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Instrucció 2/2021, de 19 de maig, del director general del Servei de Salut de 

les Illes Balears per la qual s’estableixen criteris per a la incorporació de 

professionals sanitaris jubilats a tasques relacionades amb la campanya de 

vaccinació de la COVID-19 

 
L’administració de vaccins segurs i eficaços és un dels instruments principals dels 
sistemes de salut per garantir la salut dels ciutadans en el marc de la pandèmia 
de COVID-19. En aquest sentit, a l’hora de dissenyar les estratègies de planificació 
i implementació de la campanya de vaccinació, el Servei de Salut de les Illes 
Balears ha de plantejar els diferents escenaris que es poden presentar, que 
tanmateix tenen en comú la disponibilitat de prou dosis de vaccins i la logística de 
recepció, repartiment, conservació i estabilitat d’aquests vaccins. 
 
En les campanyes de vaccinació habituals, els recursos humans del Servei de Salut 
són suficients per administrar els vaccins en un termini raonablement àgil; així i 
tot, disposa de personal en les llistes d’ocupació temporal per contractar nous 
professionals de certes categories i, a més, té la potestat de reorganitzar-los 
segons les prioritats de cada moment de les actuacions assistencials i/o 
preventives. Però en el cas d’aquesta pandèmia, cal considerar tots els escenaris 
possibles, sobretot la disponibilitat d’una gran quantitat de dosis de vaccins, que 
s’han d’administrar en un temps relativament curt, per la qual cosa cal preveure 
totes les mesures que, encara que siguin aplicables de manera excepcional, 
puguin contribuir a enfortir la plantilla del Servei de Salut en aquesta campanya 
de vaccinació. 
 
Entre les diverses mesures que preveu el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel 
qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional —
aplicable després de finalitzar la vigència de l’estat d’alarma declarat per mitjà del 
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre—, hi ha l’ampliació de la vigència fins al 31 
de desembre de 2021 de la possibilitat que els professionals sanitaris jubilats es 
puguin incorporar voluntàriament als serveis de salut de les comunitats 
autònomes fent compatible la jubilació i l’exercici de la professió sanitària sense 
reduir la quantia de la pensió que perceben, amb la finalitat de garantir la 
incorporació de personal sanitari jubilat als serveis públics de salut, perquè es 
considera que la necessitat de personal sanitari es mantindrà mentre duri la 
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situació de crisi sanitària, independentment que ja no sigui vigent l’estat 
d’alarma. 
 
En conseqüència, en virtut de l’article 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut 
de les Illes Balears, pel qual s’encarrega al Servei de Salut la gestió dels serveis 
públics sanitaris de caràcter assistencial, i de conformitat amb els articles 26.1 i 
29.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i els articles 13 i 14 del 
Reial decret llei 8/2021, 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 

 

1. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta instrucció és adoptar mesures extraordinàries de 
protecció de la salut per reforçar el sistema sanitari públic de les Illes Balears 
amb la finalitat d’incorporar professionals jubilats d’infermeria i d’infermeria 
especialista a les tasques relacionades amb la campanya de vaccinació de la 
COVID-19. 

 
2. Incorporació dels professionals jubilats 

 
2.1. Tant les infermeres o infermers com les infermeres o infermers 

especialistes que estiguin jubilats i tenguin menys de setanta anys poden 
sol·licitar ser nomenats personal estatutari eventual en la categoria en la 
qual es van jubilar. 

 
2.2. El nomenament estatutari que formalitzi aquesta relació tindrà caràcter 

temporal i naturalesa eventual, i s’haurà de registrar en el sistema SAP 
com a «Nomenament eventual campanya vaccinació COVID». La durada 
del nomenament serà d’un mes, prorrogable per períodes de durada 
igual o inferior, amb el límit del 31 de desembre de 2021. 

 
2.3. Aquests nomenaments temporals seran destinats exclusivament a les 

tasques de vaccinació de la població contra la COVID-19. 
 

2.4. Els professionals jubilats que es reincorporin a aquesta tasca a l’empara 
del que disposa aquesta instrucció percebran les retribucions íntegres que 
percebien en el moment de la jubilació corresponents a la categoria a la 
qual s’incorporin, que en tot cas seran compatibles amb la percepció de la 
pensió de jubilació. 
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2.5. Durant la vigència dels nomenaments eventuals en qüestió, els 
treballadors i el Servei de Salut han de complir les obligacions d’afiliació, 
cotització, alta, baixa i variació de dades previstes en els articles 16, 18 i 19 
del Text refós de la Llei general de la seguretat social —aprovat pel Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre—, però no hi serà aplicable 
l’article 153. 

 
3. Procediment d’incorporació 

 

3.1. Els professionals interessats han de comunicar l’interès per prestar aquest 
servei escrivint a l’adreça electrònica RHDP.Informa@ibsalut.es o telefonant 
al 971 704 422 (ext. 1). Si opten pel correu electrònic han d’indicar en 
l’assumpte «Infermeres jubilades vaccinació» i en el cos del missatge han 
de consignar el nom complet, el número del document d’identitat i un 
telèfon de contacte, i indicar-hi també les dates de disponibilitat i l’illa on 
volen prestar el servei. És imprescindible estar vaccinat contra el virus de 
la COVID-19. 

 
3.2. Aquest procediment no requereix presentar en un registre oficial la 

documentació que acrediti els requisits, perquè s’haurà de presentar 
quan l’Administració l’exigeixi. 

 
3.3. La reincorporació d’aquests professionals jubilats, que pot ser total o 

parcial, s’ha d’autoritzar per mitjà d’un resolució del titular de la gerència 
territorial corresponent amb competència en atenció primària. En aquesta 
resolució cal indicar el servei i/o la unitat de destinació. 

 

4. Efectes i durada 

 
Aquesta instrucció produeix efecte des del 19 de maig de 2021 i és aplicable 
mentre persisteixi la necessitat d’incorporar professionals d’infermeria a la 
campanya de vaccinació de la COVID-19, però, en tot cas, fins al 31 de 
desembre de 2021. 

 
Palma, 19 de maig de 2021 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
  
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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