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Instrucció 1/2021, de 19 de febrer, per la qual es modifica la Instrucció 9/2020, de 
18 d’agost, per la qual es regula el complement de productivitat (factor variable) 
meritat per la participació en els processos de caràcter assistencials derivats de 
la COVID-19 
 
Antecedents 
 
1. Per mitjà de la Instrucció 9/2020, de 18 d’agost, es va crear el complement de 

productivitat (factor variable) meritat per la participació en els processos de 
caràcter assistencials derivats de la COVID-19. 

 
2. El 16 de desembre de 2020, després de detectar un error en el punt 7 de la 

Instrucció esmentada en el punt anterior, es va aprovar la Instrucció 15/2020, per 
la qual es corregeixen els errors de la Instrucció 9/2020, de 18 d’agost, 
per la qual es regula el complement de productivitat (factor variable) meritat per la 
participació en els processos de caràcter assistencial derivats de la COVID-19. 

 

3. El punt 7 de la Instrucció 9/2020 regula, entre d’altres, el preu dels mòduls nocturn 
de 10 hores del personal sanitari no facultatiu i del personal de gestió i serveis que 
participa en la implementació dels processos assistencials derivats de la COVID-
19. 

 
4. A l’hora d’establir les categories professionals no se’n varen tenir en compte 

algunes, com ara supervisor/supervisora d’unitat, infermer obstetricoginecològic / 
infermera obstetricoginecològica i fisioterapeuta. D’altra banda, en l’import de les 
quanties inicials no es va reflectir la feixuguesa que suposa dur a terme aquesta 
tasca extraordinària en períodes nocturns. 

 
5. Per això cal modificar la Instrucció 9/2020 en el sentit d’introduir-hi altres 

categories professionals i adequar les quanties previstes a el punt 7 (únicament pel 
que fa al personal sanitari no facultatiu i al personal de gestió i serveis) als imports 
que estableix el punt 8.a) de la taula IV de la Instrucció 1/2019, que regula les 
retribucions del personal estatutari del Servei de Salut que fa feina en mòduls 
nocturns. 

  



 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 

07003 Palma  

Tel. 971 17 56 00 

ibsalut.es 

 

2 

 

Instrucció 

1. Modificar el punt 7 de la Instrucció 9/2020, de 18 d’agost, únicament pel que fa als 
mòduls nocturns de 10 hores, amb les quanties següents: 
 

Preus dels mòduls nocturns de 10 hores 

Categoria / lloc de feina Grup Quantia 

Tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies informàtiques A1 268,32 € 

Supervisor/supervisora d’unitat A2 255,25 € 

Infermer/infermera A2 226,06 € 

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica A2 230,26 € 

Fisioterapeuta A2 226,06 € 

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies informàtiques A2 226,06 € 

Tècnic/tècnica especialista d’anatomia patològica C1 183,37 € 

Tècnic/tècnica especialista de laboratori C1 183,37 € 

Tècnic/tècnica especialista de radiologia C1 183,37 € 

Administratiu/administrativa C1 167,62 € 

Tècnic/tècnica en cures auxiliars d’infermeria C2 156,62 € 

Auxiliar administratiu/administrativa C2 156,62 € 

Conductor/conductora C2 156,62 € 

Zelador/zeladora AP 151,90 € 

 
* I altres categories professionals que acompleixin funcions relacionades amb les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 

2. Retrotreure els efectes d’aquesta instrucció al 21 d’agost de 2020. 
 
Palma, 19 de febrer de 2021 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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