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Instrucció 6/2022, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, 
per la qual es regula el complement de productivitat (factor variable) 
meritat per participar en els processos de caràcter assistencial derivats del 
pla de reducció de les llistes d'espera en l'Àrea de Salut d'Eivissa i 
Formentera  
 
Antecedents 
 
1. El 25 de gener de 2016, el director general del Servei de Salut de les Illes 

Balears va dictar una Resolució per la qual es dicten instruccions per 
implementar un pla per reduir les llistes d'espera en el Servei de Salut de les 
Illes Balears. 
 

2. A l'empara del pla esmentat, totes les gerències territorials van elaborar plans 
anuals d'activitat en els quals es detallaven l'activitat extraordinària necessària 
per reduir les llistes d'espera en l'àmbit del Servei de Salut. 
 
Com a conseqüència d’això, es van adoptar diverses mesures en l'àmbit dels 
recursos humans amb la finalitat d'aconseguir l’objectiu determinat. Per 
aquest motiu, es va regular un programa especial de productivitat, lligat a la 
reducció de les llistes d'espera, addicional i diferenciat de les productivitats 
variables vinculades a altres objectius, i que havia de retribuir als professionals 
que s'implicassin i participassin en el compliment dels objectius de reducció de 
les llistes d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears.  
 

3. El 20 de març de 2019 el director general del Servei de Salut de les Illes Balears 
va dictar la Instrucció 2/2019, per la qual es regula el complement de 
productivitat (factor variable) reportat per participar en els processos de 
caràcter assistencial derivats del pla de reducció de la llista d'espera del Servei 
de Salut de les Illes Balears. 
 

4. El 23 de maig de 2022 es va reunir la Comissió d'Activitat Extraordinària del 
Servei de Salut, en la qual, després de les deliberacions oportunes, es va 
acordar adaptar el contingut de la Instrucció 2/2019 a les peculiaritats i 
característiques pròpies del Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 
(ASEF). 
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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, per el 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 regular el complement de productivitat (factor 
variable) reportat per participar en els processos de caràcter assistencial derivats 
del pla de reducció de la llista d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears que 
es duen a terme dins de l'àmbit territorial de l'Àrea de Salut d'Eivissa i 
Formentera. 

 
Aquesta instrucció s'aplica a tot el personal estatutari del Servei de Salut de les 
Illes Balears que presti els seus serveis a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 
 
Únicament podrà percebre aquest complement de productivitat (factor variable) 
el personal de les categories professionals que participi directament o 
indirectament en l'execució i la gestió dels processos assistencials detallats en els 
annexos d'aquesta instrucció (facultatius/facultatives especialistes d'àrea, 
personal d'infermeria, tècnics/tècniques especialistes, tècnics/tècniques en cures 
auxiliars d'infermeria, zeladors/zeladores, personal administratiu) així com altres 
professionals que els executin o hi col·laborin. 
 
Segon. Prestació de l'activitat extraordinària 
 
L'activitat extraordinària objecte de retribució, segons el que estableix aquesta 
instrucció, s’ha de dur a terme per atendre pacients inclosos en la llista d’espera 
la demora de la qual es prevegi superior al temps màxim establert. A aquest 
efecte, s’han de tenir en compte els terminis màxims que estableix el Decret 
31/2018, de 19 d’octubre, de garantia dels terminis màxims de resposta en 
l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de 
les Illes Balears. 
 
En cap cas, l'activitat extraordinària pot afectar pacients programats dins l'horari 
ordinari, especial o complementari aprovat per la programació funcional de cada 
centre sanitari.  
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La retribució es fixa pel sistema de pagament per procés realitzat atenent a la 
complexitat de cadascun dels processos, segons es recull en els annexos 
d'aquesta instrucció. 
 
La retribució es fixa, amb caràcter general, amb independència de la durada i del 
temps invertit en el desenvolupament i execució de cada procés. 
 
L’import a percebre pel professionals en aplicació d’aquesta instrucció en cap cas 
no pot superar la suma de 700 euros/sessió atenent a les tarifes establertes per 
als facultatius especialistes d’àrea o la que proporcionalment correspongui als 
professionals de la resta de categories que intervinguin en la prestació. 
 
Quart. Procediment 
 
D'acord amb l'establert en l'article 21.2 c) de la llei 5/2021, de 28 de desembre, de 
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la concessió 
dels complements de productivitat lligats al compliment d'objectius fixats en els 
projectes específics i en els plans d'actuació del Servei de Salut requereix 
l'aprovació del director general de l'ens. 
 
A aquests efectes, la participació en els processos de caràcter assistencial derivats 
del pla de reducció de la llista d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears, la 
realització dels quals dona lloc a la meritació del complement retributiu regulat en 
aquesta instrucció, requereix l'autorització prèvia per part de la Direcció Mèdica 
de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera; tot això atenent a l'eficiència dels serveis 
en activitat ordinària. 
 
A aquests efectes, s’ha de seguir el procediment establert en el punt 12 de la 
Instrucció 2/2019, de 20 de març de 2019, tot i que tota la documentació exigida 
(sol·licituds, informes, etc.) ha de tenir el format de document electrònic. 
 
Cinquè. Criteris interpretatius 
 
En tot allò no previst expressament en aquesta instrucció, serà aplicable el que 
estableix la Instrucció 2/2019, per la qual es regula el complement de 
productivitat (factor variable) reportat per participar en els processos de caràcter 
assistencial derivats del pla de reducció de la llista d'espera del Servei de Salut de 
les Illes Balears. 
 
Així mateix, també serà aplicable l’esmentada Instrucció 2/2019 en el supòsit de 
realitzar un procés no contemplat en els annexos d’aquesta instrucció. 
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Sisè. Efectes i durada 
 
Aquesta instrucció té efectes des del 1r de juny de 2022. 
 
El director general del Servei de Salut 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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