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Instrucció 5/2021, de 14 d'octubre, 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 amb motiu de la pandèmia de COVID-19 
 
El 8 d'abril de 2020 es va aprovar la Instrucció 5/2020, de 8 d'abril, del director 
general del Servei de Salut de les Illes Balears, amb la qual es va establir un 
conjunt de mesures relatives a la incorporació i l'adscripció de personal al Servei 
de Salut de les Illes Balears amb motiu de la pandèmia de COVID-19, en particular 
les següents respecte al personal sanitari en formació: 
 

Primer 
Mesures relatives als professionals sanitaris en formació 

 
1. Establir amb caràcter obligatori la pròrroga automàtica al final del venciment dels 

contractes 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 que 
sigui l’any que estiguin cursant. 

 
A l’efecte de formalitzar i deixar constància d’aquesta pròrroga el director general del 
Servei de Salut dirigirà un ofici a cadascun dels gerents territorials indicant-los que 
han de notificar aquesta pròrroga als residents afectats per aquest precepte. 
 
Així mateix, la notificació de la pròrroga serà realitzada per cada gerent territorial 
conforme al model establert en l’Annex I. 

 
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’atenció primària, pediatra d’atenció primària o 
infermer especialista dins del Servei de Salut de les Illes Balears. La citada encomana 
es realitzarà preferentment al personal resident en l’últim any de formació.  

 
L’encomana serà realitzada per les gerències territorials conforme al model establert 
en l’annex II.  
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El 21 de juny de 2021 es va aprovar l'Acord del Consell de Govern de 21 de juny de 
2021 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 7 de juny de 
2021 pel qual s'estableixen criteris de valoració del compliment dels objectius dels 
contractes de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears, a aquest efecte 
d'abonar el complement Plus COVID. En el paràgraf segon del punt cinquè 
d'aquest Acord s'estableix que «en qualsevol cas, NOMÉS PODRÀ PERCEBRE AQUEST 
COMPLEMENT el personal que durant l'any 2020 hagi tingut un NOMENAMENT O 
CONTRACTE AMB UNA DURADA SUPERIOR A TRES MESOS que hagi PARTICIPAT DIRECTAMENT O 
INDIRECTAMENT EN ACTIVITATS —assistencials o no— RELACIONADES AMB LA PANDÈMIA 
com a conseqüència de les mesures organitzatives adoptades». 
 
Posteriorment, després de la reunions de la Comissió Tècnica de la Mesa Sectorial 
de Sanitat que van tenir lloc els dies 9 i 14 de juliol de 2021, a efectes 
interpretatius i per evitar confusions es va considerar convenient especificar 
determinats col·lectius que necessàriament havien de prendre's en consideració a 
l'hora de determinar quin personal pot tenir dret a percebre el complement Plus 
COVID. A aquest efecte, el 13 de juliol de 2021, el director de Gestió i Pressuposts 
del Servei de Salut va enviar una nota interna en la qual feia referència al personal 
sanitari en formació en els termes següents [traducció de l’original]: 
 

6. Professionals sanitaris en formació: podran percebre el complement retributiu aquells 
professionals sanitaris en formació als quals, d'acord amb l'establert en la Instrucció 
5/2020, de 8 d'abril del director general del Servei de Salut, se'ls van encomanar de 
manera provisional altres funcions, en correspondència amb la seva especialitat de 
formació. 

 
Els professionals en últim any de formació percebran el complement en idèntica 
quantia al de la resta de professionals de la mateixa categoria i servei. 
 
La resta dels professionals en formació, percebran el complement la quantia del qual 
serà degudament ponderada atenent a l'any de formació, al grau d'exposició al virus i 
a la seva implicació en el tractament de la pandèmia. 

 
Posteriorment van sorgir dubtes interpretatius sobre la possibilitat d'abonar el 
complement Plus COVID al personal sanitari en formació. Així doncs, per 
solucionar-los i evitar perjudicis per a aquest col·lectiu la Direcció de l'Àrea de 
Professionals i Relacions Laborals va emetre un informe jurídic que el 2 d'agost de 
2021 va ser subscrit íntegrament per la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.  
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Durant l'any 2020, d'acord amb el que preveia la Instrucció 5/2020, una gran part 
del personal sanitari en formació va exercir efectivament funcions —en 
correspondència amb la seva especialitat de formació— de facultatiu adjunt 
especialista, de metge de família, de pediatra d'atenció primària o d'infermer 
especialista. 
 
Això no obstant, posteriorment s'ha tingut coneixement que, a causa de la 
gravetat i la urgència provocades per la pandèmia i la declaració del primer estat 
d'alarma, aquestes funcions les va exercir efectivament el personal sanitari en 
formació sense haver formalitzat l'encomana de funcions corresponent d'acord 
amb el paràgraf 2 del punt primer de la Instrucció 5/2020. 
 
Així doncs, atès que no és admissible que el personal que ha exercit efectivament 
les funcions citades es vegi privat de la possibilitat de percebre el complement 
Plus COVID per un error formal (falta de formalització de l'annex II de la 
Instrucció de referència), és necessari aclarir qualsevol dubte interpretatiu relatiu 
a l'abonament d'aquest complement al personal sanitari en formació. 
 
En conseqüència, en virtut de l'article64.1 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 
Mesures relatives als professionals sanitaris en formació 
 
1. Poden percebre el complement Plus COVID regulat per l'Acord del Consell de 

Govern de 21 de juny de 2021 citat tots els professionals sanitaris en formació 
en el Servei de Salut de les Illes Balears que provisionalment hagin exercit 
efectivament funcions —en correspondència amb la seva especialitat de 
formació— de facultatiu adjunt especialista, de metge de família, de pediatra 
d'atenció primària o d'infermer especialista. 

 
2. Aquests professionals tenen dret a cobrar aquest complement 

independentment de l'any de formació i de l'especialitat en la qual estiguessin 
rebent la formació sanitària i que exercissin aquestes funcions sense haver 
formalitzat l'encomana de funcions corresponent d'acord amb el paràgraf 2 
del punt primer de la Instrucció 5/2020. 
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3. Si compleixen aquests requisits, els professionals sanitaris en formació 
percebran el complement Plus COVID segons els paràmetres següents: 

 
Personal mèdic 

Assistència en primera línia COVID-19 

R4/5 en UCI, medicina interna o pneumologia 75 % 

R4/5 amb assistència COVID-19 60 % 

R3 amb assistència COVID-19 50 % 

R2 amb assistència COVID-19 45 % 

R1 amb assistència COVID-19 25 % 

Aquests percentatges s'apliquen sobre l'import del complement Plus COVID que han de percebre els 
facultatius especialistes d'àrea. 

 
Personal mèdic 

Suport a serveis d'assistènciaCOVID-19 

R4/5 sense assistència COVID-19 50 % 

R3 sense assistència COVID-19 40 % 

R2 sense assistència COVID-19 30 % 

R1 sense assistència COVID-19 15 % 

Aquests percentatges s'apliquen sobre l'import del complement Plus COVID que han de percebre els 
facultatius especialistes d'àrea. 

 
Personal d'infermeria 

Assistència en primera línia COVID-19 

R2 en UCI, medicina interna o pneumologia 75 % 

R1 amb assistència COVID-19 60 % 

Aquests percentatges s'apliquen sobre l'import del complement Plus COVID que ha de percebre el personal 
d'infermeria especialista 

 
Personal d'infermeria 

Suport a serveis d'assistència COVID-19 

R2 sense assistència COVID-19 50 % 

R1 sense assistència COVID-19 40 % 

Aquests percentatges s'apliquen sobre l'import del complement Plus COVID que ha de percebre el personal 
d'infermeria especialista 
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Segon 
Efectes i durada 
 
Aquesta instrucció produeix efectes des de l'1 de gener de 2020. 
 
Palma, 14 d'octubre de 2021 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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