou anada i tornada). 
2 Article 23 Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat 
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears 
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, estableix els torns de treball del personal 
estatutari: torn diürn (horari de matí —entre les 8.00 i les 15.00 h— i horari de tarda —entre les 15.00 i les 
22.00 h) i torn nocturn (entre les 22.00 h i les 8.00 h de l’endemà). 
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En tot cas, el complement regulat en aquest punt es pot percebre una única 
vegada per cada desplaçament; tot això amb independència que el facultatiu 
presti els seus serveis en l’altre centre de destinació durant diversos dies 
consecutius.  
 
L’abonament dels complements indicats correspon a la gerència territorial a la 
qual estigui adscrit el facultatiu desplaçat. 

 
Segon. Efecte i durada 
 
Aquesta instrucció té efecte des del 20 de novembre de 2022. 
 
El director general del Servei de Salut 
 
Manuel Palomino Chacón 
 


		2022-12-01T10:32:37+0100
	MANUEL PALOMINO CHACON - DNI 43021640W




