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Instrucció 11/2020, de 3 de novembre, del director general del Servei de Salut de 
les Illes Balears, per la qual es regula la modalitat de «teletreball COVID-19» 
 
La crisi sanitària causada a les Illes Balears per la pandèmia de COVID-19 va fer que 
l’Administració sanitària adoptàs mesures limitatives en matèria de gestió dels 
recursos humans amb la finalitat de garantir correctament l’atenció sanitària a la 
població. Aquestes mesures han resultat eficaces, perquè gràcies a l’esforç i a la 
dedicació de tots els professionals han conduït a controlar la pandèmia. 
 
Posteriorment, atès que a les Illes Balears es va iniciar la desescalada, es va 
considerar oportú reformular les directrius establertes amb la intenció d’establir les 
línies generals per facilitar la tornada a la normalitat en la gestió dels recursos humans 
en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears. 
 
Per aquest motiu es va aprovar l’Acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2020 
pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 8 de maig de 2020 relatiu 
a la concessió de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada per facilitar la 
tornada a la normalitat en la gestió dels recursos humans en l’àmbit del Servei de Salut 
de les Illes Balears després de superar una nova fase de la desescalada en la crisi 
sanitària de la COVID-19. 
 
No obstant això, l’evolució de l’expansió de la COVID-19 a les Illes Balears durant els 
mesos de juliol, agost i setembre ha experimentat uns canvis que fan palesa la 
necessitat d’establir unes noves mesures organitzatives amb l’objectiu de facilitar la 
conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal del Servei de Salut. 
 
En conseqüència, en virtut de 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 
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Instrucció 
 
Primer. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1. Aquesta instrucció és aplicable a tot el personal estatutari del Servei de Salut de 

les Illes Balears. 
 
2. Aquesta instrucció té per objecte regular la possibilitat que el personal estatutari 

pugui prestar servei, temporalment i de manera excepcional, en la modalitat de 
teletreball en els supòsits i amb els requisits que s’estableixen. 

 
3. Aquesta instrucció no és aplicable al personal les funcions del qual suposin 

necessàriament la prestació de serveis presencials ni a les secretaries d’òrgans de 
gestió i de direcció. 

 
A aquest efecte, s’entenen per serveis presencials els serveis la prestació efectiva 
dels quals només està garantida plenament amb la presència física de l’empleat 
públic a les dependències del Servei de Salut. 

 
Segon. Supòsits i requisits 
 
1. El personal estatutari pot prestar servei per mitjà de la modalitat de «teletreball 

COVID-19» en el cas que un fill o filla menor d’edat a qui presti atenció directa 
estigui obligat a guardar quarantena per motiu de la COVID-19. 

 
En tot cas, cal que tots dos progenitors o acollidors facin feina. 

 
2. El personal estatutari pot prestar servei per mitjà de la modalitat de «teletreball 

COVID-19» en el cas que cuidi o presti atenció directa a una persona que hi tengui 
relació de dependència, acreditada degudament, i estigui obligada a guardar 
quarantena per motiu de la COVID-19. 

 
En tot cas, cal acreditar que tots els cuidadors o les persones que li presten atenció 
directa fan feina. 

 
3. La persona interessada ha de comunicar immediatament aquesta circumstància al 

responsable de la unitat de treball de la qual depengui efectivament i al 
responsable de la unitat de personal de la seva gerència territorial o, si escau, dels 
Serveis Centrals. 

 
Aquesta comunicació ha de ser en tot cas prèvia a l’inici de la prestació de serveis 
en la modalitat de «teletreball COVID-19» i ha d’indicar les dates d’inici i 
d’acabament del període de confinament. 

 
4. Una vegada acabat el període de quarantena, la persona interessada s’ha de 

reincorporar immediatament al seu lloc de feina. 
 
5. En tot cas, depenent del supòsit que doni lloc a la prestació de serveis en la 

modalitat de «teletreball COVID-19», la persona interessada ha de justificar 
degudament les condicions següents: 

– Que el fill o filla menor d’edat que estigui a càrrec seu està obligat a guardar 
quarantena. 
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– Que tots dos progenitors o acollidors fan feina. 

– Que la persona dependent a qui presta atenció directa està obligada a guardar 
quarantena. 

– Que tots els cuidadors o les persones que presten atenció directa fan feina. 
 

La justificació s’ha de presentar en el termini de set dies comptadors des de l’inici 
del període de quarantena. La falta d’acreditació o l’acreditació indeguda 
suposaran que l’absència del treballador es consideri no justificada. 

 
Tercer. Encàrrec de funcions temporal 
 
1. Els titulars dels òrgans de direcció i/o gestió corresponents, juntament amb els 

responsables de la unitat en la qual el treballador presti servei habitualment, han 
d’establir les tasques i les funcions que el treballador haurà d’acomplir durant el 
període en què presti servei en la modalitat de «teletreball COVID-19». 

 
2. En aquest supòsit, de manera excepcional i temporal, les funcions que 

s’encomanin al treballador poden ser diferents de les corresponents al seu 
nomenament. 

 
Cambra. Subjecció a les necessitats del servei 
 
Amb caràcter general, les previsions d’aquesta instrucció s’estableixen sense perjudici 
de la subjecció de tot el personal a les necessitats del servei, justificades degudament, 
i de la disposició d’aquests quan se’ls requereixi per prestar els serveis públics 
encomanats al Servei de Salut. En aquest cas caldrà garantir les mesures preventives 
necessàries. 
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Cinquè. Efectes i durada 
 
Les mesures contingudes en aquesta instrucció són aplicables mentre estigui vigent 
l’estat d’alarma declarat per mitjà 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, sense perjudici de disposar que es prorroguin si persisteixen les 
circumstàncies que les motiven. 
 
Palma, 3 de novembre de 2020 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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