
 

Instruccions per emplenar la sol·licitud d’admissió en processos selectius per a 
places de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears 
mitjançant el tràmit telemàtic 
 
1. Formulari de sol·licitud 

1.1. Podeu omplir la sol·licitud per via telemàtica a través dels webs 
següents: 

a) Directament teclejant a la barra d’adreces del navegador 
qualsevol de les adreces següents: <http://opoibsalut.caib.es> o 
<http://opoibsalut.illesbalears.cat>. 

b) Mitjançant els enllaços a aquests webs que apareixen en el portal 
del Govern (<http://www.caib.es>), de la Conselleria de Salut i 
Consum o en el del Servei de Salut de les Illes Balears  (<http://ib-
salut.caib.es>). 

1.2. Una vegada que hagueu accedit a la pàgina web principal de les 
oposicions del Servei de Salut hi apareix un menú desplegable 
mitjançant el qual podeu triar la categoria a la qual voleu presentar-
vos. Una vegada seleccionada la categoria, s’hi mostra un altre menú 
desplegable amb el qual podeu triar el sistema d’accés (torn lliure o 
torn de promoció interna). Alhora, cadascun dels torns ofereix dues 
possibilitats: 

a) Torn lliure.  
b) Torn lliure amb reserva de places per a persones amb 

discapacitats (amb una discapacitat reconeguda de nivell igual o 
superior al 33 %).  

c) Torn de promoció interna. 

d) Torn de promoció interna amb reserva de places per a persones 
amb discapacitats (amb una discapacitat reconeguda de nivell 
igual o superior al 33 %).  

1.3. Una vegada seleccionat el torn, en el menú de l’esquerra de la finestra 
apareix ressaltat “Nova sol·licitud”. En clicar-hi es mostra el formulari 
de sol·licitud. N’heu d’omplir tots els camps, excepte l’apartat reservat 
per a persones amb discapacitats si no hi escau, el del segon llinatge 
per a qui no en tengui i el de l’adreça electrònica. 

 
1.4. En clicar en el botó Accepta es mostra la sol·licitud emplenada; l’heu 

d’imprimir (botó Imprimeix) per presentar-la juntament amb la 
documentació requerida. 

 



 

1.5. La sol·licitud ha de ser signada per la persona interessada. 
 
2. Pagament de taxes 
 

2.1. També en el menú de l’esquerra de la finestra apareix ressaltada 
l’opció de pagar la taxa telemàticament. Es tracta d’un procés i una 
aplicació dependents de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per la 
qual cosa hi podeu accedir a través d’aquest enllaç ressaltat o 
mitjançant el web <http://www.atib.es>. 

 
2.2. El pagament es pot efectuar amb dues alternatives: 

a) Primera alternativa: impressió del model emplenat i ingrés de la 
taxa a través d’una de les entitats bancàries col·laboradores. 

– Pas 1: seleccionau una de les alternatives del menú desplegable 
Conselleria de Salut i Consum > Taxa per inscripció en les 
proves selectives de personal estatutari de la sanitat pública 
autonòmica (Ib-Salut) i clicau en  el botó Continuar.  

– Pas 2: consignau les dades requerides i clicau en el botó 
Continuar. 

– Pas 3: a la finestra amb què es verifica que el model s’ha 
generat correctament, clicau en el botó Imprimeix; així 
s’imprimirà el model perquè pugueu efectuar el pagament en 
una de les entitats bancàries col·laboradores (que actualment 
són les següents: Banca March; Caixa de Balears, “sa Nostra”; 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”; BBVA i 
Banco Popular Español [Banco de Crédito Balear]). Se 
n’imprimeixen quatre còpies: una per al subjecte passiu, dues 
per a l’Administració i una per a l’entitat col·laboradora. 

b) Segona alternativa: pagament de la taxa per via telemàtica 
mitjançant el sistema de banca electrònica o amb targeta 
bancària. 

– Pas 1: seleccionau una de les alternatives del menú desplegable 
Conselleria de Salut i Consum > Taxa per inscripció en les 
proves selectives de personal estatutari de la sanitat pública 
autonòmica (Ib-Salut) i clicau en el botó Continuar.  

– Pas 2: consignau les dades requerides i clicau en el botó 
Continuar. 



 

– Pas 3: a la finestra en què es verifica que el model s’ha generat 
correctament, clicau en el botó Pagar. El pagament s’efectuarà 
per via telemàtica mitjançant qualsevol dels sistemes següents: 

o Sistema de banca electrònica de l’entitat col·laboradora: per 
a això cal ser titular d’un compte en una de les entitats 
col·laboradores amb servei de banca electrònica (que 
actualment són les següents: Banca March; Caixa de 
Balears, “sa Nostra”, i Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa”). 

o Mitjançant targeta bancària, de crèdit o de dèbit, 
independentment de l’entitat emissora de la targeta. 

 
Se n’imprimeixen tres còpies, una per al subjecte passiu i dues per 
l’Administració. 

 
2.3. Si accediu al pagament de taxes mitjançant el web 

<http://www.atib.es>, heu d’afegir aquest pas als anteriors: 

— Accediu al web <http://www.atib.es> i, en el menú de la dreta, 
triau l’opció Tributs autonòmics > Pagament i/o impressió de 
models tributaris > Model 046: taxes, preus públics i sancions, 
altres ingressos. 

 
Us recordam que les persones que triïn l’opció de reserva de plaça per a 
persones amb discapacitats estan exemptes de pagar cap taxa. 


