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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
ACG Acord del Consell de Govern
AE Atenció especialitzada
AGE Administració General de l'Estat
Ap. Apartat
Art. Article
ATIB Agència Tributària de les Illes Balears
ATS Assistent tècnic sanitari
BOCAIB Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
BOE Butlletí Oficial de l'Estat
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CCOO Confederació Sindical Comissions Obreres
CE Constitució espanyola
CSI-CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
DA Disposició addicional
DG Direcció General
DT Disposició transitòria
DUI Diplomat universitari en infermeria
EAIB Estatut d'autonomia de les Illes Balears
EBEP Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
EM Estatut marc
ESO Educació secundària obligatòria
GESMA Gestió Sanitària de Mallorca
IT Incapacitat temporal
IBSALUT Servei de Salut de les Illes Balears
ICAC Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
IGAE Intervenció General de l'Administració de l'Estat
INSALUD Institut Nacional de Salut
LO Llei orgànica
LPGE Llei de pressuposts generals de l'Estat
LSCIB Llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
MIR Metge intern resident
OCEX Organismes de control extern
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Pàg. Pàgina
Ptes. Pessetes
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
RDLEG Reial decret legislatiu
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
STEI-I Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical
SUAP Servei d'Urgències d'Atenció Primària
TR Text refós
TSJ Tribunal Superior de Justícia
UGT Unió General de Treballadors
UIB Universitat de les Illes Balears
USO Unió Sindical Obrera
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ: INICIATIVA DEL PROCEDIMENT
De conformitat amb el que estableix l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, la
Sindicatura de Comptes (SCIB) és l'òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat
econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les
competències que corresponguin al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que estableixen els
art. 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
La Llei 4/2004, de 2 d'abril, de l'SCIB, regula aquesta institució.
D'acord amb l'article 7 d'aquesta Llei 4/2004, corresponen a l'SCIB l'anàlisi i l'avaluació de les
actuacions realitzades pel sector públic de les Illes Balears; entre d'altres, la fiscalització del
Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La iniciativa de la fiscalització de la legalitat de les retribucions complementàries del personal
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigents en l'exercici 2016 parteix de l'SCIB i està
prevista en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per a l'any 2018 i 2019.
D'acord amb l'article 27.3 del Reglament de règim interior de l'SCIB, aquest és un Informe de
caràcter específic, que fa referència al resultat de les actuacions de fiscalització sobre entitats,
períodes, comptes, operacions, activitats o serveis determinats.
Es du a terme, amb les limitacions que es fan constar en aquest Informe, una fiscalització a fi
de valorar, d'acord amb la informació disponible, si les retribucions que es classifiquen de
complementàries a les retribucions bàsiques que fixa l'Estat s'han creat i s'han desenvolupat
respectant la normativa.
L'article 12 de la LSCIB especifica que el resultat de la fiscalització s'ha d'exposar mitjançant
informes o memòries, que s'han d'elevar al Parlament i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i fa referència al seu contingut fonamental. Amb aquesta finalitat, i fent ús de les
competències reconegudes en la LSCIB, el Consell de la Sindicatura emet aquest Informe,
elaborat per l'Àrea de Comunitat Autònoma, amb la col·laboració del Servei Jurídic de l'SCIB i
dels serveis administratius de I'SCIB.
L'SCIB ha elaborat les taules i els gràfics d'aquest Informe amb les dades que han aportat els
diferents serveis de personal de la CAIB, així com la mateixa Intervenció General.
Les conclusions i les recomanacions descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva i negreta,
mentre que les limitacions de l'abast, les excepcions i les incidències figuren en cursiva, per
facilitar-ne la identificació.
Finalment, cal agrair la col·laboració prestada per tots els serveis de personal de la Comunitat
Autònoma i per la Intervenció General.

2. OBJECTIU GENERAL
L'objectiu general de l'Informe és l'anàlisi de la legalitat de les retribucions complementàries
vigents dels funcionaris dels Serveis Generals (tant de l'Administració general de la CAIB com
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de l'Agència Tributària de les Illes Balears), el personal docent no universitari de la CAIB i el
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'exercici 2016, excloent-ne el
sector públic instrumental de la CAIB.
Aquesta anàlisi de legalitat requereix tres tipus de comprovacions.
En primer lloc, s'analitza el compliment del deure de publicar les dades sobre retribucions, tal
com estableix l'article 21.1 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), text refós aprovat pel
RDLEG 5/2015, de 30 d'octubre, quan assenyala l'obligatorietat de reflectir l'increment de les
quanties globals de les retribucions complementàries, «per a cada exercici pressupostari en la
llei de pressuposts corresponent».
En segon lloc, es comprova el compliment de les restriccions en matèria de retribucions
establerta en la Llei de pressupostos generals de l'Estat, tenint en compte que l'article 21.2 de
l'EBEP estableix que «no es poden acordar increments retributius que globalment representin
un increment de la massa salarial superior als límits que fixa anualment la Llei de pressuposts
generals de l'Estat per al personal».
En relació amb aquesta comprovació, es tenen en compte, a més, els requisits i les limitacions
establerts en l'article 38 de l'EBEP en relació amb els pactes i els acords per determinar les
condicions de treball dels funcionaris, especialment pel que fa a la manca d'efecte directe dels
pactes i els acords en matèries sotmeses a reserva de llei.
Finalment, es comprova que totes i cadascuna de les retribucions complementàries vigents
s'han creat complint el procediment establert en les diferents lleis de funció pública, tant
estatals com autonòmiques. Tot i això, és important tenir en compte que el procés d'assumpció
de competències de la CAIB ha estat progressiu. Això justifica que l'anàlisi se cenyeixi a les
retribucions complementàries que han estat creades en exercici de la competència normativa
de la CAIB, i se n'excloguin les derivades de la normativa estatal que es mantenen després de
la transferència de la competència a la CAIB, tot i que s'analitzen si han estat objecte de
modificacions. Aquest fet implica que la revisió del compliment de legalitat de les retribucions
complementàries vigents durant el 2016 abasta des del moment de la creació del complement,
sempre que l'hagi creat una disposició autonòmica.
En particular, per aquest darrer objectiu s'ha revisat el suport legal o normatiu de cada un dels
complements retributius objecte d'anàlisi.

3. ÀMBIT SUBJECTIU I OBJECTIU, I ABAST TEMPORAL
L'àmbit subjectiu d'aquest Informe és el personal funcionari de la CAIB (Serveis Generals i
personal docent no universitari), el personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (ATIB) i el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
L'àmbit subjectiu no inclou els col·lectius següents:
1. Personal docent universitari, perquè, d'una banda, és objecte d'anàlisi en els informes de
fiscalització de l'SCIB relatius compte anual de la UIB i, de l'altra, la Comunitat Autònoma no
té la competència exclusiva sobre aquest personal, sinó que té capacitat normativa
únicament de desplegament i execució. Cal recordar que l'article 36.4 de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears estableix la competència exclusiva de la CAIB en matèria
d'ensenyament universitari «sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i
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la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la
regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts».
Les retribucions d'aquest personal es regulen, doncs, per normativa específica, d'acord amb
un criteri d'uniformitat retributiva per a tot l'Estat, sense perjudici de la normativa de
desplegament de les comunitat autònomes i de la capacitat normativa i de gestió de les
universitats, d'acord amb el principi d'autonomia establert en l'article 27.10 de la Constitució.
2. El personal laboral, que percep les retribucions –bàsiques i complementàries- d'acord amb
el que disposa el conveni col·lectiu que li resulta aplicable.
3. En el cas del Servei de Salut de les Illes Balears, se n'exclou el personal subjecte a
relacions laborals especials, que no és estatutari, és a dir, el personal d'alta direcció, reglat
pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter
especial del personal d'alta direcció, i el personal resident en formació (MIR), reglat pel
Reial decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de
residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut. Així mateix, s'exclou el
personal de quota i zona per tenir un règim retributiu específic i ser un cos que s'ha
d'extingir.
L'àmbit objectiu de l'Informe són els conceptes retributius complementaris que formen part de la
despesa dels col·lectius esmentats i la revisió del suport legal o normatiu de cada un d'aquests
conceptes, segons l'enumeració que figura en l'article 22 de l'EBEP, l'article 121 de la Llei de
funció pública autonòmica i l'article 43 de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de
salut, tenint en compte els respectius antecedents normatius. Se n'exclouen, per tant, per no
formar part d'aquesta enumeració, les indemnitzacions, inclosa la indemnització per residència,
les dietes i les quantitats percebudes en aplicació del règim d'acció social o corresponents a
complements personals transitoris.
En particular, s'analitzen les retribucions creades per disposicions autonòmiques, si bé també
es fa referència a les que es varen crear abans de la transferència de competències de l'Estat a
la CAIB si han sofert modificacions.
L'abast temporal de l'Informe se circumscriu a les percepcions vigents durant l'exercici 2016,
tenint en compte la normativa aplicable a cada col·lectiu.

4. NORMES D'AUDITORIA APLICADES
La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb les Normes Internacionals d'auditoria
ISSAI-ES «100 Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic», «400 Principis
fonamentals de la fiscalització de compliment» i «4000 Directrius per a l'auditoria de
compliment», assumides per l'SCIB per acords del Consell d'11 de juliol i de 18 de desembre
de 2014.
D'altra banda, els criteris i les tècniques que s'han d'aplicat a la fiscalització són els generalment acceptats en la realització de treballs d'auditoria d'entitats públiques, i especialment els
principis i les normes d'auditoria elaborats per la Intervenció General de l'Estat, la Comissió de
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat espanyol, i també, supletòriament,
les Normes tècniques d'auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
Finalment, s'ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels OCEX GPF-OCEX «4001:
Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes».
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5. METODOLOGIA I CRITERIS
En primer lloc, s'analitza la normativa estatal i autonòmica que fixa, per una banda, les
restriccions que ha de complir la CAIB en relació a l'increment del conjunt de les retribucions, i,
per una altra, els procediments que s'han de complir en relació a la creació i modificació de les
retribucions complementàries.
A partir dels pressuposts i del compte general de la CAIB, s'obté una relació de tots els
conceptes retributius inclosos en les despeses de personal (obligacions reconegudes del
capítol 1) durant l'exercici 2016 de les entitats esmentades, en particular de les retribucions
complementàries.
A partir d'aquestes dades, es comprova el compliment de les restriccions en matèria de
retribucions i de l'obligació de publicació de les retribucions bàsiques i complementàries en la
Llei de pressuposts de la CAIB per a l'any 2016, d'acord amb el que estableixen les diferents
lleis que el regulen.
En segon lloc, es demana als centres gestors de les nòmines una relació de conceptes i
subconceptes retributius que s'hi inclouen, acompanyats del suport legal o normatiu
corresponent, en el seu any de creació. En aquest punt es tenen en compte les diferències
entre els diversos tipus de personal: personal de Serveis Generals, personal docent no
universitari, personal de l'ATIB i personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
La informació sobre les retribucions complementàries se sol·licita de la forma següent:
-Del personal de la CAIB es demanen les que corresponen a personal docent no universitari i a
personal de serveis generals funcionari.
-Del personal del Servei de Salut de les Illes Balears es demanen les que corresponen a personal estatutari, amb identificació del centre gestor corresponent de cada un dels treballadors.
-Del personal de l'ATIB, el detall del que correspon a personal funcionari.
Una volta s'ha disposat del suport documental corresponent, es revisa el suport legal o normatiu de cada un dels complements retributius i es conclou sobre la legalitat dels esmentats
complements.
En tercer lloc, una vegada rebuda la documentació, es realitza una prova d'auditoria a fi de
comprovar que les retribucions que ha comunicat cada un dels centres gestors coincideixen
amb les observades en una mostra aleatòria de tots els que varen percebre una nòmina de la
CAIB, del Servei de Salut o de l'ATIB durant el 2016. Així, es selecciona una mostra de les
nòmines de 246 treballadors (vegeu l'Annex I.1 en relació amb el volum de la mostra i la seva
composició), es revisen tots els conceptes retributius que hi figuren i es contrasta amb la
informació rebuda de cada un dels serveis de personal.
En aquest sentit, s'han exclòs de la mostra algunes retribucions, detallades en l'apartat
corresponent, que, si bé el Servei de Salut les ha tractades de complementàries, no ho són des
del punt de vista normatiu o bé perquè les perceben treballadors que estan fora de l'àmbit
subjectiu de l'Informe.
En el cas del Servei de Salut, s'ha tingut en compte durant la realització del treball de
fiscalització gran part dels informes emesos per la Intervenció General de la CAIB, en particular
els següents, tots referits a despeses de personal:


Informe de control financer 10/2011 de l'Àrea de Personal de la Gerència de Serveis
Centrals;
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Informe 14/2013 de seguiment de les incidències derivades dels informes 07/2012 i
10/2011, de revisió limitada de l'Àrea de Personal de la Gerència de Serveis Centrals
de l'IB-SALUT;



Informe de control financer 07/2012 de seguiment de les incidències derivades de
l'Informe 10/2011;



Informe de control financer 13/2016 de revisió limitada de despeses de personal de la
Gerència de l'Hospital Universitari de Son Espases, i



Informe de control financer núm. 2017/23 de la revisió limitada de despeses de
personal de l'Àrea de Salut de Menorca.

6. MARC NORMATIU
La normativa en matèria de retribucions prové de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, d'acord
amb l'evolució de la distribució de competències, sense oblidar la competència exclusiva de
l'Estat per establir la normativa bàsica en matèria de «règim estatutari dels funcionaris», d'acord
amb l'article 149.1.18 de la Constitució. Des d'un punt de vista material, es troba afectada per la
normativa tant en matèria de funció pública –general i referida al personal de Serveis Generals,
docent i estatutari- com en matèria pressupostària. I, pel que fa a les fonts, es troba regulada
en normes amb rang de llei, disposicions reglamentàries o actes dels òrgans de Govern
(acords del Consell de Govern o del Consell de Ministres) o de l'Administració (com
instruccions), tal com figura de forma detallada en l'Annex I.2 d'aquest Informe.
Pel que fa a la normativa estatal, destaca l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre), aplicable als treballadors de totes les administracions
públiques, i l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de
desembre), així com els seus antecedents normatius. S'han tingut en compte, igualment, les
normes generals en matèria de funció pública (com la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures
per a la reforma de la funció pública, i diversos reials decrets que despleguen aspectes
retributius), les lleis de pressuposts generals de l'Estat i els acords del Consell de Ministres en
matèria retributiva.
Pel que fa a la normativa autonòmica, s'han consultat les lleis de funció pública de la comunitat
autònoma —tant la vigent Llei 3/2007, de 27 de març, com la precedent (i derogada) Llei
2/1989, de 22 de febrer—, les lleis de pressuposts generals, altres lleis en matèria de despesa
pública, personal i retribucions. Igualment, s'han consultat els decrets en matèria de
retribucions –els generals i els que es refereixen a col·lectius concrets-, els acords del Consell
de Govern que ratifiquen millores retributives acordades per les meses de negociació
corresponents i les resolucions i les instruccions administratives que regulen aquesta matèria.
La normativa consultada figura en l'Annex I.2 d'aquest Informe.
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7. RESPONSABILITAT DEL GOVERN DE LES ENTITATS
EN RELACIÓ AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
El Consell de Govern ha de garantir que les activitats i les operacions objecte de fiscalització
resultin conformes a les normes aplicables sobre els conceptes retributius complementaris de
la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i l'ATIB de l'exercici 2016.
Així mateix, són responsables del sistema de control intern que considerin necessari per
garantir que l'activitat revisada estigui exempta d'incompliments legals i d'incorreccions
materials degudes a frau o error.

8. RESPONSABILITAT
DE
LA
SINDICATURA
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

DE

La responsabilitat de l'SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre els conceptes retributius complementaris de la despesa de personal i sobre el seu suport
legal o normatiu. Les dites conclusions s'han de circumscriure als procediments descrits en
l'Informe de fiscalització.
Amb aquest objectiu, la fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb els principis i les
normes de fiscalització del sector públic generalment acceptats, i inclou totes les proves, de
compliment i substantives, que s'han considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria
suficients i adients per poder expressar les conclusions que s'exposen en l'Informe.
Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la
finalitat de la planificació i l'execució de la fiscalització s'adreci a obtenir una seguretat limitada
que els conceptes retributius complementaris de la despesa de personal han estat conformes,
en els aspectes significatius, a la normativa aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscs
d'incompliments significatius de legalitat. Per efectuar aquestes valoracions del risc, l'equip
d'auditoria ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l'esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades.
L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment efectuada.

9. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT
DE LEGALITAT
Abast
La Sindicatura de Comptes ha realitzat una revisió limitada del compliment de legalitat en
matèria de les retribucions complementàries abonades per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
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Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1, 2, 3, i 4 següents, el treball s'ha
efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.3 de l'informe.
Limitacions de l'abast
Les limitacions de l'abast per dur a terme aquest Informe han estat les següents:
1. La Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques i la Direcció General de
Personal Docent de la CAIB i la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei
de Salut de les Illes Balears no han respost a la petició de l'SCIB d'aportar còpia dels informes
jurídics, en el moment de la seva creació, de cada un dels conceptes retributius
complementaris susceptibles de percebre pel personal de Serveis Generals de l'Administració
de la CAIB i de l'ATIB, del personal docent no universitari i del personal estatutari del Servei de
Salut de les Illes Balears
2. El Servei de Salut de les Illes Balears ha informat l'SCIB del suport normatiu de 15 conceptes
retributius, corresponents a 130 subconceptes. Tot i això, els subconceptes de productivitat
variable «3PV4 PARTICIPACIÓN PROGRAMAS», «3PV6 PARTIC. ACTUACIONES CONCR.»
i «3PV7 ESP. RENDIM. TIT. PUESTO» també contenen una sèrie d'elements dels quals no
s'ha informat i que es recullen a l'apartat III.41.
3. El Servei de Salut de les Illes Balears no ha comunicat a l'SCIB, en el detall tramès sobre
l'import abonat al personal en concepte de retribucions complementàries, les retribucions
liquidades en concepte de complement de carrera professional i que figura en les nòmines dels
treballadors revisades en el procés de fiscalització d'aquest Informe.2
4. Pel que fa al complement d'atenció continuada, el Servei de Salut no n'ha tramès tota la
informació requerida. Per això, de molts de subconceptes es desconeixen l'any de creació i la
normativa que els dona cobertura (vegeu-ne el detall a l'apartat III.4).
Incidències més significatives
1. La Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l'any 2016 ha publicat
únicament (art. 13.1) les quanties de les retribucions corresponents al complement de
destinació i l'increment del complement específic.
2. L'SCIB calcula l'increment de les retribucions del personal sanitari, docent no universitari i de
serveis generals (incloent-hi l'ATIB), homogeneïtzat per nombre d'efectius i per antiguitat, en un
2,18 % incomplint l'objectiu de l'1 % que estableix la Llei de pressupostos generals de l'Estat,
d'acord amb l'Informe de l'SCIB 151/2018 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2016.
3. Pel que fa al complement específic dels serveis generals de la CAIB (codi 1303), el Decret
47/1992, de 23 de juliol, determina la destinació d'un fons creat per llei i es comença a abonar
el complement de forma provisional. Però no és fins a l'aprovació del Decret 71/1999, d'11 de
juny, 7 anys després de l'inici del seu abonament, que es consolida i s'integra en el
complement específic.

1

Número de l'apartat modificat d'ofici en la fase d'al·legacions.

2

Documentació aportada en la fase d'al·legacions que no ha estat objecte de fiscalització.
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El Decret 72/2000, de 14 d'abril, no només determina la destinació, sinó que ratifica un acord
pres en la Mesa General de Negociació i crea un fons que implica la fixació d'un complement
anual que, en un principi, es paga com a complement personal transitori i, posteriorment, es
consolida i s'integra en el complement específic a través del Decret 6/2001, de 26 de gener.
Aquesta tècnica té com a conseqüència obviar el procediment per establir retribucions i recorre
a la incorporació dels increments en un complement creat prèviament per llei.
El Decret 14/2004, de 6 de febrer, aplica un Acord del Consell de Govern, que, novament,
estableix un increment que consisteix en el repartiment del 0,7 % de la massa salarial entre tot
el personal al servei de l'Administració autonòmica. S'estableix un pagament en concepte de «a
compte complement específic» per a l'exercici de 2004, que es consolida, en el mateix decret,
per a l'exercici següent. En aquest cas, s'imputen a un complement existent, l'específic,
increments retributius, per conceptes diversos, aprovats per la via de l'acord del Consell de
Govern o del decret.
4. Pel que fa al complement de productivitat compensada (codi 1243) que perceben els
treballadors de Serveis Generals de la CAIB de forma consolidada, la percepció va en contra
del que estableix el Decret que el crea (85/1990, de 20 de setembre), que estableix "la
percepció d'aquest complement no és consolidable i no origina, per tant, dret individual a
mantenir-lo".
Es fa servir una norma reglamentària per incorporar, en un complement existent i creat per llei,
un subconcepte que, per tenir un objecte diferent, hauria d'haver-s'hi incorporat mitjançant llei. I
això torna a suposar una utilització forçada de les possibilitats de la tècnica reglamentària per
flexibilitzar els conceptes retributius fins a un punt en què semblen únicament categories
formals.
5. Pel que fa al complement de carrera professional que perceben els funcionaris de Serveis
Generals de la CAIB (codi 50313) i el personal estatutari del servei de Salut (3CA0), la
percepció del complement de carrera té cobertura legal des de l'1 de gener de 2017, amb la
modificació de l'article 121 de la Llei 3/2007 i la introducció de la DT 5 a través de la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma. Per tant, l'abonament d'aquest complement
amb anterioritat, a partir de dia 1 de gener de 2016, de forma provisional o «a compte», sense
la incorporació del concepte en l'estructura de les retribucions dels funcionaris o personal
estatutari, mitjançant una llei, contradiu el règim jurídic retributiu dels funcionaris, en concret,
l'article 24 de l'EBEP i l'article 120.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, en el context dels articles
103.3 i 149.1.81 de la CE.
6. Pel que fa al complement específic Comunitat Autònoma (codi 23) que percep el personal
docent no universitari, els decrets 88/1998, 22/1999, 116/2001, amplien complements creats
per l'Estat i exerceixen la competència de desplegament i execució. Posteriorment, tres anys
després del primer increment, passen a integrar-se (l'increment, no el concepte) en un
concepte nou també creat via decret (118/2002). Aquesta operació és referendada per la Llei
«d'acompanyament» als pressuposts per a l'any 2002, que aclareix que els decrets aprovats
constitueixen el desplegament específic d'aspectes retributius que establia la Llei de 1998, però
que només autoritzava l'ús dels decrets en matèries retributives lligades a l'equiparació
retributiva del personal docent, i no a altres complements. Això és rellevant perquè els decrets
88/1998, 22/1999 i 116/2001 no contenen cap justificació a partir de l'equiparació del personal
docent amb el de la CAIB.
7. Pel que fa al complement específic singular (codi 21) i el complement específic del cos de
mestres que imparteix docència al primer cicle d'ESO (codi 85), que perceben el personal
docent no universitari, cal dir que també es creen per Decret (118/2000, 127/2000) sense, a
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partir d'una lectura literal de la llei d'acompanyament dels pressuposts per a 2002, tenir cap
suport a partir d'una llei que els creï. Cal posar de manifest, en relació amb el Decret 127/2000,
pel qual s'adopten mesures retributives transitòries per al personal del cos de mestres que
imparteix docència al primer cicle d'ESO, que no consta que s'hagi aprovat la normativa
específica que consolidi aquestes mesures, ni tan sols a través d'aquest qüestionable
mecanisme. També cal assenyalar que el complement específic de director es consolida amb
el Decret 81/2004, és a dir, quatre anys després de la seva creació
8. Pel que fa al complement especial per serveis a Formentera (3PF4) que rep el personal del
Servei de Salut, es començà a abonar a partir de 2007 sense ser aprovat per llei, en base a
una Instrucció per a l'elaboració de nòmines del personal estatutari, sense tampoc ser sotmès a
aprovació del Consell de Govern. Al 2010 el Tribunal Superior de Justícia va anular l'actuació
de la CAIB. No és fins la Llei 15/2012 quan s'habiliten retroactivament les quantitats abonades
des de 1 de gener de 2007.
Tot i això, no és fins la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l'any 2017, que es reconeix (DA 8) el complement específic especial per serveis a
Formentera a favor del personal estatutari de gestió i serveis «amb efectes a partir de l'exercici
de 2017». Per tant, durant el període comprès entre l'1 de gener de 2013 i l'1 de gener de 2017
el pagament de quantitats per aquest subconcepte no té cobertura legal i es paga «a compte».
9. Pel que fa al complement per compliment d'objectius (3PV3), complement per participació en
programes (3PV4, format per 7 subconceptes), complement per interès del titular del lloc
(3PV5), complement per participació en actuacions concretes (3PV6, format per 10
subconceptes), complement per especial rendiment del titular del lloc (3PV7, format per 4
subconceptes), complement per iniciativa del titular del lloc (3PV8), que rep el personal del
Servei de Salut, manca el desplegament de la normativa que estableixi o disposi l’activitat
concreta que es remunera i els imports per satisfer, que en moltes ocasions es basen en
acords unilaterals de les gerències afectades.
10. Pel que fa al complement Plus de Fidelització (codi 3PVA) que rep el personal del servei de
Salut, es comença a abonar a partir de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de maig de
2008, que va ser anul·lat per sentència del TSJ. No és fins a la Llei 11/2012 quan es
regularitzen les quantitats percebudes amb efectes d'1 de gener de 2008. Per tant, entre l'1 de
gener de 2008 i el 31 de juliol de 2012 les quanties varen ser abonades al marge de la
normativa i varen haver de ser regularitzades per evitar-ne la devolució.
Tot i aquesta normalització, el Servei de Salut de les Illes Balears remet a l'article 23 de la Llei
de pressuposts per a l'any 2016. A parer de l'SCIB, que comparteix la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma, resulta qüestionable que pugui encabir-se en els supòsits exceptuats de
la suspensió de l'article 23. Tampoc no consta en la Instrucció per a l'elaboració de les nòmines
del personal estatutari per a l'any 2016.
La indefinició no es resol fins a la Llei 13/2017, de pressupostos de la CAIB, en la seva DA13, i
queda clar aleshores l'abonament, un altre cop pel mateix concepte, de retribucions al marge
de la normativa, però s'ha de recórrer a una interpretació forçada d'aquesta DA3 per entendre
normalitzats els pagaments realitzats entre 2014 i 2016.
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10. CONCLUSIONS
1. L'article 21.1 de l'EBEP estableix l'obligació de publicar, en la llei de pressuposts
corresponent, l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries.
No obstant això, la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l'any
2016 ha publicat únicament (art. 13.1) les quanties de les retribucions corresponents al
complement de destinació i l'increment del complement específic.
Val a dir que l'articulat de la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per
a l'any 2016 inclou informació sobre retribucions complementàries que es refereixen a
complements que se suspenen (art. 22-26), però no hi apareix la valoració del seu
impacte econòmic, que sembla que hauria de ser el que s'hi disposàs d'acord amb la
literalitat de la llei.
2. D'acord amb el que estableix l'article 21.2 de l'EBEP, no es poden acordar increments
retributius que globalment representin «un increment de la massa salarial superior als
límits fixats anualment en la Llei de pressuposts generals de l'Estat per al personal».
Si bé la Llei general de pressuposts de la CAIB per al 2016 incorpora el que estableix la
Llei de pressuposts generals de l'Estat pel que fa l'increment màxim que pot aplicar-se a
les retribucions dels funcionaris de totes les administracions respecte a l'exercici
anterior, també hi incorpora una sèrie d'articles que desvirtuen el compliment d'aquestes
restriccions en matèria de retribucions.
En aquest sentit, els càlculs realitzats per la Intervenció General en el marc de l'Informe
esmentat no difereixen significativament dels realitzats per l'SCIB, i es confirmen els
incompliments esmentats.
3. La revisió de tots els conceptes retributius qualificats de retribucions
complementàries vigents al 2016 i creats a la CAIB des del moment de l'assumpció de
competències (desplegament legislatiu i execució en matèria d'estatut dels funcionaris
autonòmics i locals amb l'Estatut d'autonomia de 1983, traspàs de funcions i serveis del
personal docent no universitari des de l'1 de gener de 1998 i del personal estatutari des
de l'1 de gener de 2002) posa de manifest incompliments reiterats de normativa en el
moment de la seva creació i/o pagament inicial. Això implica que durant determinats
períodes s'han abonat algunes retribucions al personal sense tenir la cobertura legal
corresponent.
Prova d'aquesta situació és que la CAIB, a instàncies de la mateixa Intervenció General
en alguns casos, ha hagut de legalitzar/regularitzar en diverses ocasions els pagaments
realitzats a compte fets sense cobertura normativa, a través de l'aprovació de diferents
lleis que excepcionalment els validaven de forma retroactiva.
Si bé aquest comportament s'observa en els tres blocs de treballadors públics analitzats,
és al Servei de Salut de les Illes Balears on es dóna de forma més nombrosa, tot i ser
perfectament coneixedor d'aquesta situació posada de manifest als informes de control
financer de la Intervenció General, en els quals es detallen els incompliments reiterats en
matèria de retribucions sense que això eviti repetir la mateixa forma de procedir.
És important ressaltar que, tot i que l'SCIB ho ha sol·licitat en diverses ocasions, no ha
pogut tenir accés a cap informe jurídic que validi, abans de la creació del complement, el
respecte a la normativa bàsica en matèria de retribucions que s'estableix en les diferents
lleis de pressuposts generals de l'Estat, les de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma i l'EBEP.
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11. RECOMANACIONS
Establir uns procediments previs, i vinculants, a la creació/modificació de retribucions
complementàries, a fi de garantir el compliment de l'establert a la normativa bàsica de
l’Estat, entre els quals:
1. Informes de legalitat de la Intervenció General que validin qualsevol aprovació de
creació i pagament de nous conceptes retributius. Prèviament, s'hauria d'atribuir
aquesta funció a la Intervenció General.
2. Informes dels serveis jurídics de la CAIB, l'ATIB o el Servei de Salut de les Illes
Balears, molt en especial en aquest darrer servei, sobre el compliment de la normativa
en matèria de retribucions.
3. Presa en consideració d'aquests informes a la Comissió Interdepartamental de
Retribucions. La modificació de la mateixa, a través del Decret 5/2017, de 27 de gener, hi
incorpora la Intervenció General, i també que la Comissió «informarà amb caràcter previ,
preceptiu i vinculant» sobre «a) aprovació de normativa, convenis col·lectius i acords
que estableixin, regulin o modifiquin les retribucions i les indemnitzacions del personal
funcionari, estatutari i laboral de la CAIB [...]», però no disposa que s'elaborin aquests
informes jurídics ni tampoc que es prenguin en consideració.

12. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions practicades es va comunicar a la presidenta de la Comunitat
Autònoma, i també a les persones que varen ocupar aquest càrrec durant l'exercici fiscalitzat;
tot i això, com d'alguns complements es fa referència al moment de la seva creació, també es
va comunicar als responsables en el moment de la creació del dits complements perquè hi
puguin formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que es considerin
adients, de conformitat amb el que disposa l'article 30 del Reglament de règim interior de
I'SCIB.
Les al·legacions per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen ser rebudes dia
17 de maig de 2019 i formen part d'aquest Informe.
Les al·legacions han estat analitzades i avaluades, i s'ha suprimit o modificat el text de l'Informe
quan la Sindicatura n'ha acceptat el contingut. Quan no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès
opinió sobre el contingut de les al·legacions, és que aquestes o són explicacions que confirmen
els fets i les valoracions exposats, o no s'han justificat de forma adequada els criteris o les
afirmacions mantinguts en l'al·legació, o es tracta de supòsits en que es manifesta la voluntat
d'esmenar la deficiència en el futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha
estat diferent a les abans esmentades, aquesta raó es fa constar amb una nota a peu de
pàgina dins l'Informe.

Annex I. Introducció
 Annex núm. I.1 Nombre total i mostra de perceptors per entitats i centres gestors
 Annex núm. I.2 Marc normatiu aplicable
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II. INSTRUMENTS DE CONTROL
RETRIBUCIONS A LA CAIB

EN

MATÈRIA

DE

1. CONSIDERACIONS GENERALS
L'anàlisi sobre la legalitat de les retribucions complementàries vigents en l'àmbit de la CAIB
durant el 2016 ve marcada per dues consideracions importants.
En primer lloc, perquè la mateixa normativa bàsica de l'Estat en matèria de retribucions disposa
la possibilitat de distingir entre diferents tipus de personal en una mateixa administració. Així, la
normativa en matèria de funció pública reconeix la possibilitat d'establir una regulació
específica per als col·lectius de personal docent no universitari i personal estatutari del Servei
de Salut, diferent a la del personal funcionari dels Serveis Generals. Això exigeix que l'anàlisi
de les retribucions s'hagi de fer tenint en compte aquests tres grups diferenciats.
En segon lloc, la creació de noves retribucions ve marcat pel procés de transferència de
competències de l'Estat a la CAIB. Això és rellevant perquè el procés de transferències de
personal comporta una equiparació retributiva del personal transferit amb el de la CAIB i perquè
les competències s'han assumit de forma progressiva. Així, per exemple (com s'ha indicat
abans), les competències en ensenyament no universitari varen ser transferides a la CAIB l'any
1998, mentre que les de Salut ho varen ser al 2001. Això ha comportat diferents processos
d'integració que han anat acompanyats de la creació de diferents complements retributius
diferenciats per col·lectius. Per tant, aquest element motiva que l'anàlisi hagi de tenir en compte
la normativa aplicable d'abans i després dels processos de transferència, i diferenciar les
retribucions complementàries establertes abans dels traspassos de competències de les
sorgides amb posterioritat a aquest procés, que són les que són objecte d'anàlisi d'aquest
Informe.
Pel que fa a les dades en matèria de retribucions segons el Compte general de l'Administració
general de la CAIB, són les que figuren en l'Annex II.1. Aquestes dades inclouen tant les
retribucions de personal funcionari, estatutari i laboral de l'Administració general de la CAIB, del
Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB, com de les dels representants polítics i els alts
càrrecs. Així mateix, també incorporen les retribucions del Parlament i la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, i, finalment, les dades referides a les quotes socials.
Pel que fa al tractament de les dades, s'han eliminat les dels representants polítics, les del
personal eventual i les del personal laboral. En canvi, no se n'han pogut excloure les dels MIR
perquè el Compte general de la CAIB no les identifica amb partides pressupostàries separades.
D'aquesta forma, la rellevància de les retribucions complementàries sobre el total de despesa
en capítol 1 (eliminant les quotes a la Seguretat Social), en els grups que les perceben,
s'indiquen en el quadre següent.
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ESTRUCTURA DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (FIXOS I TEMPORALS)
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016 (EN MILERS D'EUROS)
AGÈNCIA
ADMINISTRACIÓ
TRIBUTÀRIA DE
SERVEI DE SALUT
GENERAL DE LA
LES ILLES
DE LES ILLES
CAIB
BALEARS
BALEARS
TOTAL
TIPUS DE RETRIBUCIONS
IMPORT
%
IMPORT
%
IMPORT
%
IMPORT
%
Retribucions bàsiques personal funcionari i estatutari
264.792
47,95%
2.003 45,05%
161.697
28,66% 428.493 38,23%
Retribucions bàsiques d'altre personal estatutari temporal
0
0,00%
0
0,00%
40.786
7,23%
40.786
3,64%
Retribucions bàsiques personal funcionari interí
1.494
0,27%
1
0,03%
0
0,00%
1.495
0,13%
Retribucions d'altre personal
6.445
1,17%
0
0,00%
2.972
0,53%
9.417
0,84%
Gratificacions
707
0,13%
33
0,73%
43
0,01%
783
0,07%
Quotes prestacions i despeses socials a càrrec de
l'ocupador
6.198
1,12%
46
1,03%
8.620
1,53%
14.863
1,33%
Total retribucions bàsiques
279.636
50,64%
2.083 46,84%
214.119
37,96% 495.838 44,24%
Retribucions complementàries de tot el personal menys
productivitat
272.331
49,32%
2.364 53,16%
223.659
39,65% 498.355 44,47%
Productivitat
251
0,05%
0
0,00%
126.324
22,39% 126.575 11,29%
Total retribucions complementàries
272.582
49,36%
2.364 53,16%
349.983
62,04% 624.929 55,76%
TOTAL RETRIBUCIONS
552.218 100,00%
4.447 100,00%
564.102 100,00% 1.120.767 100,00%

Les dades anteriors posen de manifest diferents aspectes de les retribucions:
-En primer lloc, les dades indiquen que en el total agregat les retribucions complementàries
representen un 55,76 % del total de retribucions de tot el personal dels ens fiscalitzats.
-En segon lloc, s'observa que l'estructura de les retribucions varia significativament entre els
tres ens fiscalitzats. Així, és a l'Administració general de la CAIB on el pes de les retribucions
complementàries és més baix (un 49,36 %, que inclou el personal docent no universitari), lluny
del 53,16 % a l'ATIB i encara més lluny del 62,04 % del Servei de Salut.
-Finalment, també cal emfatitzar que la composició de les retribucions complementàries també
difereix entre els ens. Així, en el cas de l'Administració general de la CAIB i de l'ATIB el
complement de productivitat és testimonial, no supera el 0,05 % del total, mentre que al Servei
de Salut representa el 22,39 %.

2. ESTRUCTURA DEL CONTROL
RETRIBUCIONS EN LA CAIB

EN

MATÈRIA

DE

En aquest apartat, la revisió de la situació del control té tres aspectes diferenciats:
1. Pel que fa als centres gestors en matèria de retribucions, cal diferenciar-los en funció de com
s'ha distribuït aquesta competència entre els diferents òrgans de la CAIB. .
2. Pel que fa al control intern, que correspon a la Intervenció General.
3. Pel que fa al procés de revisió i creació dels complements retributius.
1. PEL QUE FA ALS CENTRES GESTORS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS
La gestió de les retribucions del personal de la CAIB està distribuïda entre la Direcció General
de Funció Pública i Administracions Públiques respecte de tot el personal funcionari no docent i
laboral de l'Administració general de la CAIB i de les entitats autònomes (incloent-hi l'ATIB i el
personal funcionari del Servei de Salut), la Direcció General de Personal Docent quant al
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personal docent de la CAIB i la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears en el
cas del personal estatutari (i no integrats).
En el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen
les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es disposa que les direccions generals exerceixen les
seves competències en els àmbits materials següents, entre d'altres:
-«La Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques: planificació,
direcció, coordinació i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del
personal al servei de l'Administració de la CAIB, excepte el personal docent i el
personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica; coordinació de la política
de recursos humans del sector públic instrumental i del seu personal; direcció i
supervisió de les nòmines corresponents al personal dels ens integrants del sector
públic instrumental autonòmic», etc.
-La Direcció General Personal Docent: ordenació i gestió del personal docent;
retribucions
Pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, les competències en matèria de gestió de
retribucions, les exerceix la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals i les persones
titulars de les gerències territorials, per delegació del director general del Servei de Salut
d'acord amb la Resolució del director general del Servei de Salut de 13 de gener de 2016 per la
qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari.
2. PEL QUE FA AL CONTROL INTERN
D'acord amb l'article 6 del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control
intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 99, de 15 de juliol), correspon a la Intervenció General de la CAIB:
«1. La funció interventora té per objecte controlar, abans de ser aprovats, tots els actes
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats
autònomes que puguin donar lloc al reconeixement de drets o d'obligacions de
contingut econòmic, així com els cobraments i pagaments que se'n derivin, i l'aplicació
en general dels cabals públics, per tal d'assegurar que aquests actes s'ajusten a les
disposicions aplicables en cada cas.»
No obstant això, els punts 1 i 2 de l'article 18 sobre el règim de control intern del Servei de
Salut de les Illes Balears estableixen que:
«1. Queden exclosos de fiscalització prèvia els expedients de despeses tramitats pel
Servei de Salut de les Illes Balears, els quals queden sotmesos al control financer que
ha de dur a terme permanentment la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.
Tanmateix, el Consell de Govern pot acordar que el control financer permanent pugui
ser substituït per la fiscalització prèvia, en qualsevol modalitat, en els programes i
centres en què així es determini.»
«2. Sota la direcció de la Intervenció General, correspon al departament encarregat de
la gestió econòmica financera dels serveis centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears la coordinació i supervisió de la seva comptabilitat i, en general, de tota
l'activitat econòmica financera. Així mateix, correspon als serveis centrals del Servei de
Salut de les Illes Balears la validació informàtica dels documents comptables.»
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El contingut del primer punt es disposa també en l'article 74 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears.
Igualment, l'article 21 del Decret 62/2006 descriu les exempcions de la fiscalització prèvia i en
el punt 1.d exclou les despeses de personal, quan estableix:
«Les despeses de personal, que seran objecte de control financer permanent.
»Tanmateix, en cada una de les fases de gestió del pressupost de despeses s'ha
d'acreditar l'existència de crèdit adequat i suficient en la forma que determini la
Intervenció General. Així mateix, i pel que fa a les fases de reconeixement de l'obligació
i de proposta de pagament de les nòmines i de les liquidacions de quotes a la
Seguretat Social, la Intervenció General ha de comprovar, amb caràcter previ al seu
abonament i comptabilització, que els actes administratius i els documents comptables
que donin suport en aquestes operacions s'han dictat o atorgat per l'òrgan competent.
De la mateixa manera, la Intervenció General ha de comprovar la congruència entre els
actes administratius que donin lloc a la corresponent despesa i els actes d'execució
pressupostària respectius.»
Finalment, cal fer referència al fet que l'article 33 desplega el contingut del control financer
permanent, que afecta tota la CAIB.
3. PEL QUE FA AL PROCÉS DE REVISIÓ I CREACIÓ DE NOUS CONCEPTES
RETRIBUTIUS
L'Acord del Consell de Govern de 7 d'abril de 2006 (BOIB núm. 55, de 15 d'abril de 2006)
ratifica l'Acord de la Mesa General de Negociació sobre el desplegament de l'acció sindical de
les juntes de personal, dels comitès d'empresa, dels delegats i les delegades de personal i de
les seccions sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
En l'article 6 disposa la constitució de les seccions sindicals i hi estableix la possibilitat de crear
una secció sindical en l'àmbit del sector d'administració general, una de relativa al sector docent
i una darrera al sector sanitari.
De fet, en l'article 17 ja es refereix a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, la Mesa Sectorial
d'Educació i la Mesa Sectorial de Sanitat.
És en aquestes meses on s'arriba als acords que han d'afectar els treballadors públics als quals
vagin dirigits, de forma sectorial, si bé després els acords, si escau, han de ser aprovats per
acords del Consell de Govern i s'han de desplegar les normes que calguin per donar-los
vigència (vegeu les implicacions d'aquests acords en l'article 38 de l'EBEP).
L'article 4.c del Decret 91/2005, d'1 de setembre (derogat pel Decret 5/2017, de 27 de gener),
pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la CAIB (BOIB núm. 133,
de 8 de setembre), li atribueix les funcions següents:
«Elaborar les propostes conjuntes que les conselleries competents en matèria de Funció
Pública i en matèria de Pressuposts han d'elevar al Consell de Govern, en relació amb els
assumptes següents:
[...]
»3. Les eventuals millores retributives que puguin negociar-se per la Conselleria competent en
matèria de Funció Pública amb les organitzacions sindicals.»
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Així mateix, en l'article 4.d) estableix com a funció «emetre informe previ i preceptiu a qualsevol
avantprojecte de llei o projecte de disposició reglamentària en matèria de retribucions del
personal al servei del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears o que suposin
un increment de les retribucions establertes». Finalment, l'article 4.h estableix que té com a
funció «en general, emetre els informes que li encarregui el President i formular les
recomanacions que consideri oportunes en matèria de retribucions del personal al servei del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.».
Per tant, vist tot l'anterior, el procés de revisió i creació dels conceptes retributius, en particular
de les retribucions complementàries, si bé parteix dels acords que es prenen entre les parts,
després té un procediment normatiu fixat, en el qual per garantir-ne la validesa, tot i no haver-hi
fiscalització prèvia de la Intervenció de la CAIB, sí n'ha d'informar la Comissió
Interdepartamental de Retribucions, integrada per diferents responsables en matèria de
retribucions, com el director general de Funció Pública i Administracions Públiques, el director
general de Pressuposts i Finançament, el director general de Personal Docent, el titular de la
Secretaria General de la conselleria competent en matèria de Salut, dos representants
designats per la conselleria competent en matèria de Funció Pública i dos representants
designats per la conselleria competent en matèria de Pressuposts.
Tot plegat, donat que les retribucions complementàries són competència de la CAIB i vist el
procés de creació i revisió d'aquestes retribucions juntament amb el fet que l'Estat es reserva la
competència en determinats aspectes en matèria de retribucions, això introdueix un element de
risc que justifica la necessitat d'una fiscalització en l'àmbit de les retribucions.
Igualment, donat que la Intervenció General no realitza un control financer previ sobre el capítol
1 de despeses de personal (perquè no en té atribuïda la competència) i, per tant, no comprova
la legalitat dels acords als quals arribi l’Administració amb els seus treballadors (en particular, al
que estableix la normativa bàsica de l'Estat), sinó que du a terme un control financer posterior,
sembla raonable que es dediqui especial atenció al procés de creació de les retribucions.
Aquesta dedicació és encara més important al Servei de Salut de les Illes Balears per dos
motius. En primer lloc, perquè el Servei de Salut gaudeix de molta autonomia en la gestió de
les retribucions, que, com es deriva dels informes de control financer posterior de la Intervenció
General, ha entrat en conflicte amb la normativa vigent. En segon lloc, perquè en la major part
de les retribucions complementàries s'estableixen compensacions per unes activitats que
necessiten seguiment i justificació, que en molts casos no estan regulats adequadament.

Annex II. Anàlisi del control intern
 Annex núm. II.1 Obligacions reconegudes en el capítol 1 de despeses de personal
detallades per seccions i centres gestors de la CAIB en l'exercici 2016
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III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ. ANÀLISI DEL
COMPLIMENT DELS PROCEDIMENTS ESTABLERTS
PER A LA CREACIÓ DE LES RETRIBUCIONS
COMPLEMENTÀRIES VIGENTS A LA CAIB DURANT EL
2016
1. CONSIDERACIONS NORMATIVES
A la secció IV es realitza una anàlisi detallada de la normativa vigent en el moment de la
creació de les retribucions complementàries objecte de fiscalització, per cadascun dels tres
grups d'empleats públics que s'analitzen.
D'aquesta anàlisi es deriven una sèrie d'obligacions, que són objecte de comprovació en
aquesta secció. Igualment, l'anàlisi de la normativa ha permès revisar si de les retribucions
complementàries de les quals la CAIB va informar quines tenen aquesta consideració i s'han
destriat les que, tot i que la CAIB les cataloga com a tal, no ho són des del punt de vista jurídic.
D'altra banda, això ha permès identificar les retribucions complementàries que varen ser
creades abans dels traspassos de les competències i que, per tant, no formen part de l'àmbit
objectiu d'aquest informe.
De la revisió analitzada es desprenen cinc consideracions, que són les que seran objecte de
comprovació en aquesta secció.
En primer lloc, d'acord amb l'article 24 de l'EBEP i de l'article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de funció pública de la comunitat autònoma, en el context dels articles 103.3 i 149.1.81
de la CE, l'establiment de retribucions complementàries del personal funcionari de Serveis
Generals de l'Administració de la comunitat autònoma, que formi part de la seva estructura
retributiva, s'ha fer a través d'una Llei, concretament de la Llei autonòmica que regula la funció
pública.
En segon lloc, hi ha, a més, l'obligació legal (art. 21.1 EBEP) de publicar, en la llei corresponent
de pressuposts, l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries.
En tercer lloc, tant la Llei 2/1989 (art. 93.5) com la Llei 3/2007 (art. 120.f) estableixen que el
personal funcionari no pot ser retribuït per conceptes no previstos en la normativa reguladora.
En quart lloc, l'EBEP estableix (art. 21.2) que no es poden acordar increments retributius que
globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la
Llei de pressuposts generals de l'Estat per al personal.
D'aquesta manera, les lleis de pressuposts generals de l'Estat estableixen, per a cada exercici,
l'increment màxim que pot aplicar-se a les retribucions dels funcionaris de totes les
administracions respecte a l'exercici anterior.
Finalment, és important remarcar que, tot i l'especificitat que permet l'EBEP i disposa l'Estatut
marc, no hi ha cap exempció en matèria de retribucions del personal sanitari ni del personal
docent no universitari, que eximeixi de l'obligació del compliment de l'article 24 de l'EBEP,
d'establir mitjançant llei la quantia i l'estructura de les retribucions complementàries, obligació
que reitera l'article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la CAIB,
d'aplicació supletòria al personal estatutari. Per tant, això invalida la possibilitat de crear
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conceptes retributius nous a partir d'instruccions del conseller responsable de la matèria, o del
director del Servei de Salut.
En els annexos III.1, III.2 i III.3 s'indiquen totes les retribucions complementàries que la CAIB
ha retut pel que fa als Serveis Generals de la CAIB i de l'ATIB, del personal docent no
universitari i del Servei de Salut de les Illes Balears.
En total, la CAIB ha informat de 29 conceptes retributius per al personal de Serveis Generals
de la CAIB i l'ATIB, de 10 conceptes retributius per al personal docent no universitari de la CAIB
i de 15 conceptes i 130 subconceptes pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, tots
qualificats de retribucions complementàries.
Aquestes dades s'han revisat i s'han detectat algunes errades, com el fet de no incloure la
carrera professional del personal estatutari com a retribució complementària, encara que en el
primer enviament fet pel Servei de Salut sí s'hi incloïa, o la inclusió dels complements transitoris
absorbibles i indemnitzacions com a retribucions complementàries, quan no ho són segons
l'anàlisi que s'efectua en l'apartat IV. Cadascuna d'aquestes correccions s'indica en l'apartat
corresponent.

2. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT DEL
PERSONAL FUNCIONARI DE SERVEIS GENERALS DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA I L'ATIB
La CAIB ha informat que les nòmines del personal de Serveis Generals de la CAIB i de l'ATIB
recullen 29 conceptes retributius associats a retribucions complementàries (vegeu l'Annex III.1
per la denominació i el suport jurídic).
Dels conceptes dels quals ha informat, no s'han analitzat els següents:
-Complement de destinació general (codi 1313), perquè la seva creació és anterior als
traspassos de competències.
-Els 10 conceptes següents: 1293, 1307, 1383, 2033, 2613, 2703, 2843, 4013, 7303 i 7313,
perquè corresponen a personal laboral, que no és objecte de fiscalització en aquest Informe.
-El «complement compensació cost insularitat (1333)», perquè la regulació correspon a una
indemnització, tot i que n'han informat com a retribució complementària. El mateix succeeix
amb el «complement econòmic IT (4890)» i «complement prestació maternitat o paternitat
(4843)», perquè van lligats als Acords d'Acció Social i no són retribucions complementàries.
-D'altra banda, la CAIB ha informat dels conceptes següents: «complement específic extra 1
(1573)», «específic a compte homogeneïtzació extra 1 (1575)» i «complement personal
transitori extra 1 (2884)», relacionats amb la primera paga extra de l'any; «complement
específic extra 2 (1583)», «específic a compte d'homogeneïtzació extra 2 (1585)» i
«complement personal transitori extra 2 (2885)», relacionats amb la paga extra segona de l'any.
Aquests conceptes no són remuneracions complementàries i, per tant, tampoc són objecte
d'estudi d'aquest Informe.
-I, finalment, també hi han inclòs el complement 2883, «complement personal transitori», que
tampoc es considera retribució complementària i, per tant, no és objecte d'estudi en aquest
Informe d'acord amb l'apartat I.3.
La prova específica ha consistit en la revisió de 5 nòmines del personal funcionari de l'ATIB i 23
del personal de Serveis Generals de la CAIB, incloent-hi tant funcionaris de carrera com
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interins i corresponents al mes de juny de 2016, que l'SCIB va escollir d'acord amb criteris
aleatoris.
De les nòmines revisades, hi ha un treballador amb número de productor 5235, que correspon
a l'escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la CAIB, que desenvolupa la tasca al Servei
de Salut, i que percep els complements següents, dels quals la CAIB no ha informat com a
retribucions complementàries: 1265 «complement productivitat», 2003 «complement específic
variable: nits» i el 2013 «complement esp. var.: diumenges i festius», i que correspon al que es
desenvolupa en el punt 4 següent.
L'estructura de les retribucions complementàries creada per la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la reforma de la Funció Pública (que estableix els complements de destinació,
específic, de productivitat i les gratificacions extraordinàries), es reprodueix a l'EBEP (art. 22.3)
i a les lleis de funció pública autonòmiques, tant a la Llei 2/1989, de 22 de febrer (art. 93.3),
avui derogada, com a l'actual, la Llei 3/2007, de 27 de març (art. 121).
1. Complement específic (codi 1303)
Aquesta és una retribució de caràcter complementari que va ser creada per normativa
estatal, però, una vegada traspassat el personal a la CAIB, ha estat sotmesa a una
sèrie de modificacions que mereixen ser comentades. Caldria destacar-ne les
següents:
a) El Decret 29/1989, de 9 de març, sobre retribucions del personal al servei de
l'Administració de la CAIB, aprova l'acord de la Mesa General de Negociació que
distribueix linealment el fons addicional d'un 1,59 % previst en la DA 6 A) de la Llei
13/1988, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per al 1989, i es fixa
en la quantitat de «3.000 ptes.». Aquesta millora retributiva s'inclou en nòmina, amb
efectes d'1 de gener de 1989 (art. 1) i «té concepte de retribució complementària» (art.
2), sense especificar el concepte retributiu concret dins d'aquesta categoria.
b) El Decret 47/1992, de 23 de juliol, pel qual s'apliquen provisionalment els acords
assolits a la Mesa General de Negociació en relació amb el fons previst en la DA 6 de
la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1992.
Aquest Decret disposa un complement lineal de «6.000 ptes.» mensuals amb efectes
d'1 de gener de 1992, que s'abona provisionalment com a complement específic,
«sense perjudici de ser inclòs posteriorment, en els complements específics dels llocs,
a les respectives Relacions de Llocs de Treball», cosa que es produeix 7 anys després,
amb el Decret 71/1999, d'11 de juny que integra aquest complement en l'específic.
c) L'article 1 del Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s'incorpora a les retribucions
dels empleats públics el complement fixat al Decret 72/2000, de 14 d'abril (modificat pel
Decret 52/2001, de 30 de març), incorpora la quantia del fons per a la prestació dels
serveis públics en conceptes distints, en funció del tipus de personal:
 en concepte de «complement específic» per al personal funcionari de serveis
generals i sanitari de l'administració autonòmica;
 en concepte de «a compte complement específic» per al personal funcionari
docent;
 en concepte de «complement d'insularitat» per al personal laboral, i
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 en concepte de «a compte complement específic» per al personal sanitari
locals al servei de l'Administració de la CAIB.
d) Posteriorment, el Decret 14/2004, de 6 de febrer, d'aplicació de l'Acord del Consell
de Govern, de 30 de gener de 2004, relatiu al repartiment de la quantia equivalent al
0,7 per cent de la massa salarial, estableix el pagament (una única paga) de 172,48 € a
tot el personal al servei de l'Administració autonòmica. El preàmbul d'aquest Decret
estableix que, pel que fa al personal adscrit als serveis generals, la forma de
repartiment ha de ser lineal i que l'increment resultant s'ha d'imputar el concepte
salarial del «complement específic». D'acord amb l'article 3, la quantia s'abona en
concepte d'«endarreriments 0,7 any 2003». La quantia corresponent a 2004 és de
175,92 €, distribuïda en 12 mensualitats, en concepte de «a compte complement
específic». I, amb relació a 2005, l'article 7 estableix que aquesta quantitat s'ha
d'incloure en el concepte «complement específic».
e) En el complement específic s'inclouen el «complement per torns (1353)» i el
«complement de nocturnitat (1423)» establerts en l'article 2.2 del Decret 89/1997, de 4
de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari
que ocupa llocs de treball al Servei Balear de Salut.
2. Complement de productivitat compensada (codi 1243)
L'article 2.3 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim
retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma estableix el següent:
«Retribucions complementàries (...) 3. Complement de productivitat:
»a) Complement de productivitat compensada [...]
»Determina la meritació d'aquest concepte la necessitat d'evitar que es produeixin
diferències retributives per l'obligat canvi de sistema provinents de la supressió de
l'incentiu de productivitat regulat al Decret 84/1985, de 26 de setembre, que refongué
els del cos i la productivitat percebuts pels funcionaris a les respectives administracions
d'origen i homologà les retribucions dels funcionaris davant l'existència de desigualtats
que no tenen justificació, i al qual aquest complement retribueix, compensa i absorbeix.
Per a determinar-lo s'ha absorbit el tram diferencial existent entre les quanties dels
sous i nivells de complement de destinació regulats en aquest Decret i les que aquests
mateixos conceptes tenien abans, que eviti minvaments retributius pel trànsit que
produeix l'aplicació de Relació de Llocs de Treball.
»b) Complement de productivitat. El meritaran els funcionaris als quals, a proposta del
conseller titular de la conselleria en què prestin serveis, sigui assignat pel conseller de
la Funció Pública.
»El cost global d'aquest complement no podrà excedir del percentatge que s'estableixi
a les lleis de pressuposts corresponents, d'acord amb el que estableix l'article 93.3 c)
de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, la determinació individual del qual és competència
exclusiva del conseller corresponent, atesos l'especial rendiment, l'activitat extraordinària, l'interès i la iniciativa amb què el funcionari acompleix la seva feina.
»La percepció d'aquest complement no és consolidable i no origina, per tant, dret
individual a mantenir-lo.»
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3. Carrera professional (codi 50313)
Aquest concepte, introduït en la Llei de funció pública per la Llei 18/2016, de 29 de
desembre, de pressuposts generals per a l'any 2017, amb efectes d'1 de gener de
2017, retribueix la progressió assolida dins el sistema de carrera (és a dir, la carrera
horitzontal previst en l'art. 16 de l'EBEP).
La DT 5 de la Llei 3/2007, també introduïda per la Llei de pressuposts generals per a
l'any 2017, es refereix específicament a l'aplicació d'aquest complement en els termes
següents: «l'aplicació, si escau, de la carrera horitzontal, no entrarà en vigor fins que
s'aprovin els sistemes objectius que permetin avaluar l'acompliment, i se'n faci la
primera avaluació. No obstant això, es podran efectuar pagaments a compte de la
carrera horitzontal, a partir dels terminis que s'acordin.» Per tant, únicament disposa la
possibilitat d'abonar aquest complement a compte, abans que es desenvolupi el sistema de carrera, a partir de l'1 de gener de 2017.
No obstant això, el pagament del complement es produeix des de l'1 de gener de 2016
sobre la base de l'aplicació dels acords següents:
1. Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords
del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de
2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord
del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO,
CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies
generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública,
en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del personal laboral .
2. Acord del Consell de Govern de 25 de setembre de 2015 pel qual se suspenen els
acords relatius al desenvolupament de la carrera professional del personal estatutari i
del personal funcionari i laboral de serveis generals subscrits entre l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals corresponents.
3. Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord
de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del
Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s'aproven les bases per
reactivar la carrera del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa
Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.
4. Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018, de ratificació de l'Acord del
Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i de l'Acord de la Mesa Sectorial de
Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords
relatius a la carrera professional del personal de l'àmbit de serveis generals.
Cal ressaltar que la Llei de pressuposts per a l'any 2016 suspèn els acords de carrera
de 4 i 19 de maig 2015 a l'article 26.3.8 i 26.3.9. En canvi, el punt 5è del mateix article
estableix: «La suspensió i la modificació dels acords a què es refereixen els apartats 3 i
4 anteriors s'han d'entendre sens perjudici dels efectes que, sobre els acords
esmentats, produeixin els pactes i els acords subscrits posteriorment i ratificats pels
òrgans competents del Govern de les Illes Balears l'any 2015, i també dels que, si
escau, es puguin subscriure i ratificar l'any 2016».
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Cal tenir en compte també que l'article 62 bis de la Llei 3/2007 –introduït per la Llei
6/2018- regula la carrera professional horitzontal, que consisteix «en la progressió de
nivell o esglaó, sense necessitat de canviar de lloc de feina com a conseqüència de la
valoració de l'acompliment i actuació professional, de la qualitat de treballs realitzats i
els coneixements adquirits i transferits». Aquest mateix article disposa que «l'efectivitat
definitiva del sistema de carrera horitzontal requereix, en tot cas, la implantació prèvia
de sistemes d'avaluació de l'acompliment» (ap. 1) i que el sistema de carrera
professional horitzontal de la comunitat autònoma «s'ha de desenvolupar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals».
Finalment, és important referir-se a la Llei 6/2018, de 22 de juny, que també modifica la
DT 5 de la Llei 3/2007 i regularitza implícitament els pagaments a compte realitzats dos
anys abans de l'entrada en vigor de la Llei 6/2018.
4. Retribució complementària, sense especificar-ne el concepte
De la revisió de la normativa ha sorgit un concepte retributiu complementari del qual la
CAIB no ha informat. El Decret 29/1989 crea aquesta millora, que afecta el personal
funcionari de la CAIB que ocupa llocs de treball al Servei de Salut.
En particular, la DT 4 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el
règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma, disposa que
durant l'any 1990 els funcionaris continuaran meritant la quantitat de 3.000 ptes.
mensuals per aplicació del fons addicional retributiu previst en la Llei de pressuposts
(s'entén referit a la DA 6 de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, i el Decret 29/1989, de
9 de març, que estableix que aquesta millora retributiva s'inclou en concepte de
retribució complementària, sense especificar el concepte concret).
En aquest sentit, el Decret 89/1997, de 4 de juliol, regula el règim retributiu i de
condicions de treball del personal funcionari de la Comunitat Autònoma que ocupa llocs
de treball al Servei Balear de la Salut. El Decret estableix que aquest personal se
sotmet, des de la seva entrada en vigor, al règim retributiu disposat en la Llei 2/1989 i el
Decret 85/1990, però du a terme determinades adaptacions, sobre la base de l'article
2.4 de la Llei 2/1989, a fi d'homologar les retribucions amb les del personal del Servei
de Salut.
En aquest sentit, l'article 2.2 introdueix, a més, com a retribucions complementàries:


el complement específic, format per una quantitat fixa mensual que es pot incrementar
«en la quantia corresponent al component singular per torns», i també en una quantia
variable per prestació del servei en torn de nit i en diumenge o festiu;



el complement de productivitat, en dues modalitats: «productivitat sanitària fixa» i
«productivitat sanitària compensada», i



les gratificacions per serveis extraordinaris, en tres modalitats diferents: serveis
extraordinaris de caràcter imprevisible o no programat, serveis extraordinaris
programats i per prestació d'assistència contínua.
El Decret també estableix (art. 2.3) la percepció d'indemnitzacions per compensació
dels costos d'insularitat i per raó del servei.
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5. Complement homologació (1373), complement especial responsabilitat (1393),
complement especial responsabilitat (4003), tots referits a personal funcionari
que treballa al Servei de Salut de les Illes Balears
La CAIB remet als acords d'extinció de l'entitat pública empresarial Gestió Sanitària de
Mallorca, GESMA, i de les fundacions públiques sanitàries Hospital Son Llàtzer i
Hospital de Manacor (Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012, BOIB
núm. 192, de 22 de desembre de 2012), els quals disposen, entre els efectes de la
integració, la subrogació del Servei de Salut de les Illes Balears en la totalitat de les
relacions de personal laboral i estatutari. En relació amb el personal laboral no
estatutaritzat estableix que durant 2013 s'han de dur a terme les actuacions
necessàries per adequar les condicions de treball al conveni col·lectiu de la CAIB i els
llocs de treball s'han de declarar «a extingir».
Amb anterioritat a aquesta extinció, es va signar, el 17 de març de 2004, l'Acord per a
l'homogeneïtzació i l'homologació de les condicions laborals del personal de les
Fundacions de l'Hospital de Manacor i Son Llàtzer, que afecta el personal laboral.
Per tant, la informació aportada no és suficient per poder analitzar aquests
complements en el marc del personal funcionari de Serveis Generals de la CAIB.
CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA DE DESPLEGAMENT
EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE SERVEIS GENERALS
Primera. La utilització de diversos decrets per establir complements de forma provisional i,
posteriorment, consolidar-los i integrar-los en el complement específic és una tècnica que pot
donar lloc a situacions de frau de llei. Certament, la determinació, per decret, de la destinació
d'un fons creat per llei, com és el cas del Decret 47/1992, de 23 de juliol, no es pot considerar
contrària a dret, però crida l'atenció que la provisionalitat es mantingui durant 7 anys i no es
consolidi i s'integri en el complement específic fins a l'aprovació del Decret 71/1999, d'11 de
juny.
De forma similar, però un poc més enllà, el Decret 72/2000, de 14 d'abril, no només determina
la destinació, sinó que ratifica un acord pres en la Mesa General de Negociació i crea un fons
que implica la fixació d'un complement anual que, en un principi, es paga com a complement
personal transitori i, posteriorment, es consolida i s'integra en el complement específic a través
del Decret 6/2001, de 26 de gener. Com en el cas anterior, la utilització d'aquesta tècnica
resulta discutible i pot donar lloc a situacions de frau de llei, en la mesura en què «deslegalitza»
el procediment per a l'establiment de retribucions i recorre a la incorporació dels increments en
un complement creat prèviament per llei.
I, avançant en aquesta línia, el Decret 14/2004, de 6 de febrer, aplica un Acord del Consell de
Govern (que ratifica un acord previ de la Mesa General de Negociació), que, novament,
estableix un increment que consisteix en el repartiment del 0,7 % de la massa salarial entre tot
el personal al servei de l'Administració autonòmica. S'estableix un pagament en concepte de «a
compte complement específic» per a l'exercici de 2004, que es consolida, en el mateix decret,
per a l'exercici següent. En aquest cas es forcen, encara més, les possibilitats de l'ordenament
en imputar a un complement existent, l'específic, increments retributius, per conceptes
diversos, aprovats per la via de l'acord del Consell de Govern o del decret.
Així, no es pot afirmar en cap dels tres casos que s'hagi vulnerat obertament la llei, ja que no es
crea, formalment, cap complement retributiu per la via del decret. Però la tècnica utilitzada pot
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donar lloc a una situació de deslegalització i d'absència de límits —mantenint únicament
l'estructura retributiva des d'un punt de vista formal— i possibilitar que, per la via de l'acord en
meses de negociació i/o del decret, es produeixin alteracions en les retribucions
complementàries, al marge de la reserva de llei.
Segona. El complement de productivitat compensada s'incorpora, novament a través d'un
decret, en el de productivitat, tot i que retribueix fets distints: l'article 24 c) de l'EBEP es refereix,
quan parla de productivitat, al «grau d'interès, iniciativa o esforç amb què el funcionari realitza
la seva feina o els resultats obtinguts» i l'article 2.3 b) del Decret 85/1990, de 20 de setembre,
indica que es merita «atesos l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa
amb què el funcionari acompleix la seva feina», mentre que la productivitat compensada
respon, d'acord amb l'article 2.3.a) del Decret 85/1990, a un criteri d'homologació retributiva
entre funcionaris provinents de diverses administracions.
Com en els casos anteriors, es fa servir una norma reglamentària per incorporar, en un
complement existent i creat per llei, un subconcepte que, per tenir un objecte diferent, podria
haver-se incorporat mitjançant llei. I això torna a suposar una utilització forçada de les
possibilitats de la tècnica reglamentària per flexibilitzar els conceptes retributius fins a un punt
en què semblen únicament categories formals.
Tercera. La percepció del complement de carrera té cobertura legal des de l'1 de gener de
2017, amb la modificació de l'article 121 de la Llei 3/2007 i la introducció de la DT 5 a través de
la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma. Per tant, l'abonament d'aquest
complement amb anterioritat, a partir de dia 1 de gener de 2016, de forma provisional o «a
compte», sense la incorporació del concepte en l'estructura de les retribucions dels funcionaris,
mitjançant una llei, contradiu el règim jurídic retributiu dels funcionaris, en concret, l'article 24 de
l'EBEP i l'article 120.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, en el context dels articles 103.3 i
149.1.81 de la CE.

3. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT DEL
PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI
Pel que fa a la normativa autonòmica, a partir de l'aprovació de l'EBEP, no consten decrets de
desplegament d'aspectes retributius i, per tant, no es creen retribucions complementàries
noves.
En canvi, sí que en consten durant el període comprès entre el traspàs de funcions i serveis (l'1
de gener de 1998) i l'entrada en vigor de l'EBEP (13 de maig de 2007).
La CAIB, en concret la Direcció General de Personal Docent, ha informat que les nòmines del
personal docent no universitari inclouen 10 conceptes retributius associats a retribucions
complementàries (vegeu l'Annex III.2 per la denominació i el suport jurídic).
Dels 10 conceptes dels quals s'ha informat, cal esmentar els següents, que no s'inclouen en
l'àmbit objecte d'estudi de l'Informe:


Respecte del complement de professor de Religió (codi 61): el professorat de religió és
personal laboral, traspassat a la CAIB mitjançant el RD 1270/2001, de 29 de novembre,
sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats
a la CAIB pel RD 1876/1997, de 12 de desembre, de traspàs de funcions i serveis de
l'administració de l'Estat a la CAIB en matèria d'ensenyament no universitari.
34

Informe dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB,
del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016



Pel que fa al complement de formació permanent (codi 22), durant l'any 2016 es
trobava suspès. L'article 23.4 de la Llei de pressuposts de la CAIB per a l'any 2018 (Llei
13/2017, de 29 de desembre) aixeca aquesta suspensió.



Quant al complement de funció tutorial (codi 33), en l'Acord del Consell de Govern de
28 de juliol de 2006, pel qual s'aprova la proposta d'acord per a la millora de
l'ensenyament públic, aprovada per la Mesa Sectorial d'Educació, es crea per un import
de 30 € (regulat en la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 31 de juliol de
2007, BOIB núm. 120, de 7 d'agost). El Decret llei 5/2012, d'1 de juny, suspèn
l'aplicació d'aquest complement i la suspensió es manté en les successives lleis de
pressuposts generals, inclosa la referida a l'exercici 2016.



Pel que fa al complement de destinació (codi 04) i el complement específic general
(codi 20), es varen crear abans del traspàs de competències i, per això, no són objecte
de consideració en l'estudi de l'Informe.



Finalment, respecte del complement de cap de departament a l'educació secundària,
no consta documentació que en permeti conèixer l'origen i, per tant, la regulació, però
el 2016 n'estava suspès el pagament.

D'aquests dos darrers complements, el de la funció tutorial i el retributiu per al desenvolupament de cap de departament a l'educació secundària, la disposició addicional setena de la
Llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2018 n'aixeca la suspensió del pagament amb
efectes retroactius des de l'1 de setembre de 2017.
D'aquesta manera, la prova específica ha consistit en la revisió de 98 nòmines de personal
docent, escollides de forma aleatòria, corresponent al mes de juny de 2016, distribuïdes en
personal d'equips directiu (6), mestres d'educació infantil i primària (incloent-hi tutors de
primària) (38), professors de secundària (37), inspectors (5), assessors (5) i caps de
departament (7).
De la prova específica de nòmines s'ha observat la incidència següent: la Direcció General de
Personal Docent va informar l'SCIB que el complement «a compte del complement específic»
era el codi 33 i que el complement de l'«Acord de 28 de juliol de 2006» era el codi 69, així com
figura en l'Annex III.2. Ara bé, una volta revisades les nòmines seleccionades, s'ha pogut
constatar que aquesta informació sobre els codis era a l'inrevés.
Els complements retributius que han estat objecte d'anàlisi en aquesta secció són:
1. Complement específic comunitat autònoma (codi 23)
Aquest complement es crea, una vegada rebudes les competències en educació, a
partir d'una sèrie de decrets de desplegament d'aspectes retributius de docents no
universitaris.
Així, el Decret 88/1998, de 16 octubre, pel qual s'aproven mesures retributives
transitòries per al personal docent no universitari, disposa que, «fins que no sigui
aprovat l'Estatut de la funció pública docent de la CAIB», l'increment econòmic de les
retribucions en diversos conceptes per al període 1998-2002 serà com a bestreta a
compte. Aquest Decret va ser modificat pels decrets 22/1999, de 12 març, i 116/2001,
de 28 de setembre, i derogat pel Decret 118/2002, de 27 de setembre.
Els decrets 88/1998, 22/1999 i 116/2001 estableixen l'increment de conceptes
retributius ja existents, però en el seu desplegament no s'esmenta en cap cas que es
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tracti d'increments que cerquin l'equiparació retributiva del personal docent integrat amb
els de la CAIB.
El Decret 118/2002, 27 setembre, pel qual s'aproven mesures retributives per al
personal docent no universitari que treballa al servei de l'Administració de la CAIB, que
deroga els decrets anteriors i disposa que els increments passen a denominar-se
«complement específic comunitat autònoma». La DA de l'esmentat Decret disposa que
«les determinacions d'aquest Decret que afecten els funcionaris docents no
universitaris que treballen al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
constitueixen normativa específica a l'efecte del que preveuen l'article 11.2 de la Llei
9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, i la
disposició addicional primera de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública».
D'altra banda, mitjançant el Decret 6/2001, de 26 de gener, s'incorpora a les
retribucions dels empleats públics el complement fixat en el Decret 72/2000, de 14
d'abril, el qual aplica, per a l'any 2000, l'Acord de la Mesa General de Negociació de la
CAIB relatiu al fons per a la millora dels serveis públics. Es fixa un complement anual
—per a les persones que compleixen determinats requisits— que es paga en concepte
de complement personal transitori, CPT. Per al personal docent, es produeix amb el
concepte «a compte complement específic».
Posteriorment, el Decret 14/2004, de 6 de febrer, d'aplicació de l'Acord del Consell de
Govern de 30 de gener de 2004, relatiu al repartiment de la quantia equivalent al 0,7 %
de massa salarial, estableix el pagament (una única paga) de 172,48 €, que, pel que fa
al personal docent, s'imputa al complement existent «a compte complement específic».
D'acord amb l'article 3 del dit Decret 14/2004, la quantia s'ha d'abonar en concepte
«d'endarreriments 0,7 % any 2003». D'altra banda, s'estableix que la quantia
corresponent a 2004 és de 175,92 €, distribuïda en 12 mensualitats, en concepte de «a
compte complement específic». I, amb relació a 2005, l'article 7 estableix que aquesta
quantitat s'ha d'incloure en el concepte «complement específic».
2. Complement a compte del complement específic (codi 69)
El Decret 72/2000, de 14 d'abril, d'aplicació, per a l'any 2000, de l'acord assolit a la
Mesa General de Negociació de la CAIB relatiu al fons per a la millora dels serveis
públics, n'estableix el pagament com a complement personal transitori, però el Decret
6/2001, de 26 de gener, pel qual s'incorpora a les retribucions dels empleats públics el
complement fixat al Decret 72/2000, de 14 d'abril, i es modifica l'article 3 del Decret
71/1999, d'11 de juny, estableix que per al personal docent s'ha de pagar en concepte
de «a compte complement específic».
Finalment, la DA 4 de la Llei 18/2016 de pressuposts per a l'any 2017 integra aquest
complement amb el codi 69 en el component general del complement específic (codi
20).
3. Complement específic singular (codi 21)
El complement específic singular, el perceben els membres dels equips directius dels
centres docents, regulat per l'Acord del Consell de Ministres d'11 d'octubre de 1991, i
els inspectors d'educació.
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El Decret 118/2000, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures retributives de caràcter
transitori per al personal de la Inspecció Educativa (com ho fa el Decret 88/1998 per al
personal docent no universitari), estableix, fins a l'aprovació d'una normativa específica,
l'increment de retribucions com a «bestreta a compte-funció d'inspecció educativa».
L'increment retributiu reconegut des del Decret 118/2000 passa a integrar-se en el
complement específic singular inspector, mitjançant el Decret 64/2004, de 2 de juliol,
pel qual s'estableixen mesures retributives per al personal de la Inspecció Educativa,
però aquest no es considera «normativa específica» com fa el Decret 118/2002, de 27
de setembre, en relació amb el personal docent.
4. Complement específic del cos de mestres que imparteix docència al primer
cicle d'ESO (codi 85)
Aquest complement es crea a partir del Decret 127/2000, de 8 de setembre, pel qual
s'adopten mesures retributives de caràcter transitori per al personal del cos de mestres
que imparteix docència al primer cicle d'ESO (basat en la LOGSE i la Llei 9/1997).
Estableix un increment retributiu, fins a l'aprovació d'una normativa específica, com a
bestreta a compte. No consta cap altre decret que consolidi aquest complement.
5. Complement consolidació personal parcial del complement retributiu específic
per a l'exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes
Balears (codi 25)
El Decret 81/2004, de 17 setembre, modificat pel Decret 136/2007, de 31 d'octubre,
regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per a
l'exercici del càrrec de director dels centres docents públics de les Illes Balears.
El complement retributiu específic per a exercir el càrrec de director s'integra en
l'estructura retributiva com a complement específic i té l'origen, d'acord amb el que
estableix el preàmbul del dit Decret, en l'article 25.5 de la Llei orgànica 9/1995, de 20
de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents, derogada
per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació (LOCE),
derogada, al seu torn, per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Malgrat
que l'any 2004 ja s'ha produït la derogació de l'article 25 de la Llei orgànica 9/1995, el
preàmbul del Decret 81/2004 exposa que cal incloure els directors afectats en la
regulació del decret, «ja que la mateixa Llei 9/1995 preveia també que les
administracions educatives establirien les condicions i els requisits per a la percepció
d'aquest complement personal».
CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA DE DESPLEGAMENT
EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI
Primera. La tècnica normativa seguida per la CAIB a fi de crear, incrementar o modificar les
retribucions del personal docent, des de la recepció de la competència al 1998, no deixa de ser
confusa i discutible.
És criteri de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma (informe jurídic de 3 de juliol de 2000, en
relació amb l'article 2.4 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de funció pública de la CAIB, i en
relació amb el contingut del Decret 88/1998, de 16 d'octubre, pel qual s'aprovaven determina37
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des mesures retributives de caràcter transitori per al personal docent no universitari), que el
règim jurídic i econòmic del personal funcionari docent no universitari ha de ser, mentre no se
n'elabori la normativa específica prevista, el que tenia a l'Administració d'origen. Aquest
informe, que ratifica el criteri de la Intervenció en un informe anterior, de 22 de maig de 2000,
recomana que «en el termini més breu possible, es redactin les normes específiques [...] que
permetin la integració correlativa d'aquest personal en la funció pública d'aquesta comunitat
autònoma», i que, mentre es faci aquesta integració, «les expectatives socials i econòmiques
d'aquest personal es poden atendre mitjançant l'adopció i l'aprovació de mesures provisionals i
transitòries que, a títol de bestreta a compte i sense perjudici del reajustament que calgui fer en
el seu moment (com les contingudes en el Decret 88/1988, de 16 d'octubre), atenguin
determinades qüestions intertemporals inajornables [...]». I conclou que qualsevol millora del
règim retributiu o d'indemnitzacions per al personal docent no universitari, mentre no s'aprovi el
règim jurídic i econòmic específic, «passa per l'elaboració i l'aprovació de normes transitòries
que, amb el caràcter i l'esperit del Decret 88/1988, de 16 d'octubre, aportin solucions que no
vulnerin el que estableix la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives».
Segona. Tot i la posició de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, hi ha increments que, via
decret (decrets 88/1998, 22/1999, 116/2001), amplien complements creats per l'Estat i
exerceixen la competència de desplegament i execució. Posteriorment, tres anys després del
primer increment, passen a integrar-se (l'increment, no el concepte) en un concepte nou també
creat via decret (118/2002). Aquesta operació és referendada per la Llei «d'acompanyament»
als pressuposts per a l'any 2002, que aclareix que els decrets aprovats constitueixen el
desplegament específic d'aspectes retributius que establia la Llei de 1998, però que es podria
interpretar que només autoritzava l'ús dels decrets en matèries retributives lligades a
l'equiparació retributiva del personal docent, i no a altres complements. Això és rellevant perquè
els decrets 88/1998, 22/1999 i 116/2001 no contenen cap justificació a partir de l'equiparació
del personal docent amb el de la CAIB.
Tercera. També es creen per decret (118/2000, 127/2000) o per acord del Consell de Govern
nous complements, sense, a partir d'una lectura literal de la llei d'acompanyament dels
pressuposts per a 2002, tenir cap suport a partir d'una llei que els creï. Cal posar de manifest,
en relació amb el Decret 127/2000, pel qual s'adopten mesures retributives transitòries per al
personal del cos de mestres que imparteix docència al primer cicle d'ESO, que no consta que
s'hagi aprovat la normativa específica que consolidi aquestes mesures, ni tan sols a través
d'aquest qüestionable mecanisme. També cal assenyalar que el complement específic de
director es consolida amb el Decret 81/2004, és a dir, quatre anys després de la seva creació.
Quarta. Més enllà del debat sobre la legalitat d'aquestes disposicions, que no ha estat
plantejada davant els tribunals, no deixa de tractar-se de la creació de complements retributius
complementaris per via reglamentària, quan la llei de funció pública, conforme al principi de
legalitat establert en la Constitució, disposa que els conceptes retributius han de ser creats a
través d'una norma amb rang de llei.

4. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT DEL
PERSONAL ESTATUTARI DEL SERVEI DE SALUT DE
LES ILLES BALEARS
La Sindicatura de Comptes, per elaborar aquest Informe, s'ha basat en la informació que li ha
proporcionat el Servei de Salut en diverses ocasions i, a partir d'aquesta, ha duit a terme
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l'estudi de 15 conceptes retributius, que, al seu torn, incorporen 130 subconceptes (vegeu-los
detallats en l'Annex III.3).
El Servei de Salut de les Illes Balears ha informat, en una taula, de 29 conceptes retributius i de
211 subconceptes, sense diferenciar els que són bàsics dels que són complementaris. Entre
aquests complements figuren 6 conceptes i 51 subconceptes que són clarament retribucions
bàsiques d'acord amb el detall següent: «Sueldo 3SU0» amb 4 subconceptes, «3TR0
TRIENIOS» amb 3 subconceptes, «3EXJ PAGA EXTRA JUNIO» amb 18 subconceptes,
«3EXD PAGA EXTRA DICIEMBRE» amb 19 subconceptes, «3PPE» amb 6 subconceptes i
3PDI amb un subconcepte associat.
A la mateixa taula, també hi figuren altres conceptes retributius associats a retribucions
bàsiques o que no són objecte d'estudi d'aquest Informe, que corresponen a 7 conceptes i 23
subconceptes, d'acord amb el detall següent: «3AS0 AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL» amb 14
subconceptes,
«3VA0
VACACIONES»
amb
3
subconceptes,
«3IP0
INDEM.
INCUMP.PREAVISO» amb 1 subconcepte, «3IC0 INDEMNIZACIÓN FIN CONTR» amb 1
subconcepte, «3DH0 DESCUENTO HUELGA» amb 1 subconcepte, «3AJ0 AJUSTE
JORNADA» amb 1 subconcepte i «3AR0 AJUSTRE REINTEGROS» amb 2 subconceptes.
A més, hi figuren un total de 15 conceptes i 130 subconceptes retributius que es corresponen
amb els que es detallen en l'Annex III.3 d'aquest Informe dels quals el Servei de Salut ha
informat del corresponent suport normatiu.
Cal comentar que, pel que fa al complement de productivitat variable, no s'ha rebut informació
sobre el suport normatiu dels elements que formen part dels següents subconceptes:3
1) Del suboncepte «3PV4 PARTICIPACIÓN PROGRAMAS», no ha informat del suport
jurídic dels set elements que s'hi associen: «3P01 PROGRAMAS», «3P02
PROGRAMA ESPECIAL P.S.», «3P13 PROGRAMAS ESPECIALES N.S.», «3PO3
PROGRAMA ESPECIAL P. FACULT», «3P04 PROGRAMA ESPECIAL P.F. QUIRUR»,
«3PO5 ACOMPAÑAMIENTO NIÑOS UCI» i «3P06 PLAN DEMORA».
2) Del subconcepte «3PV6 PARTIC. ACTUACIONES CONCR.», no ha informat del
suport jurídic dels deu elements associats: «3P07 ACTIVIDAD QUIRURGICA ENF.»,
«3PF08 ACTIVIDAD QUIRURGICA P. FACULT.», «3PF21 ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
P.NO SANIT», «3P18 ACTIVIDAD C.EXT. P.NO SANIT.», «3PF19 ACTIVIDAD
C.EXT.P. ENF.», «3PF20 ACTIVIDAD C.EXT. P. FACULT.», «3P09 PROLONGACION
JORNADA», «3P10 ACTO H», «3P11 GUARDIAS SAR» i «3P12 EXCESO
JORNADA».
3) Del suboncepte «3PV7 ESP. RENDIM. TIT. PUESTO», no ha informat del suport
jurídic dels quatre elements que s'hi associen: «3P17 PERSONAL EMÉRITO», «3P14
COORDINACIÓN», «3P15 COORD. FACULTATIVOS» i «3P16 COORD
ENFERMERIA».
Finalment, en la citada taula de complements retributius del Servei de Salut figura el concepte
«3CA0 COMPLEMENTO DE CARRERA» amb 7 subconceptes associats, que, d'acord amb un
ofici de resposta del director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut, no
es considera retribució complementària.

3

En la fase d'al·legacions el Servei de Salut de les Illes Balears ha tramès, entre d'altres, la Instrucció 2/2016 que regula els imports i l'activitat
que s'ha de retribuir a través de la productivitat, factor variable, si bé no és possible la seva identificació amb els subconceptes retributius
corresponents.
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De la informació que figura en l'Annex III.3 cal esmentar els següents, que no s'inclouen en
l'àmbit objecte d'estudi d'aquest Informe:
- Perquè es basen en una normativa de creació anterior al traspàs de la competència:
els complements de destinació general: «COMP. DESTINO (3CD1)», el de reforç als
equips d'atenció primària «COMP. DESTINO EV REF. EAP (3CD2)»; els complements
d'atenció continuada: el complement «MOD.>55 AÑOS (FAC.AE) (3C01)», el
«PROMEDIO VAC AC 3M (3C22)», el «PROMEDIO VAC AC 6M (3C23)», el «NOC
DIAS ESP. (3C25)»; el complement específic general (3CE1) i el complement específic
de treball per torns del personal d'assistència especialitzada «C. ESPEC. TURNICIDAD
A.E. (3CE2)»; el complement de productivitat fixa general (3PF1), el complement per
desplaçament atenció primària «C.P.F. DESPLAZ. AP 1ES. (3PF7)» i el complement
per desplaçament atenció primària «C.P.F. DESPLAZ. AP 2ºS. (3PF8)».
-Els complements del personal sanitari Local C. DESTINO C/Z/APD NO IN (3CUD), el
de Matrones-zona C. DESTINO C F MATR. ZONA (3CUE), el complement de factor fix
(3PF2), el complement de destinació de directius (3CD7) i el complement de
productivitat fixa per assistència pública domiciliària COMP.PROD.FIJA APD (3PF9), el
complement grau formació (3LEG) no es fiscalitzen perquè corresponen a personal que
queda fora àmbit anàlisi d'aquest informe.
-Perquè es troben suspesos: els complements recollits en els conceptes (3C46) i
(3C47) del complement d'atenció continuada, i el complement homologació funcionarial
(3PF3)
-Perquè no són considerats retribucions complementàries, tot i que el Servei de Salut
n'ha informat en aquest sentit: els complements Compl. «IT. AT Cont. (3C37)»,
Indemnització per Residència (3IR0, amb quatre subconceptes), I. per raó de servei
(3IS0, amb 33 subconceptes), el complement pensió (3CJ0, 2 subconceptes), el de
prestació per IT (3IT0, amb 4 subconceptes), el de prestació empresa per IT (3IT5, amb
4 subonceptes), execució sentència (3ES0, amb 4 subconceptes), l'absorbible (3CP5) i
el com. personal transit. (3CP0).
Sobre la base del full de càlcul sobre les retribucions complementàries, que inclou treballadors
de les 17 àrees de gestió en les quals està organitzat el Servei de Salut (incloent-hi Atenció
Primària, Atenció Especialitzada, Gerència 061 i Serveis Centrals), s'ha seleccionat un total de
120 treballadors: 107 varen ser elegits aleatòriament entre els 17 centres gestors i entre els
diferents tipus de personal (sanitaris i serveis generals) i 13 varen ser elegits de forma aleatòria
entre els treballadors dels quals el Servei de Salut havia informat que rebien un concepte
retributiu amb una quantia zero per a l'any 2016. De cada un dels treballadors seleccionats s'ha
revisat la nòmina corresponent al mes de febrer i desembre de 2016, si escau. A més, la
mostra també diferencia entre personal sanitari (79) i personal dels serveis generals (41) per a
cadascuna de les àrees de gestió.
La prova específica de nòmines realitzada sobre el personal del Servei de Salut ha posat de
manifest els aspectes següents:
- D'acord amb la sol·licitud de l'SCIB, el Servei de Salut de les Illes Balears va trametre, el
detall de l'import abonat al personal durant l'exercici 2016 en concepte de retribucions
complementàries i hi inclou 15 conceptes retributius i informa de 88 subconceptes. Per tant, hi
ha una diferència de 42 subconceptes entre aquells dels quals el Servei de Salut va informar en
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l'Annex III.3 i dels que ho va fer en el full de càlcul sobre les retribucions complementàries
abonades en l'exercici 2016
- Les nòmines d'alguns treballadors inclouen diferents anotacions referides a la carrera
professional («Bestreta carrera 2016», «Complement de carrera» i «A compte de carrera»), de
les quals el Servei de Salut no ha informat com a retribució complementària.
Els complements retributius que han estat objecte d'anàlisi en aquesta secció són:
1. Complement específic (codi general 3CE0)
Aquest complement específic, creat en l'art. 2.3b) del RDL 3/1987, d'11 de setembre, i inclòs
en l'art. 43.2 b) de l'Estatut marc, retribueix les condicions particulars d'alguns llocs de treball en
funció de l'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o
penositat, sense que es pugui assignar més d'un complement per una mateixa circumstància.
Inclou tres subconceptes, dos dels quals no formen part de l'objecte d'estudi d'aquest Informe,
perquè la seva creació és anterior al traspàs de competències a la CAIB. El tercer s'especifica
a continuació:
-Complement específic de direcció de coordinació d'emergències 061 (3CE3)
L'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2008 ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat de 14 de desembre de 2007, pel qual es ratifiquen els acords adoptats a la Mesa de 25
de maig de 2007 per millorar les condicions laborals i retributives del personal d'emergències
adscrit a la Gerència del 061 i als serveis d'urgències dels centres d'atenció primària.
2. Complement de productivitat fixa (codi general 3PF0)
Aquest complement específic, creat en l'art. 2.3 c) del RDL 3/1987, d'11 de setembre, i inclòs
en l'art. 43.2 c) de l'Estatut marc, retribueix l'especial rendiment, l'interès o la iniciativa del titular
del lloc, la seva participació en programes o actuacions concretes i la contribució en la
consecució d'objectius.
Inclou 11 subconceptes, cinc dels quals no formen part de l'objecte d'estudi d'aquest Informe i
un sisè es troba inhabilitat. Els altres cinc s'especifiquen a continuació:
-Complement especial per serveis a Formentera (3PF4) i complement de productivitat
fixa per homologació funcional a favor del personal estatutari a Formentera (3PF5)
La Instrucció per a l'elaboració de nòmines del personal estatutari de 2007, aprovada per la
Resolució del director gerent del Servei de Salut de 16 de gener de 2007, estableix, en el punt
9 i la taula XIV, el complement especial de serveis a Formentera, que, d'acord amb la
Instrucció, s'ha d'abonar en concepte de productivitat fixa al personal que presti serveis en
centres i institucions sanitàries del Servei de Salut ubicats a l'illa de Formentera. S'especifica
que s'ha d'abonar a tot el personal estatutari que «resideixi i treballi» en aquests centres,
d'acord amb les quanties (quadre A) i increments (quadre B) prevists en la Instrucció.
Posteriorment, la instrucció es modifica amb la Resolució de 4 de maig de 2007, per la qual
s'incorpora el «complement d'homologació funcional» i es determina la data d'efectes d'ambdós
subconceptes, que formen part del complement de productivitat fixa: així, el punt 9 i la taula XIV
disposen, amb efectes de 29 de gener de 2007, la retribució en concepte de complement
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especial de serveis a Formentera i el complement per homologació funcional Formentera, als
metges SUAP i ATS/DUE Urgències AE que prestin serveis en centres i institucions sanitàries
del Servei de Salut ubicats a l'illa.
La Intervenció General en l'Informe definitiu del control financer 07/2012 de seguiment de les
incidències derivades el PC 10/2011, de revisió limitada de l'àrea de personal de la gerència de
serveis centrals de l'IB-Salut assenyala, en l'apartat VI, de resultats del treball realitzat: «Quant
al complement especial servei a Formentera recollit a la taula XIV, el rep el personal que
resideix i treballa a l'illa. No consta l'aprovació per part del Consell de Govern i quan el
concepte utilitzat, productivitat fixa, aquesta intervenció considera que no és l'adequat. El
corresponent seria el d'indemnització per residència recollit al Decret 85/1990, de 2 de
setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris de la CAIB, que, en el seu cas,
s'hauria de modificar.»
Segons el mateix informe, el Tribunal Superior de Justícia, amb sentència ferma de 23 de març
de 2010, va confirmar la nul·litat de l'actuació administrativa. La Intervenció General posa
també de manifest, en el mateix apartat VI de resultats del treball realitzat, que «s'han remès
els escrits dirigits a cada una de les gerències amb la finalitat de procedir a la regularització
dels imports abonats indegudament com a conseqüència de l'acord que va posar fi a la vaga
del 2008».
La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013,
desplega, en la DA 7, l'article 43 en relació amb l'article 3 i 43.2 de l'Estatut marc, on reconeix
el complement específic especial per serveis a Formentera i el complement de productivitat fixa
per homologació funcional a favor del personal estatutari sanitari que presta serveis a
Formentera a partir de l'exercici de 2013 i habilita retroactivament les quantitats abonades per
aquests conceptes des d'1 de gener de 2007; per tant, estableix la retroactivitat cinc anys
després de començar a abonar-se.
En aquesta disposició s'habilita, a més, «de manera excepcional», la Mesa Sectorial de Sanitat
«per negociar l'establiment o la modificació dels complements salarials esmentats per al
personal estatutari sanitari de Formentera», des de l'entrada en vigor de la Llei (l'1 de gener de
2013) per a l'exercici pressupostari de 2013 «i, si escau, per a exercicis successius», tot i que
els «acords que s'adoptin després de la negociació corresponent no poden excedir de la
quantia màxima que, en còmput conjunt anual, hagin representat els crèdits pressupostaris del
capítol 1 del pressupost del Servei de Salut per a l'any 2012, que s'hagin destinat a satisfer els
complements salarials» per serveis a Formentera. No especifica que l'habilitació es refereixi a
l'establiment o aprovació de complements, sinó que únicament es refereix a l'àmbit de la
negociació. D'altra banda, la Llei parla d'habilitació per negociar l'establiment i la modificació, i
únicament estableix dos límits: que es tracti dels complements esmentats i un màxim
quantitatiu.
D'acord amb l'Informe definitiu del control financer 13/2016 de revisió limitada de despeses de
personal de la Gerència de l'Hospital Universitari de Son Espases, capítol 1, en l'apartat de
Resultats del treball realitzat, «el 05/05/2015, amb efectes de l'1/01/2013, la Mesa Sectorial de
Sanitat adoptà abonar al personal estatutari sanitari resident a Formentera el complement, però
aquest acord no ha estat ratificat pel Consell de Govern». El concepte es va abonar «“a
compte” en virtut d'una instrucció interna de 24/05/2016 del Director general del Servei de
Salut». En aquesta mateix instrucció es regularitzaven les quanties no abonades des de l'1 de
gener de 2013.
No és fins a la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a
l'any 2017, que es reconeix (DA 8) el complement específic especial per serveis a Formentera
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a favor del personal estatutari de gestió i serveis «amb efectes a partir de l'exercici de 2017».
Posteriorment, l'Acord del Consell de Govern de 7 d'abril de 2017, pel qual es ratifica l'Acord de
la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de gener relatiu a l'establiment d'un complement específic
per al personal de gestió i serveis que presta serveis a Formentera, disposa que aquest
complement s'ha d'abonar a tot el personal estatutari de gestió i serveis que presti serveis a
centres i institucions sanitaris del Servei de Salut ubicats en aquesta illa i que per cada any de
servei prestat a partir de l'1 de gener de 2007 aquest complement específic s'incrementarà amb
les quanties que figuren en l'acord.
Així, fins al reconeixement, el 2017, del complement especial per serveis a Formentera, durant
el període comprès entre l'1 de gener de 2013 i l'1 de gener de 2017 el pagament de quantitats
per aquest subconcepte no té cobertura legal i es paga «a compte».
-Plus de vinculació (3PF6)
El Servei de Salut de les Illes Balears indica que es crea a través de l'annex VI (es tracta, en
realitat, del punt VI de l'annex V) de l'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2008
(BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2008), pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat de 14 de desembre de 2007 pel qual es ratifiquen diversos acords adoptats en la Mesa
de 25 de maig de 2007.
També remet a la Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'elaboració de les nòmines
de 2016, que no crea el concepte.
En la instrucció per a l'elaboració de nòmines del personal estatutari de 2009 (Resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2009) s'estableix que
«el "plus de vinculació adscrit a la gerència del 061 i SUAP" s'ha d'abonar —sota el concepte
de "productivitat fixa"— al personal adscrit a la Gerència del 061 i als serveis d'urgència dels
centres d'atenció primària (SUAP), amb caràcter mensual segons l'establert a l'apartat 4 de la
Taula XIV».
-Complement «increment per decrement» (3PFA)
El Servei de Salut de les Illes Balears indica que la norma de creació d'aquest complement és
el punt 3 de l'Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012, pel qual s'estableixen
una sèrie de complements salarials per al personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei
de Salut (BOIB núm. 165, de 6 de novembre de 2012). Aquest Acord es fonamenta en la Llei
11/2012 d'1 d'agost, de determinació de les quanties i d'habilitació per a la negociació de
determinats complements salarials del personal facultatiu del subgrup A1 d'atenció
especialitzada i d'atenció primària i personal facultatiu amb relació especial de residència per a
la formació com a especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en
depenen, que, en l'article 1 c), de l'altra, regularitza les quantitats abonades en virtut de l'acord
de la Mesa Sectorial de Sanitat de 6 de maig de 2008, anul·lat en virtut de la sentència del TSJ
231/2010, de 23 de març de 2010; i, d'altra banda, habilita, en l'article 2, per «negociar
l'establiment o la modificació de complements salarials per al personal facultatiu del subgrup A1
d'atenció especialitzada i d'atenció primària, al Servei de Salut de les Illes Balears, als quals fa
referència l'article 1 anterior, amb efectes a partir de la vigència d'aquesta Llei, per a aquest
exercici pressupostari i, si escau, per a successius exercicis».
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El Servei de Salut de les Illes Balears també fa al·lusió a la Resolució per la qual s'aproven les
instruccions per a l'elaboració de nòmines de 2016, que no estableix, en realitat, la creació del
concepte.
El punt 3 de l'Acord de 2 de novembre de 2012 es refereix a la creació d'un nou sistema
retributiu de l'atenció primària: «S'acorda treballar per crear un nou sistema retributiu de
l'atenció primària en què el pes de la capitació de la targeta sanitària individual es revisi des de
la primera targeta d'acord amb ponderacions relacionades amb criteris com l'estructura d'edat,
la penositat, les característiques poblacionals i la càrrega de morbiditat» i que mentre no
s'estableixin els nous criteris es disposa, en el primer apartat d'aquest punt, «augmentar el
valor de la targeta sanitària individual de pediatria, actualment amb un valor inferior, amb
quotes equivalents a les dels metges de família», i també que «la quantia exacta s'ha de fixar
en la Mesa Sectorial partint del criteri de comparar una quota de 1.500 adults a una de 1.000
pediàtrics i modificant els coeficients corresponents».
D'aquesta manera, l'SCIB entén que la creació del subconcepte «INCR POR DECREM» es
refereix a aquest augment del valor de la targeta sanitària individual de pediatria i es fa a través
d'una norma que no té rang de llei, que, no obstant això, es basa en l'habilitació que atorga la
Llei 11/2012.
-Complement per sobreesforç (3PFB)
Aquest subconcepte s'estableix en l'Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012,
basat en l'habilitació de la Llei 11/2012, d'1 d'agost, però en el segon apartat, que disposa que
la compensació del sobreesforç «als professionals que tenen quotes majors, s'incrementaria
d'entrada el valor mitjà, prenent com a referent els paràmetres següents: a) en cas de medicina
de família el G2 de les targetes sanitàries individuals per damunt de 1.500 en el 100% del seu
preu actual i en el 200% els que superen les 1.900; b) quan a pediatria el G2 de targetes
sanitàries individuals per damunt de 1.000 en el 100% del seu preu actual i en el 200% els que
superen les 1.300». S'estableix, a més, que «si, per efecte de les ampliacions de les plantilles,
es veuen afectats els contingents existents, mentre no s'estableixi la nova ponderació s'ha
d'aplicar el 50% d'increment a partir de la targeta sanitària individual número 1.000, que no pot
ser superior a la quantitat que es percebia abans de la reducció».
3. Complements productivitat variable (codi general 3PV0)
El complement de productivitat (sense distingir entre fixa o variable) s'estableix, amb caràcter
general, en l'article 43.2 c) de l'Estatut marc. Retribueix l'especial rendiment, l'interès, la
iniciativa, la participació en programes o actuacions concrets i la contribució del personal a la
consecució d'objectius programats.
Des del Servei de Salut de les Illes Balears s'indica que la seva norma de creació és l'article 23
de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2016,
però aquest article disposa, en realitat, la suspensió (i les seves excepcions) de la concessió
dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment, i a la realització de serveis
extraordinaris fora de la jornada habitual.
Inclou els onze subconceptes següents:
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-Complement cap de guàrdies mòdul 17h (3PV1) i complement cap de guàrdies mòdul
24h (3PV2)
El Servei de Salut de les Illes Balears remet, quant a la creació dels subconceptes, a l'article 23
de la Llei de pressuposts CAIB per a l'any 2016 i a la instrucció per a l'elaboració de nòmines
de 2016, que no són, en realitat, disposicions que creïn aquest subconcepte: l'article 23 de la
Llei de pressuposts per a l'any 2016 exceptua aquest subconcepte de la suspensió general de
complements retributius lligats a la productivitat i la instrucció per a l'elaboració de nòmines
2016 en disposa l'abonament en la taula VII.
La figura de cap de guàrdia es crea mitjançant l'Ordre ministerial de 9 de desembre de 1977,
per la qual es desplega el RD 3110/1977, de 28 d'octubre, que modifica l'estatut jurídic del
personal mèdic de la Seguretat Social (aprovat pel Decret 3160/1966, de 23 de desembre), i
regula els torns de guàrdia i la localització del personal facultatiu de les Institucions Sanitàries
de la Seguretat Social (derogat implícitament per l'EM). El cap de guàrdia té la responsabilitat
de l'atenció continuada del centre en absència dels òrgans de gestió, és a dir, té funcions
assistencials, i també de gestió.
L'ordre esmentada va ser desplegada, a més, per la Resolució de 17 de desembre de 1997 de
la Presidència Executiva de l'INSALUD, per la qual es desenvolupa la figura del cap de guàrdia.
L'article 5 d'aquesta Resolució establia que les retribucions meritades per l'exercici de les
funcions del cap de guàrdia s'han de fer efectives a través del complement de productivitat
variable. Aquesta figura retributiva és distinta de les guàrdies que formen part del complement
d'atenció continuada i que es disposen, amb caràcter general, a l'article 48 EM i, abans
d'aquest, a l'article 3 c) del RDL 3/1987 i a l'article 117 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i socials.
L'SCIB desconeix si hi ha normativa posterior a l'esmentada que reguli aquest subconcepte. La
definició del concepte de productivitat variable que fa l'EM és prou àmplia com per encabir la
retribució per les funcions de cap de guàrdia.
-Complement per compliment d'objectius (3PV3), complement per participació en
programes (3PV4, format per 7 subconceptes), complement per interès del titular del lloc
(3PV5), complement per participació en actuacions concretes (3PV6, format per 10
subconceptes), complement per especial rendiment del titular del lloc (3PV7, format per
4 subconceptes), complement per iniciativa del titular del lloc (3PV8)
La retribució per aquests subconceptes està expressament establerta entre els conceptes
retribuïbles en l'article 43.2 c) EM. El Servei de Salut de les Illes Balears remet, pel que a la
seva fonamentació, a l'exempció a la suspensió de concessió de complements retributius lligats
a productivitat i rendiment (s'entén que sobre la base de l'apartat 1c) i 2 de l'article 23 de la Llei
12/2015). Crida l'atenció que es consideri inclosa en l'excepció a la suspensió, però no figuri en
la instrucció per a l'elaboració de nòmines de 2016.
En aquest sentit, cal remarcar que manca el desplegament de la normativa que estableixi o
disposi l’activitat concreta que es remunera i els imports per satisfer, que en moltes ocasions es
basen en acords unilaterals de les gerències afectades.
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-Complement per transplantaments (3PV9)
Aquest subconcepte no està expressament disposat en l'enumeració dels elements de la
productivitat de l'article 43.2 c) de l'EM, però potser es pot encabir en la participació en
«actuacions concretes». Es desconeix si hi ha una normativa específica que el desplegui.
Com en els casos anteriors, crida l'atenció que el Servei de Salut de les Illes Balears remeti, pel
que fa a aquest complement, a l'art. 23 de la Llei de pressuposts per a l'any 2016 i no l'inclogui
en la Instrucció per a l'elaboració de nòmines de l'any 2016.
La Intervenció General de la CAIB posa de manifest, en les pàg. 12-13 de l'Informe del control
financer 13/2016 de revisió limitada de despeses de personal de la Gerència de l'Hospital
Universitari de Son Espases, que aquesta part de l'activitat variable s'introdueix en el sistema
però no es gestiona a través d'aquest i no hi ha informació sobre els dies i els horaris d'aquesta
activitat, la qual cosa suposa una debilitat important del sistema de control intern.
-Plus de fidelització (3PVA)
Aquest subconcepte té cobertura legal a partir de la Llei 11/2012, d'1 d'agost (art. 1.1 b). Tot i
això, no sembla que encaixi en la definició de la productivitat variable, ja que és un plus que
retribueix la permanència a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera; per tant, és un concepte
que efectivament es converteix en periòdic. Aquesta consideració incorrecta també té com a
conseqüència que les quanties no apareguin en les instruccions de nòmines, almenys als
casos d'Eivissa i Menorca.
Amb la Llei 11/2012 es regularitzen les quantitats percebudes amb efectes d'1 de gener de
2008 en virtut de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de maig de 2008, que va anul·lar
la sentència del TSJ de les Illes Balears núm. 231/2010. Per tant, entre l'1 de gener de 2008 i el
31 de juliol de 2012 les quanties varen ser abonades al marge de la normativa i varen haver de
ser regularitzades per evitar-ne la devolució.
Tot i aquesta normalització, el Servei de Salut de les Illes Balears remet a l'article 23 de la Llei
de pressuposts per a l'any 2016. A parer de l'SCIB, que comparteix la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma, resulta qüestionable que pugui encabir-se en els supòsits exceptuats de
la suspensió de l'article 23. Tampoc no consta en la Instrucció per a l'elaboració de les nòmines
del personal estatutari per a l'any 2016.
De fet, l'Informe definitiu del control financer núm. 2017/23 de la revisió limitada de despeses
de personal de l'àrea de salut de Menorca, i que fa extensiu a les gerències de salut d'Eivissa i
Formentera, indica que les quanties abonades de forma irregular pel Servei de Salut durant el
període 2014-2016 ascendeixen a 3.619 milers d'euros, sense que es conegui com s'ha donat
cobertura normativa als pagaments realitzats durant aquest període, igual com va succeir amb
els pagaments entre 2008-2012, fins a la seva regularització per llei.
La indefinició no es resol fins a la Llei 13/2017, de pressupostos de la CAIB, en la seva DA13, i
queda clar aleshores l'abonament, un altre cop pel mateix concepte, de retribucions al marge
de la normativa, però s'ha de recórrer a una interpretació forçada d'aquesta DA3 per entendre
normalitzats els pagaments realitzats entre 2014 i 2016.
-Complement per desplaçament Formentera (3PVB)
Aquest complement s'estableix en la Instrucció per a l'elaboració de les nòmines del personal
estatutari, en la versió modificada (punt 9 i taula XIV) per la Resolució del director general del
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Servei de Salut de 4 de maig de 2007. Es disposa que el complement per desplaçament de
Formentera s'ha d'abonar, amb efectes de 29 de gener de 2007, i en concepte de productivitat
variable, als metges adscrits a l'Hospital de Can Misses i/o centres d'atenció primària d'Eivissa
que per l'increment de la necessitat assistencial s'hagin de desplaçar per prestar serveis a
l'Hospital de Formentera. El complement s'ha d'abonar per cada desplaçament realitzat.
4. Complements d'atenció continuada
Aquest complement específic, creat en l'article 2.3 d) del RDL 3/1987m d'11 de setembre, i
inclòs en l'article 43.2 d) de l'Estatut marc, retribueix l'atenció als usuaris de forma permanent i
continuada. A més, d'acord amb l'article 48 de l'EM, els serveis prestats per atenció continuada
constitueixen jornada complementària, distinta de les hores extraordinàries.
Abasta el bloc més nombrós de retribucions complementàries, 45 subconceptes, i el Servei de
Salut no n'ha enviat tota la informació requerida. Per això, de molts de subconceptes es
desconeix l'any de creació i la normativa que els dona cobertura.
Alguns dels subconceptes es creen directament sobre la base de la previsió general i s'inclouen
en la Instrucció d'elaboració de les nòmines per a l'any 2016, i d'altres s'estableixen
específicament en una altra disposició reglamentària (resolució, acord del Consell de Govern,
acord del Consell de Ministres). En canvi, en alguns casos no se'n troba reflectida la creació en
la instrucció esmentada.
Vegem-ne específicament el suport normatiu en què se'n basa la creació:
-Pel que fa als subconceptes amb els codis 3C02, 3C05, 3C06, 3C07, 3C08, 3C09, 3C10,
3C11, 3C12, 3C39, 3C40 i 3C44, el Servei de Salut de les Illes Balears presenta, com a
normativa en la qual es basa la seva creació (d'acord amb el que es mostra a l'Annex III.3), el
RDL 3/1987, 11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l'INSALUD, així com
la Resolució de 19 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per elaborar les nòmines
del personal estatutari per l'any 2016. Pel que fa al 3C40, també s'esmenta la Resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2016, que modifica la
Instrucció anterior.
-Pel que fa als subconceptes amb els codis 3C14, 3C15, 3C16, 3C17, 3C18, 3C19, 3C20 i
3C21 el Servei de Salut presenta com a normativa en la qual es basa la seva creació l'Acord
del Consell de Govern de 18 de gener de 2008, així com la Resolució de 19 de maig de 2016
per la qual es dicten instruccions per elaborar les nòmines del personal estatutari per a l'any
2016
-Pel que fa als subconceptes amb els codis 3C03, 3C04, 3C27, 3C28, 3C29, 3C30, 3C31,
3C32, 3C33, 3C35, 3C36, 3C38, 3C41, 3C42, 3C43 i 3C45, el Servei de Salut argumenta que
el fonament de la seva creació és en l'Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012,
així com la Resolució del director general del Servei de Salut de 19 de maig de 2016, per la
qual es dicten instruccions per elaborar les nòmines del personal estatutari per a l'any 2016.
Així mateix, d'aquests 45 subconceptes dels quals ha informat el Servei de Salut, cinc queden
fora de l'objecte d'estudi d'aquest informe i, pel que fa als subconceptes que han estat
fiscalitzats, cal remarcar:
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-Complement de festivitat MOD. B.(3C13)
Retribueix cada hora en diumenge i festiu realitzada per la resta de personal (A2, C1, C2 i AP),
dins de la jornada ordinària.
Es basa en l'Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2014, pel qual es ratifica l'Acord de
la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de juny de 2014, pel qual s'estableix que l'abonament del
complement de retribució per prestació de servei en diumenge i dia festiu (modalitat B) s'efectuï
per hora de prestació de servei. Aquest Acord remet al RDL 3/1987 (aleshores ja derogat per
l'EM) i a l'Acord entre l'Administració i les organitzacions sindicals de 22 de febrer de 1992,
aprovat pel Consell de Ministres de 14 de maig de 1992. La instrucció de nòmines de 2016
l'inclou en la taula IV.8 b).
-Complement diferència Decret 75/2004 (3C24)
D'acord amb la informació facilitada pel Servei de Salut de les Illes Balears, es basa en l'article
31.7 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB. Aquest article disposa el següent:
«7. Els alts càrrecs i el personal funcionari o laboral dependent de l'Administració general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que hagin accedit a un càrrec o lloc de treball dins la
mateixa Administració de rang superior als que hagin desenvolupat, podran optar entre
percebre l'import de les retribucions d'un dels llocs anteriors o les del nou al qual accedeixin,
des del moment que varen ser nomenats. Independentment del moment de l'elecció, els
efectes econòmics es retrauran a la data del nomenament, excepte si s'opta per una data
posterior (article 12.4 de la Llei 10/1997).
»L'import corresponent a la diferència de retribucions es percebrà en un concepte retributiu
separat.»
Aquest concepte no figura inclòs en la instrucció per elaborar les nòmines de nòmines de l'any
2016.
Resulta sorprenent que s'inclogui aquest concepte en el complement d'atenció continuada, ja
que no sembla tenir cap relació amb l'atenció a usuaris del sistema sanitari. El que introdueix
aquest concepte és una compensació per la reducció de retribucions, associades a activitats de
caràcter no fix, que es podria donar si es produeix el que disposa l'article 7 esmentat. Així el
que es dona, de fet, és una compensació de caràcter fix per activitats que es deixen de
realitzar.
-Complement AC. Acord 7/4/2006 (3C26)
L'Acord del Consell de Govern de 7 d'abril de 2006 té per objecte regular l'acció sindical en
l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma (no només del Servei de Salut). Aquest
acord ratifica l'Acord de la Mesa General de Negociació sobre desplegament de l'acció sindical
de les juntes de personal, dels comitès d'empresa, dels delegats i les delegades de personal i
de les seccions sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
La informació facilitada pel Servei de Salut de les Illes Balears remet a l'article 20, que regula
els drets dels beneficiaris dels crèdits horaris i dels alliberaments.
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Sorprèn que s'inclogui aquesta previsió entre els subconceptes del complement d'atenció
continuada, ja que no sembla tenir cap relació amb l'atenció a usuaris del sistema sanitari.
El que introdueix aquest concepte és una compensació per la reducció de retribucions,
associades a activitats de caràcter no fix, que es podria donar si es produeix el que disposa
l'article 7 esmentat. Així el que es dona, de fet, és una compensació de caràcter fix per
activitats que es deixen de realitzar.
5. Altres complements:
-Carrera professional (3CA0, amb 7 subconceptes)
En la informació facilitada pel Servei de Salut de les Illes Balears no s'inclou aquest
complement com a retribució complementària.
Pel que fa a la regulació aplicable, està previst amb caràcter general a l'article 43. 2 e) de l'EM
(per tant, en una norma amb rang de llei), d'acord amb el qual el complement retribueix el grau
assolit en la carrera professional quan el sistema de desenvolupament «s'hagi implantat en la
corresponent categoria».
Cal tenir en compte que l'EM remet, subsidiàriament, a la regulació general en matèria de
funció pública i que no és fins a l'any 2017 que se'n disposa expressament el concepte
retributiu en el sistema autonòmic, a través de la Llei de pressuposts generals per a l'any 2017,
que modifica la Llei de funció pública autonòmica, com podeu veure en l'apartat següent
d'aquest Informe, sobre l'anàlisi de la normativa aplicable.
Per tant, la cobertura explícita en una llei autonòmica va tenir lloc amb posterioritat a l'inici de
l'abonament de la carrera professional, i el Servei de Salut la va argumentar sobre la base
només dels acords del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006 i de 4 de juliol de 2008
que desenvolupen el sistema per al personal estatutari uns anys abans que es creï, en la Llei
de funció pública, el concepte retributiu. En tots els casos es fa referència, com a fonament del
reconeixement del dret a la carrera professional, a la Llei 44/2003, de 21 de novembre,
d'ordenació de les professions sanitàries, sense fer cap menció a l'Estatut marc.
En aquest sentit, és destacable que la referència a la carrera professional sigui a la Llei
44/2003, que en l'article 38 parla de carrera professional en relació amb tot el personal sanitari,
exerceixi en l'àmbit públic o privat, i no ho faci en relació amb la Llei 55/2003 de l'Estatut marc
del personal sanitari, que és la que crea el concepte retributiu, si bé aquest hauria de ser
desplegat en una llei.
Cal tenir present, a més, que l'article 40 de l'Estatut marc disposa que les comunitats
autònomes han d'establir mecanismes de carrera professional d'acord amb el que disposen
amb caràcter general les normes aplicables al personal de la resta dels serves públics. Fa, en
aquest sentit, una previsió genèrica, sense establir cap diferència entre la carrera vertical i
l'horitzontal.
CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA DE DESPLEGAMENT
EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL ESTATUTARI DEL SERVEI DE SALUT
DE LES ILLES BALEARS
Primera. La Comunitat Autònoma va assumir les competències en matèria de personal
estatutari a partir de l'1 de gener de 2002. Fins aleshores, li mancava la capacitat normativa
necessària per legislar sobre aquesta qüestió. Independentment de l'assumpció de
49

Informe dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB,
del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016

competències i la conseqüent aparició de diverses normes en matèria retributiva, la regulació
del personal estatutari s'ha d'ajustar, per al conjunt de l'Estat, al que disposa l'Estatut marc i,
subsidiàriament, les normes generals en matèria de funció pública, entre les quals s'inclou, de
forma destacada, l'EBEP.
En aquest context, cal incidir en el fet que l'obligació legal d'establir retribucions
complementàries a través d'una llei, disposada amb caràcter general per al personal de serveis
generals, es manté per al personal estatutari, al qual s'aplica, en virtut de l'art. 2.2 de l'Estatut
marc, la normativa general sobre funció pública de l'Administració corresponent.
Així, i pel que fa a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma, cal recordar que, d'acord amb l'art. 24
de l'EBEP i de l'art. 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat
autònoma, en el context dels art. 103.3 i 149.1.81 de la CE, l'establiment de retribucions
complementàries s'ha de fer a través d'una llei.
Segona. Hi ha, a més, l'obligació legal (art. 21.1 EBEP) de publicar, a la llei corresponent de
pressuposts, l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries. Aquesta
obligació, que no recull expressament l'Estatut marc però que està prevista en la normativa
general, ja s'incloïa en la primera llei de funció pública autonòmica, la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, avui derogada, que es referia als «complements de destinació assignats a cada lloc de
treball i dels complements específics de productivitat» (art. 94), en consonància amb l'art. 24.2
de la Llei 30/1984 (derogat per l'EBEP de 2007), que establia l'obligació de reflectir la quantia
de les retribucions complementàries per a cada exercici en la llei de pressuposts generals de
l'Estat i figurar en els pressuposts de la resta d'administracions públiques.
Tercera. En aquest sentit, el règim retributiu del personal estatutari que presta serveis en
aquesta comunitat autònoma no només s'ha dispersat extraordinàriament des de l'assumpció
de competències, sinó que ha utilitzat, amb el pretext de l'habilitació per negociar millores
retributives, instruments normatius com resolucions, instruccions o acords del Consell de
Govern per establir conceptes retributius que han nodrit l'estructura retributiva del personal,
formada per una sèrie de «macroconceptes», composts per elements que s'han introduït al
marge del procediment legislatiu.
Aquesta tècnica, que ja s'empra en el cas del personal de serveis generals, i que, com s'ha dit,
es troba al llindar del compliment de la legalitat, resulta molt discutible, tenint en compte que,
en el cas del personal estatutari, suposa la percepció de retribucions en virtut de més de trenta
conceptes.
La fonamentació de les instruccions per a l'elaboració de nòmines del Servei de Salut de les
Illes Balears, sobre la base de l'art. 12.1 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven
els Estatuts d'aquest organisme, resulta insuficient, perquè l'establiment de conceptes
retributius no forma part de la facultat de «dirigir, administrar i gestionar el personal del Servei
de Salut» i incompleix, contràriament al que disposa aquest mateix article, les «competències
que en aquesta matèria puguin tenir atribuïdes altres òrgans de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears».
De fet, davant les objeccions plantejades per la Intervenció al respecte, s'han produït diverses
regularitzacions (per exemple, en relació amb el complement per prestació de serveis a
Formentera) a través de la llei de pressuposts generals, després d'haver-se pagat durant anys
complements acordats per la Mesa Sectorial i posteriorment pel Consell de Govern, la qual
cosa posa de manifest una certa consciència de la necessitat d'aprovar els conceptes
retributius a través d'una norma amb rang de llei.
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Quarta. D'acord amb l'observació anterior, resulta destacable, en relació amb el complement
de carrera, que l'Acord del Consell de Govern que l'aprova es refereixi a la Llei 44/2003, de 21
de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, que en l'article 38 parla de carrera
professional en relació amb tot el personal sanitari, exerceixi en l'àmbit públic o privat, i no ho
faci en relació amb la Llei 55/2003 de l'Estatut marc del personal sanitari, que és la que crea el
concepte retributiu.
Cal tenir present, a més, que l'article 40 de l'Estatut marc disposa que les comunitats
autònomes han d'establir mecanismes de carrera professional d'acord amb el que disposen
amb caràcter general les normes aplicables al personal de la resta dels serveis públics. Fa, en
aquest sentit, una previsió genèrica, sense establir cap diferència entre la carrera vertical i
l'horitzontal. Per tant, aquesta pràctica, a banda de qüestions sobre la seva conformitat amb el
dret, no s'ajusta al context jurídic general en matèria retributiva, que regeix la seva interpretació
i finalitat, d'acord amb el qual la creació de conceptes retributius s'ha de fer a través d'una
norma amb rang de llei.
En aquest sentit, cal remarcar que la percepció del complement de carrera té cobertura legal
des de l'1 de gener de 2017, amb la modificació de l'article 121 de la Llei 3/2007 i la introducció
de la DT 5 a través de la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma. Per tant,
l'abonament d'aquest complement amb anterioritat, a partir de dia 1 de gener de 2016, de
forma provisional o «a compte», sense la incorporació del concepte en l'estructura de les
retribucions dels funcionaris, mitjançant una llei, contradiu el règim jurídic retributiu dels
funcionaris, en concret, l'article 24 de l'EBEP i l'article 120.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març,
en el context dels articles 103.3 i 149.1.81 de la CE.
De la mateixa manera, el complement de fidelització d'Eivissa i Menorca té un difícil encaix,
opinió compartida per la Intervenció General de la CAIB, en la productivitat variable, que, com
és sabut, retribueix l'especial rendiment, interès, participació en programes, etc., i més quan el
complement per a la prestació de serveis a Formentera s'integra en la productivitat fixa.

Annex III. Resultats de la fiscalització. Anàlisi del compliment dels
procediments establerts per a la creació de les retribucions
complementàries vigents a la CAIB durant el 2016
 Annex núm. III.1 Relació de retribucions complementàries de les quals han informat
la CAIB i l'ATIB i el seu suport normatiu
 Annex núm. III.2 Relació de retribucions complementàries de les quals han informat
la Conselleria d'Educació i Universitat i el seu suport normatiu
 Annex núm. III.3 Relació de retribucions complementàries de les quals ha informat el
Servei de Salut de les Illes Balears i el seu suport normatiu
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IV. ANÀLISI DE LA NORMATIVA APLICABLE SOBRE EL
RÈGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE LA CAIB, DEL
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS I DE
L'ATIB
En aquesta secció s'analitza la normativa que estableix els procediments que s'han de seguir
en la creació i el desenvolupament dels conceptes retributius, així com l'atribució de
responsabilitats entre les diferents administracions.
El marc constitucional situa la regulació de les retribucions en un punt de partida determinat per
dues disposicions: d'una banda, l'article 149.1.18, que fixa la competència exclusiva de l'Estat
per establir les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques i l'estatut dels seus
funcionaris, i de l'altra, l'article 103.3, que estableix el principi de reserva de llei per regular
l'estatut dels funcionaris públics. En aquest context, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha assumit, a través del seu Estatut d'autonomia (art. 11.4 de la LO 2/1983, de 25 de febrer i
art. 31.3 de la LO 1/2007, de 28 de febrer) competències de desplegament legislatiu i execució
en relació amb l'estatut dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma i
l'Administració local.
En el moment de realitzar aquesta fiscalització, l'Estatut bàsic de l'empleat públic (text refós
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) és la norma que estableix les bases
del règim estatutari dels funcionaris de l'Administració estatal, autonòmica, local i del sector
públic instrumental i les universitats.
Pel que fa a l'objecte de l'Informe, cal tenir en compte que, en matèria de retribucions
complementàries, hi ha règims jurídics diferenciats per al personal funcionari de Serveis
generals, personal docent i personal estatutari, sense perjudici de les disposicions comunes
aplicables a tots els col·lectius.
S'exposa, per tant, el règim retributiu dels diversos tipus de personal, tenint en compte les
exclusions esmentades, posant-lo en relació amb l'assumpció de competències per la
Comunitat Autònoma (que comporta l'aplicació de normes estatals i autonòmiques) sobre la
base de la informació facilitada pels diversos òrgans administratius relativa a l'estructura
retributiva del personal.

1. PERSONAL DE SERVEIS GENERALS DE LA CAIB I DE
L'ATIB
Es distingeix el règim jurídic aplicable abans i després de 29 de març de 1989, que és la data
d'entrada en vigor de la primera llei de funció pública autonòmica.
a. NORMATIVA ANTERIOR A 29 DE MARÇ DE 1989

S'aplica la legislació estatal i la normativa autonòmica de desplegament i execució, d'acord amb
l'article 149.1.18 de la Constitució, que estableix la competència exclusiva de l'Estat per regular
les bases del règim estatutari dels funcionaris públics i la competència per al desplegament
legislatiu del règim estatutari del personal funcionari, i d'acord amb l'art. 11.3 de l'Estatut
d'autonomia en la versió de la LO 2/1983, de 25 de febrer.
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A.1) Legislació bàsica estatal
La legislació bàsica estatal de la qual es parteix és la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures
per a la reforma de la funció pública, que deroga parcialment el Decret 315/1964, pel qual
s'aprova la Llei articulada de funcionaris civils de l'Estat, i totalment la Llei 31/1965, de 4 de
maig, sobre retribucions dels funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat.
L'article 3.2 d) de la Llei 30/1984 estableix les funcions del Govern, entre les quals s'inclou la de
«fixar anualment les normes i les directrius per a l'aplicació del règim retributiu dels funcionaris
públics».
L'article 23 d'aquesta mateixa Llei distingeix entre retribucions bàsiques i complementàries, i
disposa que:
-Són retribucions bàsiques: el sou, els triennis i les pagues extraordinàries.
-Són retribucions complementàries: el complement de destinació, el complement
específic, el complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries.
Pel que fa a la publicació de les retribucions, l'article 24.2, estableix que «la quantia de les
retribucions bàsiques, dels complements de destinació assignats a cada lloc de treball i dels
complements específics i de productivitat, si s'escau, ha de reflectir-se per a cada exercici
pressupostari a la corresponent llei de pressuposts generals de l'Estat i figurar en els
pressupostos de les altres administracions públiques».
En relació amb l'ordenació de la funció pública de les comunitats autònomes, l'article 11
estableix que aquestes han d'ordenar, mitjançant una llei, la seva funció pública i han d'agrupar
els funcionaris propis en els cossos, escales i categories que sigui procedent, respectant els
grups previstos en l'art. 25 d'aquesta mateixa Llei.
A.2) Normativa pressupostària autonòmica
-L'article 11.3 de la Llei 10/1987, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a
1988, estableix que les competències dels diferents òrgans de govern en l'aplicació del sistema
retributiu de l'esmentada Llei 30/1984 s'entenen de la manera següent: «s'atribueixen al Govern
les competències que aquesta atorga al Consell de Ministres; al conseller de Funció Pública,
les del Ministeri de la Presidència, i al conseller d'Economia i Hisenda, les del Ministeri
homònim.»
-L'article 8 de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per al
1989, disposa que «mentre no es reguli per Llei del Parlament de les Illes Balears el règim
estatutari del personal al servei de la Comunitat Autònoma, les retribucions dels seus
funcionaris seran les corresponents al 1988, amb la mateixa estructura i amb subjecció a la
normativa vigent en aquest exercici, incrementada la quantia dels diferents conceptes
retributius en un 4 %, conformement al que estableix la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat
per a l'any present».
A.3) Altra normativa de desplegament
Abans de l'entrada en vigor de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'aproven una sèrie de decrets que tenen com a
objectiu l'actualització de les retribucions, bàsiques i complementàries, que remeten al
54

Informe dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB,
del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016

compliment del que estableixen les diferents lleis de pressuposts estatals en matèria de
retribucions.
Cal destacar-ne dos decrets:
-Decret 93/1986, de 24 de juliol, de retribucions del personal al servei de la CAIB, per a
l'exercici de 1986 (fora d'ús).
-Decret 29/1989, de 9 de març, sobre retribucions del personal al servei de
l'Administració de la CAIB, pel qual s'aprova l'acord de la Mesa General de Negociació
que distribueix linealment el fons addicional d'un 1,59% previst en la DA 6 a) de la Llei
13/1988, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per al 1989, i es fixa
una quantitat de 3.000 pessetes mensuals com a retribució complementària per a cada
funcionari al servei de la CAIB. Aquesta millora retributiva s’inclou en nòmina, amb
efectes d’1 de gener de 1989 (art. 1) i té concepte de retribució complementària (art. 2),
sense especificar el concepte retributiu concret dintre d’aquesta categoria.
b. NORMATIVA POSTERIOR AL 29 DE MARÇ DE 1989

El 29 de març de 1989 entra en vigor la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
CAIB, que és derogada per la Llei 3/2007, de 27 de març, que entra en vigor el 4 de juliol de
2007. D'altra banda, el 13 de maig de 2007 entra en vigor l'EBEP (Llei 7/2007, de 12 d'abril),
derogat pel text refós de la Llei, aprovat pel RDLEG 5/2015, de 30 d'octubre, amb entrada en
vigor l'1 de novembre de 2015.
B.1) Anàlisi de la Llei 2/1989
La Llei 2/1989 té per objecte (art. 1) l'ordenació de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en l'exercici de les competències atribuïdes per l'Estatut d'autonomia i la
legislació bàsica de l'Estat. Pel que fa a l'aplicació al personal dels serveis generals (art. 2),
disposa que és aplicable «a tot el personal al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms d'aquesta», mentre que el personal
laboral «es regirà per les normes de Dret Laboral i pels preceptes d'aquesta llei que li siguin
d'aplicació».
Quant al règim retributiu (art. 93-94), estableix que les retribucions són bàsiques i
complementàries, i reprodueix l'estructura retributiva de la Llei 30/1984.
Així mateix, l'apartat 5 de l'article 93 disposa que «els funcionaris no podran ser retribuïts per
conceptes distints dels especificats en aquest article».
Finalment, l'apartat 2 de l'article 94 disposa (com ho feia l'art. 24.2 de la Llei 30/1984) que «la
quantia de les retribucions bàsiques, dels complements de destinació assignats a cada lloc de
treball i dels complements específics de productivitat, si és el cas, s'ha de reflectir per a cada
exercici pressupostari en els Pressuposts de la Comunitat Autònoma».
La Llei 2/1989 es modifica en diverses ocasions, però cap d'aquestes modificacions canvia
l'estructura retributiva prevista en els articles 93 i 94.
Únicament la Llei 20/2001, de 21 de desembre, estableix l'augment del complement de
destinació als funcionaris que ocupin alts càrrecs fins a la quantitat corresponent al complement
de destinació dels directors generals de l'Administració de l'Estat (suspès amb efectes d'1 de
gener de 2016 en virtut de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per a l'any 2016, i derogat per la Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la
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disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears).
B.2) Estatut bàsic de l'empleat públic
Pel que fa al seu impacte en matèria de retribucions, l'article 22 de l'EBEP (tant en la versió de
la Llei 7/2007, en vigor des del 13 de maig de 2007 fins a l'1 de novembre de 2015, com en la
del text refós de 2015, que en aquest aspecte són idèntics), que deroga parcialment la Llei
30/1984, classifica igualment les retribucions en bàsiques i en complementàries.
D'altra banda, l'article 21, en els seus punts 1 i 2 (tant en la versió actual del text refós com en
la derogada Llei 7/2007) disposa que «les quanties de les retribucions bàsiques i l'increment de
les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l'increment
de la massa salarial del personal laboral, s'han de reflectir per a cada exercici en la llei de
pressuposts corresponent» i que «no es poden acordar increments retributius que globalment
suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment a la llei de
pressuposts generals de l'Estat per al personal».
És important esmentar que l'Estatut bàsic de l'empleat públic estableix, en l'article 2.3, que el
personal estatutari dels Serveis de Salut s'ha de regir per la legislació específica dictada per
l'Estat i per les comunitats autònomes en l'àmbit de les respectives competències i pel disposat
en el mateix EBEP, excepte el capítol II del títol III, llevat de l'article 20 (avaluació
d'acompliment), i els articles 22.3 (definició de retribucions complementàries), 24 (que disposa
que, la quantia i l'estructura de les retribucions complementàries, les han d'establir les lleis
corresponents de cada Administració) i 84 (mesures de mobilitat).
Finalment, és important destacar que l'article 38 de l'EBEP estableix que els representants de
les administracions públiques «poden concertar pactes i acords» amb la representació de les
organitzacions per a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les
administracions esmentades. A més, estableix que els acords han de versar sobre matèries
competència dels òrgans de govern de les comunitats autònomes (en el cas de les Illes
Balears, el Consell de Govern), que per a la seva validesa i eficàcia és necessària l'aprovació
expressa i formal d'aquests òrgans i que, quan aquests acords hagin estat ratificats i afectin
temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és
directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sense perjudici que a
efectes formals es requereixi la modificació o derogació, si s'escau, de la normativa
reglamentària corresponent.
El paràgraf segon de l'apartat 3 d'aquest article estableix que «si els acords ratificats tracten
sobre matèries sotmeses a reserva de llei que, en conseqüència, només poden ser
determinades definitivament per les Corts Generals o les assemblees legislatives de les
comunitats autònomes, el seu contingut no té eficàcia directa. No obstant això, en aquest
supòsit, l'òrgan de govern respectiu que tingui iniciativa legislativa ha de procedir a l'elaboració,
l'aprovació i la remissió a les Corts Generals o assemblees legislatives de les comunitats
autònomes del corresponent projecte de llei de conformitat amb el contingut de l'acord i en el
termini que s'hagi acordat». El paràgraf tercer afegeix que quan no hi hagi la ratificació d'un
acord o «una negativa expressa a incorporar el que s'hagi acordat en el projecte de llei
corresponent», s'ha d'iniciar la renegociació de les matèries tractades en el termini d'un mes, si
així ho sol·licita almenys la majoria d'una de les parts.
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B.3) Anàlisi de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (entrada en vigor el 4 de juliol de 2007) i normativa de
desplegament en matèria retributiva
Aquesta Llei, que deroga la Llei 2/1989, és aplicable (art. 3.1), en termes generals, al personal
al servei de l'Administració de la comunitat autònoma i les entitats autònomes que en depenen.
L'article 3 estableix, a més:
-l'aplicació de la llei amb limitacions respecte al personal docent i estatutari al servei de
la sanitat pública i
-l'aplicació, amb les especificitats derivades de l'organització pròpia al personal del
Consell Consultiu i del Consell Econòmic i Social, al personal de les universitats
públiques que no sigui docent ni investigador i al personal de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (apartat 2).
Pel que fa a l'estructura de les retribucions, es troba regulada en l'article 121, s'hi distingeixen,
novament, les bàsiques —sou i triennis— i les complementàries, que retribueixen els conceptes
previstos en els articles 16 i 24 de l'EBEP.
És important fer referència al complement de carrera, introduït com a concepte retributiu per la
Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2017, amb efectes d'1 de gener de 2017, el qual retribueix la progressió
assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa (és a dir, la carrera horitzontal
prevista en l'article 16 de l'EBEP).
Pel que fa a l'abonament del complement de carrera, l'article 23.5 de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2015, modificada per la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, estableix, després de la modificació esmentada, que
introdueix el segon paràgraf de l'apartat, el següent:
«5. Durant l'any 2015, les entitats i els òrgans competents per subscriure aquests
acords poden negociar la reprogramació en el temps de les previsions temporals que
s'hi contenen, i també modificar-los o acordar-ne de nous, sempre que no tenguin cap
incidència econòmica efectiva l'any 2015. Si no hi ha acord, s'ha d'entendre que els
acords esmentats només produeixen efectes a partir de l'any 2016, amb el retard
corresponent respecte de les previsions temporals inicialment acordades.
»Això no obstant, i a més del règim específic que preveu el segon paràgraf de l'article
22 d'aquesta llei, les modificacions dels acords o els nous acords en matèria
exclusivament de carrera professional pel que fa al personal estatutari sanitari, d'una
banda, al personal docent, d'una altra, i a la resta de personal funcionari, estatutari i
laboral, d'una altra, poden desplegar efectes econòmics en el darrer trimestre de l'any
2015, sempre que la incidència econòmica d'aquests acords l'any 2015 es relacioni
directament amb un major rendiment dels recursos humans o amb l'assoliment de
resultat, sens perjudici que es puguin preveure pagaments a compte de la manera i en
els terminis que s'acordin, els quals s'han d'imputar i regularitzar posteriorment en el
darrer trimestre de l'any 2015 d'acord amb els criteris que s'estableixin. En aquests
casos, i en la mesura que aquets acords afectin alguns dels acords a què fan referència
els apartats anteriors d'aquest article o l'article 21.2, s'ha d'entendre aixecada la
suspensió fins al 31 de desembre de 2015 dels acords respectius o de la part d'aquests
acords que estableixen els preceptes esmentats».
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La Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2016
estableix, en l'article 26.3 (acord 8è), la suspensió temporal de diversos acords entre
l'Administració i les organitzacions sindicals en matèria retributiva, entre els quals s'inclouen els
acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de
2015 ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015, «llevat del que
estableixen les disposicions transitòries primera i segona respecte dels efectes administratius
de l'enquadrament extraordinari del personal afectat per aquestes disposicions transitòries en
els diferents nivells que es preveuen». Tot això, d'acord amb l'article 26.5, «sens perjudici dels
efectes que, sobre els acords esmentats, produeixin els pactes i els acords subscrits
posteriorment i ratificats pels òrgans competents del Govern de les Illes Balears l'any 2015, i
també dels que, si escau, es puguin subscriure i ratificar l'any 2016», amb la condició que
aquests pactes i acords s'adeqüin a les previsions del pla economicofinancer vigent i, en cas
que hagin de produir efectes econòmics en l'exercici de 2016, a les disponibilitats
pressupostàries de l'exercici, sense que puguin reconèixer efectes econòmics amb caràcter
retroactiu. En cas que les parts no arribin a un pacte en els termes previstos en l'article 26.5,
aquest disposa, en el seu darrer paràgraf, que els acords suspesos «produeixen efectes a
partir de l'any 2017, amb el retard corresponent respecte de les previsions temporals
inicialment acordades».
Pel que fa a l'abonament del complement de carrera al personal de Serveis Generals durant
2016 es basa en diversos acords del Consell de Govern: Acord del Consell de Govern de 8 de
maig de 2015, Acord del Consell de Govern de 25 de setembre de 2015, Acord del Consell de
Govern de 20 de novembre de 2015. Aquests acords han estat modificats l'any 2018 mitjançant
l'Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018 i l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals de 19 de desembre de 2017.
D'altra banda, l'apartat 4 de l'article 121 de la Llei 3/2007 preveu les pagues extraordinàries i en
l'apartat 5, les indemnitzacions que s'estableixin reglamentàriament «entre les quals hi haurà,
en tot cas, la indemnització per residència». Aquestes es troben regulades en el Decret
16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les
Illes Balears i que substitueix, a partir de la seva entrada en vigor el decret 54/2002, de 12
d'abril, al qual s'ha fet referència.
La DT segona de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives, disposa, a més que «mentre es mantinguin les condicions que varen
donar lloc al reconeixement, continuen en vigor les retribucions complementàries corresponents
a la productivitat compensada i als complements personals transitoris».
Cal tenir en compte, a més, que l'article 120 de la Llei 3/2007, que estableix els criteris del
sistema retributiu, disposa (lletra f) que «el personal funcionari no pot ser retribuït per
conceptes diferents dels que estableix la normativa vigent».

c. IMPLICACIONS EN MATÈRIA NORMATIVA

De l'anàlisi anterior es desprèn que hi ha certs aspectes sobre la normativa de compliment
obligat, els quals són objecte de comprovació en aquest Informe.
1. D'acord amb l'article 24 de l'EBEP i de l'article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
funció pública de la comunitat autònoma, en el context dels articles 103.3 i 149.1.81 de la CE,
l'establiment de retribucions complementàries del personal funcionari de Serveis Generals de
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l'Administració de la comunitat autònoma, que formi part de la seva estructura retributiva, s'ha
fer a través d'una Llei, concretament de la Llei autonòmica que regula la funció pública.
2. Hi ha, a més, l'obligació legal (art. 21.1 EBEP) de publicar, en la llei corresponent de
pressuposts, l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries.
3. Tant la Llei 2/1989 (art. 93.5) com la Llei 3/2007 (art. 120.f) estableixen que el personal
funcionari no pot ser retribuït per conceptes no previstos en la normativa reguladora.
4. L'EBEP estableix (art. 21.2) que no es poden acordar increments retributius que globalment
suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la Llei de
pressuposts generals de l'Estat per al personal.
D'aquesta manera, les lleis de pressuposts generals de l'Estat estableixen, per a cada exercici,
l'increment màxim que pot aplicar-se a les retribucions dels funcionaris de totes les
administracions respecte a l'exercici anterior.
5. Les indemnitzacions que perceben els funcionaris per raó del servei no formen part de
l'estructura retributiva dels funcionaris, i per tant, no tenen la consideració de retribucions
complementàries: tenen un origen i regulació diferenciada, que actualment conté el Decret
16/2016, de 8 d'abril.

2. PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI
Mitjançant el RD 1876/1997, de 12 de desembre, es produeix, amb efectes d'1 de gener de
1998, el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la CAIB en matèria
d'ensenyament no universitari. La regulació en matèria retributiva, distingint entre abans i
després d'aquest traspàs, és la següent:
a. NORMATIVA ANTERIOR A 1 DE GENER DE 1998

A.1) Legislació bàsica estatal
La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, estableix el
règim retributiu ja exposat en relació amb el personal de serveis generals, i inclou el personal
docent no universitari en el seu àmbit d'aplicació.
Tot i això, pel que fa al personal docent, l'article 1.2 disposa que poden dictar-se disposicions
específiques per adequar-la a les peculiaritats del personal docent i investigador.
A.2) Normes estatals en matèria de funció pública docent
La LO 1/1990, de 3 d'octubre, general del sistema educatiu, LOGSE (derogada per la LO
2/2006, de 3 de maig), remet a la Llei 30/1984 i la normativa autonòmica en les comunitats amb
competències: en la DA 9 estableix que són bases del règim dels funcionaris docents les que
estableix la Llei 30/1984 i la mateixa LOGSE, i que les comunitats autònomes han d'ordenar la
funció pública docent en el marc de les seves competències respectant les normes bàsiques de
la LOGSE. D'altra banda, la DF 1 estableix que les comunitats autònomes amb competència
reconeguda en els estatuts d'autonomia o en lleis orgàniques de transferències poden
desplegar aquesta llei.
L'Acord del Consell de Ministres d'11 d'octubre de 1991 regula les retribucions
complementàries del professorat no universitari i estableix que, juntament amb el complement
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de destinació, el complement específic anual ha de tenir tres components: general, singular
(per ocupar llocs determinats) i per formació permanent (sexennis).
Pel que fa als imports, l'Acord indica els nivells de complement de destinació dels diversos llocs
de treball i estableix les quanties que s'han de percebre pel component general i singular del
complement específic. Pel que fa als sexennis, no n'estableix les quanties i determina que
l'autoritat que reconeix aquest component és el director provincial.
b. PERÍODE ENTRE EL TRASPÀS DE FUNCIONS I SERVEIS (1 DE GENER DE 1998) I L'ENTRADA EN
VIGOR DE L'EBEP (13 DE MAIG DE 2007)

B.1) Normativa estatal
Mitjançant el RD 1876/1997, de 12 de desembre, es traspassen funcions i serveis de
l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma en matèria d'ensenyament no universitari,
amb efectes d'1 de gener de 1998. En les funcions de l'Administració de l'Estat que assumeix la
comunitat autònoma (apartat B, ap. g12 de l'annex del RD) s'inclou del règim de retribucions.
El RD 1270/2001, de 29 de novembre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de
l'Administració de l'Estat traspassats a la CAIB pel RD 1876/1997, es refereix als professors de
religió (personal laboral).
D'altra banda, entra en vigor la LO 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que deroga, entre d'altres,
la LOGSE. Aquesta Llei orgànica no regula aspectes substantius de les retribucions del
personal docent no universitari, sinó que es limita a regular la reducció de jornada i salari del
personal de més de 55 anys (art. 105 e), l'equiparació retributiva dels professors de religió als
professors interins (DA 3), la revisió dels mòduls dels concerts (DA 27) i la gratificació
extraordinària dels docents que es jubilin voluntàriament en determinades condicions (DT 2).
B.2) Normativa autonòmica
La DA 1 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública, disposa que «s'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè compleixi el que
disposa l'article 11.2 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives i perquè, amb la finalitat de dur a terme progressivament la plena integració del
personal docent al servei de l'Administració de la CAIB en la funció pública d'aquesta
comunitat, determini, mitjançant els corresponents decrets, la normativa específica necessària
que sigui aplicable a les peculiaritats d'aquest personal, tant pel que fa als aspectes retributius
com al fons social i règim de jubilacions, d'acord amb els criteris següents»:


»a) L'equiparació retributiva amb relació a la resta del personal funcionari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s'aplicarà de manera lineal i per la quantitat
màxima de 180,30 euros bruts mensuals, sobre les quantitats que es percebin per
aquest concepte en aplicació del Decret 116/2001, de 28 de setembre. L'esmentada
equiparació retributiva es durà a terme per terminis i, en qualsevol cas, el procés haurà
d'acabar abans de l'1 de gener del 2005.



»b) El fons social de personal docent es crearà a proposta de la conselleria competent
en matèria de personal docent, que també serà l'encarregada de la seva gestió».



»c) Pel que fa al règim de les jubilacions voluntàries previstes per al personal docent
que compleixi els requisits establerts en la disposició transitòria novena de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, el Govern
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de les Illes Balears podrà establir una nova gratificació per aquest mateix concepte, que
en cap cas no superarà el 150% del que disposa l'esmentada disposició transitòria.»

c. NORMATIVA A PARTIR DE L'ENTRADA EN VIGOR DE L'EBEP, EN MATÈRIA DE PERSONAL DOCENT

L'EBEP estableix, en l'article 2.3 que el personal docent s'han de regir per la legislació
específica dictada per l'Estat i per les comunitats autònomes en l'àmbit de les respectives
competències i pel previst al mateix EBEP, excepte el capítol II del títol III (referit al dret a
carrera i promoció interna excepte el capítol II del títol III, llevat de l'article 20 (avaluació
d'acompliment), i els articles 22.3 (definició de retribucions complementàries), 24 (que disposa
que, la quantia i l'estructura de les retribucions complementàries, les han d'establir les lleis
corresponents de cada Administració) i 84 (mesures de mobilitat).
L'article 3.1.b de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la CAIB, estableix que la
Llei s'aplica al personal docent «únicament en aquelles matèries que no estan regulades per la
normativa bàsica específica de l'Estat ni per la normativa autonòmica específica de
desplegament». Pel que fa al règim retributiu, els articles 120 i 121 es refereixen als criteris del
sistema retributiu i a l'estructura de les retribucions, sense fer cap menció específica al personal
docent ni a la forma en què s'han de desenvolupar els aspectes retributius d'aquest personal.
d. IMPLICACIONS EN MATÈRIA NORMATIVA

Com que no s'ha desplegat normativa específica en un possible estatut marc del personal
docent, les implicacions de la normativa aplicable al personal docent no universitari són les
mateixes que les recollides en l'apartat del personal funcionari de serveis generals.
Cal recordar que, si bé l'article 21.2 de l'EBEP estableix la prohibició que s'acordin increments
retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats
anualment en la llei de pressuposts de l'Estat, aquesta restricció no s'aplica al personal docent
de forma aïllada, sinó per al conjunt de treballadors del sector públic.
Igual succeeix amb l'obligació que estableix l'article 21.1 de l'EBEP de publicar en les lleis de
pressuposts l'increment global de les retribucions complementàries, sense que això s'hagi
d'interpretar com que s'ha de fer per col·lectius de personal.

3. PERSONAL ESTATUTARI DEL SERVEI DE SALUT DE
LES ILLES BALEARS
El personal analitzat, tal com especifica el punt 2 d'aquest Informe, és l'estatutari, regulat en la
Llei 55/2003, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i se n'exclou el
personal subjecte a relacions laborals especials, és a dir, el personal d'alta direcció i el personal
resident en formació (MIR).
Pel que fa al règim retributiu d'aquest personal, experimenta una evolució en funció de
l'atribució de competències a la Comunitat Autònoma: així, amb el RD 1478/2001, de 27 de
desembre, es produeix, amb efectes d'1 de gener de 2002, el traspàs de funcions i serveis de
l'Institut Nacional de Salut (INSALUD) a la Comunitat Autònoma. La regulació en matèria
retributiva, distingint entre abans i després d'aquest traspàs, és la següent:
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a. NORMATIVA ESTATAL ANTERIOR A L'1 DE GENER DE 2002

Amb caràcter general, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública, estableix que en la seva aplicació es poden dictar normes específiques per adequar-la
a les peculiaritats del personal, entre d'altres, sanitari. D'altra banda, l'article 1.3 disposa els
articles que es consideren bases del règim estatutari, aplicables al personal de totes les
administracions públiques, entre els quals s'inclou l'article 23, que regula els conceptes
retributius i, pel que fa a las retribucions complementàries, determina que són els complements
de destinació, específic i de productivitat. Aquesta llei es troba parcialment derogada.
L'article 2 del Reial decret llei 3/1987, d'11 de setembre, sobre retribucions del personal
estatutari de l'INSALUD, convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 24 de setembre
de 1987 (BOE 2 de desembre de 1987) afegeix el complement d'atenció continuada al
complement de destinació, el complement específic i el complement de productivitat. En aquest
sentit, el complement d'atenció continuada remunera l'atenció als usuaris dels Serveis de Salut
de manera continuada, fins i tot fora de la jornada establerta.
Amb posterioritat a aquest Reial decret llei, el Consell de Ministres aprova una sèrie d'acords
per desplegar-lo (vegeu l'Annex I.2), en els quals s'estableixen:


el complement específic dels facultatius jerarquitzats d'hospitals (Acord del Consell de
Ministres de 15 maig de 1987);



el complement de modificació de les condicions de treball per al personal facultatiu i
s'estableixen retribucions per al personal d'infermeria i personal no sanitari
d'assistència especialitzada per realitzar feines en diumenge o festius i per treball per
torns dins el concepte d'atenció continuada (Acord del Consell de Ministres de 14 de
maig de 1992);



el complement d'atenció continuada dels metges interns residents (MIR) (Acord del
Consell de Ministres de 29 de desembre de 1993), i



increment de quanties de complements ja creats o assignació de complements de
destinació i específics a determinats llocs de feina de les institucions sanitàries de
l'INSALUD (Resolució de 30 de desembre de 1988 de la Secretaria General
d'Assistència Sanitària i Resolució de 19 de febrer de 1990 de la Subsecretaria, per la
qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aplica el RDL 3/1987 a
funcionaris sanitaris locals).

Així mateix, cal fer referència a les normes reguladores de l'Estatut del personal mèdic, no
sanitari i sanitari no facultatiu:
-L'Estatut jurídic del personal mèdic de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 3160/1966, de
23 de desembre, que en l'article 30 estableix el sistema retributiu d'aquest col·lectiu.
Juntament amb aquesta disposició, s'estableixen retribucions per urgència i acumulació (art.
31), retribucions per substitucions (art. 32) i la «retribució complementària» (art. 33) per
desplaçament (canvi de residència per raons de feina). També s'hi disposen les
indemnitzacions per despeses de material (art. 34), les gratificacions extraordinàries (art. 35) i
la retribució «per accident de treball» (art. 36 i 37), tot això sense perjudici del règim de
prestacions previst en la secció 2 d'aquest capítol (art. 38-45) i de recompenses, previst en el
capítol V (art. 46-49).
-L'Estatut del personal no sanitari de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, aprovat
per l'Ordre de 5 de juliol de 1971. La secció 2ª del capítol VI (art. 48-54) regula els drets
econòmics d'aquest personal, i, juntament amb el sou base i el complement de destinació,
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distingeix el complement d'assistència i conducta, el premi de constància: per cada tres anys de
serveis efectius i el plus de residència.
-L'Estatut del personal sanitari no facultatiu (personal auxiliar sanitari i auxiliar de clínica) de les
institucions sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973 (BOE
núm. 102, de 28 d'abril), que en l'article 86, dintre de les retribucions complementàries,
incorpora, juntament amb el de destinació, la retribució mensual complementària per
assistència a desplaçats, el plus de transport, el complement de prefectura i el plus de
residència.
b. NORMATIVA POSTERIOR A L'1 DE GENER DE 2002

B.1) Normativa estatal
Entre l'1 de gener de 2002 i l'entrada en vigor de l'Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut (18 de desembre de 2003), s'apliquen els estatuts del personal mèdic, no
sanitari i sanitari no facultatiu, esmentats anteriorment.
La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de
salut (que deroga el RDL 3/1987), distingeix, novament, entre retribucions bàsiques i
complementàries. L'única diferència amb l'estructura retributiva que estableix en relació amb el
RD derogat és la creació del complement de carrera, que retribueix el grau assolit en la carrera
professional quan aquest sistema de desenvolupament professional s'hagi implantat en la
categoria corresponent.
Pel que fa a la determinació de conceptes, quanties i criteris d'atribució, l'article 43 remet a
l'àmbit de cada servei de salut, però no estableix cap modificació ni regulació específica distinta
de la que disposa, amb caràcter general, l'EBEP respecte a les obligacions que l'increment de
les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris es reflecteixin per a
cada exercici pressupostari en la llei de pressuposts corresponent (art. 22) o a l'obligació que la
quantia i l'estructura de les retribucions complementàries s'estableixin en les lleis de cada
administració pública (art. 24).
Pel que fa a l'Estatut bàsic de l'empleat públic, cal destacar, en relació amb l'article 38, que, en
tractar-se d'una disposició sobre l'adopció de pactes i acords, aplicable al conjunt dels empleats
públics, sense diferenciació, resulta plenament aplicable al personal estatutari.
B.2) Normativa autonòmica
En primer lloc, cal esmentar l'article 3.1 b) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de les Illes Balears. estableix la seva aplicació al personal estatutari únicament en les matèries
que no estan regulades per la normativa bàsica de l'Estat (que seria la disposada en l'Estatut
marc i l'EBEP) ni per la normativa autonòmica específica de desplegament.
Cal recordar que aquesta llei autonòmica incorpora el concepte de carrera professional, que ha
estat introduït, com s'ha exposat, per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts de la
comunitat autònoma per a 2017.
En segon lloc, s'ha d'esmentar la DA 7 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la CAIB per a 2013, desplega l'article 43 en relació amb els articles 3 i 43.2 de
l'Estatut marc, on es reconeix el complement específic especial per serveis a Formentera i el
complement de productivitat fixa per homologació funcional a favor del personal estatutari que
presta serveis a Formentera a partir de l'exercici de 2013, i habilita retroactivament les
quantitats abonades per aquests conceptes des de l'1 de gener de 2007.
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També la DA 8 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per
a l'any 2017, reconeix el complement específic especial per serveis a Formentera a favor del
personal estatutari de gestió i serveis «amb efectes a partir de l'exercici de 2017».
D'altra banda, la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a
2016 estableix, en l'article 23, la suspensió dels complements retribucions lligats a la
productivitat i rendiment i realització de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual,
excepte en el cas del complement de productivitat variable (factor variable), en determinats
casos.
Pel que fa a la suspensió de retribucions per hores o per serveis extraordinaris o fets fora
d'horari o la jornada habitual de treball, no s'aplica al personal estatutari, atès que la retribució
en aquesta matèria «s'ha de regir únicament pel complement de productivitat».
També són destacables entre 2007 i 2016 una sèrie d'Acords del Consell de Govern que creen
conceptes retributius, sense que es creïn per llei, i que acaben tenint cobertura amb
posterioritat a la seva creació o abonament. Aquests conceptes s'analitzen en l'apartat anterior,
quan se'n fa una descripció detallada de cadascun en l'apartat III.3 d'aquest Informe.
A més, i a diferència del que s'observa al personal de serveis generals i el personal docent no
universitari, cada tipus de complement que forma part de les retribucions complementàries és,
a més, objecte d'instruccions del director general del Servei de Salut per a la seva aplicació en
cada exercici pressupostari. Aquestes instruccions, però, no permeten la creació de nous
complements retributius.
Les instruccions es dicten sobre la base de l'article 12.1 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel
qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut, que estableixen les facultats del director
general d'aquest organisme, entre les quals s'inclou (lletra c) la de «dirigir, administrar i
gestionar el personal del Servei de Salut», sense perjudici de les competències que en aquesta
matèria puguin tenir atribuïdes altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears».
c. IMPLICACIONS NORMATIVES

Tot i l'especificitat que permet l'EBEP i estableix l'Estatut marc, no hi ha cap exempció en
matèria de retribucions del personal sanitari, que eximeixi de l'obligació del compliment de
l'article 24 de l'EBEP, d'establir mitjançant llei la quantia i l'estructura de les retribucions
complementàries, obligació que reitera l'article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció
pública de la CAIB, d'aplicació supletòria al personal estatutari. Per tant, això invalida la
possibilitat de crear conceptes retributius nous a partir d'instruccions del conseller responsable
de la matèria, o del director del Servei de Salut.
Cal recordar, també, que, si bé l'article 21.2 de l'EBEP estableix la prohibició que s'acordin
increments retributius que globalment suposin un increment de les retribucions del personal
superior als límits fixats anualment en la llei de pressuposts de l'Estat, aquesta restricció no
s'aplica al personal sanitari de forma aïllada, sinó per al conjunt de treballadors del sector
públic.
Igual succeeix amb l'obligació que estableix l'article 21.1 de l'EBEP de publicar en les lleis de
pressuposts l'increment global de les retribucions complementàries, sense que això s'hagi
d'interpretar com que s'hagi de fer per col·lectius de personal.
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V. ANNEXOS
 Annex núm. I.1 Nombre total i mostra de perceptors per entitats i centres gestors
 Annex núm. I.2 Marc normatiu aplicable
 Annex núm. II.1 Obligacions reconegudes en el capítol 1 de despeses de personal
detallades per seccions i centres gestors de la CAIB en l'exercici 2016
 Annex núm. III.1 Relació de retribucions complementàries de les quals han informat
la CAIB i l'ATIB i el seu suport normatiu
 Annex núm.III.2 Relació de retribucions complementàries de les quals ha informat la
Conselleria d'Educació i Universitat i el seu suport normatiu
 Annex núm. III.3 Relació de retribucions complementàries de les quals ha informat el
Servei de Salut de les Illes Balears i el seu suport normatiu
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ANNEX NÚM. I.1 NOMBRE TOTAL I MOSTRA DE PERCEPTORS PER ENTITATS I CENTRES GESTORS
NOMBRE TOTAL
ENTITAT/CENTRE GESTOR
PERCEPTORS INFORMATS MOSTRA DE PERCEPTORS (*)
1.CAIB SERVEIS GENERALS
Personal funcionari
3.786
18
Personal laboral
994
0
Sense identificar tipus de personal
338
5
Total CAIB Serveis generals
5.118
23
2.AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Personal funcionari
145
5
Personal laboral
2
0
Total ATIB
147
5
3.PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI
Equips directius
1.180
6
Mestres d'infantil i primària (inclou tutors de primària)
7.896
38
Professors de secundària ( inclou tutors)
7.685
37
Inspectors
34
5
Assessors
108
5
Caps de departament
1.301
7
Professors de religió
312
0
Total personal docent no universitari
18.516
98
4.SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
1.Personal Servei de Salut per tipologia
Sanitaris
13.118
79
Serveis generals
3.807
41
Directius
892
0
Personal jubilat
387
0
Total personal per tipologia
18.204
120
2.Personal Servei de Salut per centres
Atenció Primària Sector Llevant
575
4
Atenció Primària Sector Migjorn
738
4
Atenció Primària Sector Ponent
748
4
Atenció Primària Sector Tramuntana
306
4
Atenció Primària ASEF Formentera
48
4
Atenció Primària ASEF Eivissa
608
7
Atenció Primària Menorca
348
5
Especialitzada AS Menorca
1.001
5
Especialitzada ASEF Formentera
118
4
Especialitzada ASEF Eivissa
1.435
7
Especialitzada Sector Llevant
1.371
8
Especialitzada Sector Migjorn
2.927
13
Especialitzada Sector Ponent
6.086
30
Especialitzada Sector Tramuntana
935
7
Gerència 061
203
5
Serv. Com. Att. Prim. Mallorca
511
4
Serveis Centrals
246
5
Total personal per centres
18.204
120
TOTAL(1+2+3+4)
40.989
246
(*) Segons els criteris fixats en l'àmbit subjectiu de l'Informe.
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NORMATIVA AUTONÒMICA
DESCRIPCIÓ
Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

PUBLICACIÓ
BOE núm. 51, d'1 de març de 1983

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007

Llei 1/1986 de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 7, de 28 de febrer de 1986

Llei 10/1987, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1988
Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1989
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 7, de 16 de gener de 1988

Llei 11/1991, de 13 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per al 1992

BOCAIB núm. 163, de 31 de desembre de 1991

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1994
Llei 1/1995, de 28 de febrer, de modificació de determinats articles de la llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni

BOIB núm. 159 Ext., de 31 de desembre de 1993

Llei 1/1996, de 23 d'abril, de modificació de l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

BOCAIB núm. 60, de 16 de maig de 1996

Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1998
Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

BOCAIB núm. 161, de 30 de desembre de 1997

Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i
econòmiques
Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

BOCAIB núm. 162, de 30 de desembre de 1999

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

BOIB núm. 156 Ext., de 31 de desembre de 2001

Llei 2/2003, de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears

BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003

Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears

BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2003

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives

BOIB núm. 98, de 28 de juny de 2005

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 49, de 3 d'abril de 2007

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives

BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2010
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 189, de 29 de desembre de 2009

Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per la reestructuració del Servei de Salut de les
Illes Balears
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques
Llei 11/2012, d'1 d'agost, de determinació de les quanties i d'habilitació per a la negociació de
determinats complements salarials del personal facultatiu del subgrup A1 d'atenció especialitzada i
d'atenció primària i personal facultatiu amb relació especial de residència per a la formació com a
especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen

BOIB núm. 37, de 10 de març de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2013
Llei 13/2014, de pressuposts generals, de 29 de desembre, pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015

BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012

Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

BOIB núm. 27, de 24 de febrer de 2015

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2016

BOIB núm. 189, de 30 de desembre de 2015
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BOCAIB núm. 3, de 7 de gener de 1989
BOCAIB núm. 38, de 28 de març de 1989

BOCAIB núm. 32, de 16 de març de 1995
BOCAIB núm. 163, de 30 de desembre de 1995

BOCAIB núm. 161, de 30 de desembre de 1997

BOCAIB núm. 166, de 31 de desembre de 1998

BOIB núm. 159, de 30 de desembre de 2000

BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006

BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010

BOIB núm. 79 Ext., d'1 de juny de 2012
BOIB núm. 115, de 9 d'agost de 2012

BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014
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Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2017
Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018
Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes
Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme, d'ordenació
farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s'autoritza el Govern de les Illes Balears per
aprovar determinats textos refosos

BOIB núm. 76, de 16 de juny de 2016
BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016
BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017
BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Decret 84/1985, de 26 de setembre, de retribucions dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma BOCAIB núm. 31, de 30 d'octubre de 1985
per a l'exercici de 1985
Decret 93/1986, de 24 de juliol, de retribucions del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les BOCAIB núm. 35, de 10 de novembre de 1986
Illes Balears, per a l'exercici de 1986
Decret 29/1989, de 9 de març, sobre retribucions del personal al servei de l'Administració de la CAIB
BOCAIB núm. 40, d'1 d'abril de 1989
Decret 85/1990, de 20 de setembre de 1990, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al
servei de la CAIB
Decret 47/1992, de 23 de juny, pel qual s'apliquen provisionalment els acords assolits a la Mesa
General de Negociació en relació al fons proveït a la disposició addicional sisena de la Llei 11/1991, de
pressuposts generals de la CAIB per al 1992
Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de les condicions de treball del personal
funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball en el
Servei Balear de la Salut
Decret 88/1998, de 16 d'octubre, pel qual s'aproven mesures retributives de caràcter transitori per a
personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 22/1999, de 12 de març, de modificació del contingut del Decret 88/1998, de 16 d'octubre, pel
qual s'aproven mesures retributives de caràcter transitori per al personal docent no universitari al servei
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 71/1999, d'11 de juny, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de
l'Administració de la CAIB
Decret 72/2000, de 14 d'abril, d'aplicació per a l'any 2000, de l'acord assolit a la Mesa General de
Negociació de la CAIB relatiu al fons per a la millora dels serveis públics
Decret 118/2000, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures retributives de caràcter transitori per al
personal de la Inspecció Educativa
Decret 127/2000, de 8 de setembre, pel qual s'adopten mesures retributives de caràcter transitori per al
personal del cos de mestres que imparteix docència al 1r cicle d'ESO
Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s'incorpora a les retribucions dels empleats públics, el
complement fixat al Decret 72/2000, de 14 d'abril, i es modifica l'article 3 del Decret 71/1999, d'11 de
juny
Decret 52/2001, de 30 de març, de modificació del Decret 6/2001, pel qual s'incorpora a les retribucions
dels empleats públics el complement fixat en el Decret 72/2000, de 14 d'abril, i es modifica l'article 3 del
Decret 71/1999, d'11 de juny
Decret 116/2001, de 28 de setembre, pel qual es modifica l'annex del Decret 88/1998, de 16 d'octubre,
de mesures retributives de caràcter transitori per a personal docent no universitari al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 125, de 13 d'octubre de 1990

Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears

BOIB núm. 48, de 20 d'abril de 2002

Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i
investigador contractat en la Universitat de les Illes Balears
Decret 118/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aproven mesures retributives per al personal docent no
universitari que treballa al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 95, de 8 d'agost de 2002

BOCAIB núm. 92, d'1 d'agost de 1992
BOCAIB núm. 89, de 17 de juliol de 1997
BOCAIB núm. 137, de 27 d'octubre de 1998
BOCAIB núm. 37, de 23 de març de 1999
BOCAIB núm. 80, de 22 de juny de 1999
BOCAIB núm. 52, de 25 d'abril de 2000
BOIB núm. 97, de 8 d'agost de 2000
BOIB núm. 114, de 16 de setembre de 2000
BOIB núm. 13 Ext., de 31 de gener de 2001
BOIB núm. 43, de 10 d'abril de 2001
BOIB núm. 120, de 6 d'octubre de 2001

BOIB núm. 120, de 5 d'octubre de 2002

Decret 14/2004, de 6 de febrer, d'aplicació de l'Acord del Consell de Govern, de 30 de gener de 2004,
BOIB núm. 19, de 7 de febrer de 2004
relatiu al repartiment de la quantia equivalent al 0,7 per cent de la massa salarial
Decret 64/2004, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen mesures retributives per al personal de la Inspecció BOIB núm. 97, de 13 de juliol de 2004
Educativa
Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004
lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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Decret 81/2004, de 17 de setembre, que regula la consolidació personal parcial del complement
retributiu específic per l'exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears

BOIB núm. 134, de 25 de setembre de 2004

Decret 91/2005, d'1 de setembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de retribucions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 133, de 8 de setembre de 2005

Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes
Balears
Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 136/2007, de 31 d'octubre, mitjançant el qual es modifica el Decret 81/2004, de 17 de setembre,
que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec
de director als centres docents públics de les Illes Balears

BOIB núm. 62, de 29 d'abril de 2006

Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i
investigador de la Universitat de les Illes Balears

BOIB núm. 30, d'1 de març de 2008

Decret 103/2012, de 21 de desembre, de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual
es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 192, de 22 de desembre de 2012

Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal de l'Administració autonòmica de les Illes Balears

BOIB núm. 120, de 8 d'agost de 2015

Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2017

BOIB núm. 99, de 15 de juliol de 2006
BOIB núm. 167, de 8 de novembre de 2007

BOIB núm. 45, de 9 d'abril de 2016

Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal BOIB núm. 18, d'11 de febrer de 2017
docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 7 d'abril de 2006, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa General de
BOIB núm. 55, de 15 d'abril de 2006
Negociació sobre el desplegament de l'acció sindical de les juntes de personal, dels comitès d'empresa,
dels delegats/ades de personal i de les seccions sindicals en l'àmbit de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, pel qual s'aprova la proposta d'acord per a la
millora de l'ensenyament públic, relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics,
aprovada per la mesa sectorial d'educació
Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa
Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de 2006 sobre sistema de promoció, desenvolupament professional i
carrera professional del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

BOIB núm. 114, de 12 d'agost de 2006

Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2008, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial
de Sanitat de 14 de desembre de 2007 pel qual es ratifiquen els acords adoptats en la Mesa Sectorial
de Sanitat de maig de 2007
Acord del Consell de Govern de 18 de gener, pel qual es ratifica l'Addenda a l'Acord de la Mesa
Sectorial de Sanitat de 25 de maig de 2007 per a la millora de les condicions de treball i retributives del
personal d'emergències adscrit a la Gerència del 061 i als serveis d'urgències dels centres d'atenció
primària (SUAP)

BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2008

BOIB núm. 189 Ext., de 30 de desembre de 2006

BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2008

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2008, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de
BOIB núm. 98, de 15 de juliol de 2008
Sanitat de 26 de maig de 2008, pel qual s'aprova i es desenvolupa el model de carrera professional del
personal del Servei de Salut de les Illes Balears pertanyent a categories o altres agrupacions de
caràcter no sanitari i d'aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària
Acord del Consell de Govern de dia 23 de desembre de 2008, de ratificació dels acords assolits en la
BOIB núm. 183 Ext., de 29 de desembre de 2008
Mesa Sectorial de Serveis Generals i en la Comissió Paritària per a la Interpretació, l'Estudi, la
Vigilància, la Conciliació i l'Arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relatius a l'homogeneïtzació i a la
reducció dels trams dels complements específics de la relació de llocs de treball de personal funcionari i
laboral
Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012 pel qual s'estableixen una sèrie de
BOIB núm. 165, de 6 de novembre de 2012
complements salarials per al personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de Salut de les Illes
Balears
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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 pel qual s'aprova l'extinció de l'entitat pública
empresarial Gestió Sanitària de Mallorca i la seva integració en el Servei de Salut de les Illes Balears

BOIB núm. 192, de 22 de desembre de 2012

Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2014 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat de 13 de juny de 2014 pel qual s'estableix que l'abonament del complement de retribució per
prestació de servei en diumenge i dia festiu (modalitat B) s'efectuï per hora de prestació de servei

BOIB núm. 88, de 28 de juny de 2014

Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè
Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es
desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008
que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els
criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública,
en l'àmbit de la mesa sectorial de serveis generals i del personal laboral

BOIB núm. 70, de 9 de maig de 2015

Acord del Consell de Govern de 25 de setembre de 2015 pel qual se suspenen els acords relatius al
desenvolupament de la carrera professional del personal estatutari i del personal funcionari i laboral de
serveis generals subscrits entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
organitzacions sindicals corresponents

BOIB núm. 141, de 26 de setembre de 2015

Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa
Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de
novembre de 2015 pels quals s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal
funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig
de 2015

BOIB núm. 172, de 21 de novembre de 2015

Acord del Consell de Govern de 7 d'abril de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat de 13 de gener de 2017 relatiu a l'establiment d'un complement específic per al personal de
gestió i serveis que presta serveis a Formentera
Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018, de ratificació de l'Acord del Comitè Intercentres
de 18 de desembre de 2017 i de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre
de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l'àmbit de
serveis generals

BOIB núm. 42, de 8 d'abril de 2017

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de les Illes Balears, de dia 22 de novembre de 2006, per la
qual es regula el procediment de reconeixement i s'ordena el pagament del complement lligat a la
formació i als anys de docència del personal docent interí que presta els seus serveis en els centres
docents de les Illes Balears, previst a l'acord de Consell de Govern de dia 28 de juliol de 2006
Resolució de 8 de gener de 2007 del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es dicten instruccions per calcular els índexs de dispersió geogràfica (factor G) dels equips d'atenció
primària
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 31 de juliol de
2007, per la qual es regula el procediment de reconeixement i s'ordena el pagament del complement
per a la funció tutorial previst a l'Acord del Consell de Govern de dia 28 de juliol de 2006
Resolució de 4 de maig de 2010 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual
es dicten instruccions per calcular els índexs de dispersió geogràfica (factor G) dels equips d'atenció
primària
Resolució de 10 de febrer de 2016, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la
qual s'estableixen els criteris per regular el procediment per nomenar personal emèrit del Servei de
Salut
Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per les quals es dicten
instruccions per elaborar les nòmines del personal estatutari per al període 2002-2017

BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006

BOIB núm. 10, de 20 de gener de 2018

BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2007
BOIB núm. 120, de 7 d'agost de 2007
BOIB núm. 77, de 25 de maig de 2010

NORMATIVA ESTATAL
DESCRIPCIÓ
Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària

PUBLICACIÓ
BOE núm. 209, d'1 de setembre de 1983

Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu

BOE núm. 238, de 4 d'octubre de 1990

Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents

BOE núm. 278, de 21 de novembre de 1995

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006

Llei 31/1965, de 4 de maig, sobre retribucions dels funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat

BOE núm. 107, de 5 de maig de 1965
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Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública

BOE núm. 185, de 3 d'agost de 1984

Reial decret-llei 3/1987, d'11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l'Institut
Nacional de la Salut
Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social

BOE núm. 219, de 12 de setembre de 1987

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries

BOE núm. 280, de 22 de novembre de 2003

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2003

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007

Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2016

BOE núm. 260, de 30 d'octubre de 2015

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic
Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova la llei articulada de Funcionaris Civils de l'Estat

BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2015

Decret 3160/1966, de 23 de desembre, pel qual s'aprova l'"Estatut jurídic del personal mèdic de la
Seguretat Social"
Reial decret 3110/1977, de 28 d'octubre, pel qual es modifica l'Estatut Jurídic del Personal Metge de la
Seguretat Social, aprovat mitjançant el Decret 3160/1976, de 23 de desembre, regulant els torns de
guàrdia i de localització en els Serveis jerarquitzats de les Institucions Sanitàries
Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari

BOE núm. 312, de 30 de desembre de 1966

Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del
personal d'alta direcció
Reial decret 2243/1996, de 18 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració General
de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'universitats
Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspassos de funcions i serveis de l'Administració
General de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no
universitari
Reial decret 1270/2001, de 29 de novembre, sobre ampliació de medis adscrits als serveis de
l'Administració General de l'Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel Reial
Decret 1876/1997, de 12 de desembre, en matèria d'ensenyament no universitari (professorat de religió)

BOE núm. 192, de 12 d'agost de 1985

Reial Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut
Reial decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a
la formació d'especialistes en Ciències de la Salut
Acord del Consell de Ministres d'11 d'octubre de 1991 pel qual es regulen les retribucions
complementàries del professorat dels centres d'ensenyament bàsic, batxillerat, formació professional i
dels ensenyaments artístics i d'idiomes
Ordre de 5 de juliol de 1971, per la qual s'aprova l'Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les
Institucions Sanitàries de la Seguretat Social

BOE núm. 311, de 28 de desembre de 2001

Ordre de 26 d'abril de 1973 per la qual s'aprova l'Estatut del personal Auxiliar sanitari titulat i Auxiliar de
clínica de la Seguretat Social
Ordre de 9 de desembre de 1977 per la qual es desenvolupa el Reial Decret 3110/1977, de 28 de
novembre, que regula els torns de guàrdia i localització del personal facultatiu dels Serveis jerarquitzats
de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social

BOE núm. 102, de 28 d'abril de 1973

BOE núm. 315, de 31 de desembre de 1996

BOE núm. 40, de 15 de febrer de 1964

BOE núm. 293, de 8 de desembre de 1977

BOE núm. 146, de 19 de juny de 1985

BOE núm. 270, de 8 de novembre de 1996
BOE núm. 14, de 16 de gener de 1998
BOE núm. 291, de 5 de desembre de 2001

BOE núm. 240, de 7 d'octubre de 2006

BOE núm. 174, de 22 de juliol de 1971

BOE núm. 295, de 10 de desembre de 1977

Ordre de 26 de novembre de 1992 per la qual es regula la convocatòria, el reconeixement, la certificació BOE núm. 296, de 10 de desembre de 1992
i el registre de les activitats de formació permanent del professorat i s'estableix l'equivalència de les
activitats d'investigació i de les titulacions universitàries
Ordre EDU/2886/2011, de 20 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria, el reconeixement, la
certificació i el registre de les activitats de formació permanent del professorat

BOE núm. 260, de 28 d'octubre de 2011

Resolució de 24 de setembre de 1987, del Congrés dels Diputats, per la qual s'acorda la publicació de
BOE núm. 288, de 2 de desembre de 1987
l'Acord de convalidació del Reial decret-llei 3/1987, d'11 de setembre, sobre retribucions del personal
estatutari de l'Institut Nacional de la Salut
Resolució de 25 d'abril de 1988, de la Secretaria General d'Assistència Sanitària, per la qual s'ordena la BOE núm. 103, de 29 d'abril de 1988
publicació dels Acords del Consell de Ministres sobre Règim Retributiu del Personal Estatutari de
l'INSALUD. Acord del Consell de Ministres de 15 de maig de 1987, pel qual s'autoritza al Ministeri de
Sanitat i Consum a efectuar els tràmits necessaris per organitzar, des de l'1 de juliol de 1987, la
prestació de serveis per part dels facultatius jerarquitzats hospitalaris sota la modalitat de dedicació
exclusiva al sector sanitari públic.
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Resolució de 30 de desembre de 1988, de la Secretaria General d'Assistència Sanitària, per la qual
s'ordena la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'assignen complements de destí i
complements específics a determinats llocs de treball en les Institucions Sanitàries de l'Institut Nacional
de la Salut

BOE núm. 13, de 16 de gener de 1989

Resolució de 19 de febrer de 1990, de la Subsecretaria, per la qual s'ordena la publicació de l'acord del BOE núm. 50, de 27 de febrer de 1990
Consell de Ministres, pel qual s'aplica el Reial decret-llei 3/1987, a determinades categories de personal
que presta serveis a l'INSALUD
Resolució de 10 de juny de 1992, de la Secretaria General per al Sistema Nacional de Salut, per la qual BOE núm. 159, de 3 de juliol de 1992
s'ordena la publicació de l'acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova el celebrat entre
l'Administració i les Organitzacions Sindicals més representatives sobre aspectes professionals,
econòmics i organitzatius en les institucions sanitàries dependents de l'Institut Nacional de la Salut.
Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 1992
Resolució de 15 de gener de 1993, de la Direcció general de l'Institut Nacional de la Salut, per la que
BOE núm. 28, de 2 de febrer de 1993
s'ordena la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova el celebrat entre
l'Administració Sanitària de l'Estat i les Organitzacions Sindicals més representatives en el sector sobre
atenció primària
Resolució de 27 d'abril de 1994, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es desenvolupa l'Ordre
de 26 de novembre de 1992 que regula la convocatòria, el reconeixement, la certificació i el registre de
les activitats de formació permanent del professorat i s'estableix l'equivalència de les activitats
d'investigació i de les titulacions universitàries

BOE núm. 124, de 25 de maig de 1994

Resolució de 17 de desembre de 1997 de la presidència executiva de l'Insalud per la qual es
desenvolupa la figura del cap de guàrdia, regulada en l'Ordre ministerial de 9 de desembre de 1977
Resolució del director general de l'INSALUD del 2 de gener de 2001 per la qual es varen dictar
instruccions per a l'elaboració de les nòmines del personal estatutari de l'any 2001

72

BOE núm. 3, de 3 de gener de 2001

Informe dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB,
del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016

ANNEX NÚM. II.1 OBLIGACIONS RECONEGUDES EN EL CAPÍTOL 1 DE DESPESES DE PERSONAL DETALLADES PER
SECCIONS I CENTRES GESTORS EN L'EXERCICI 2016 (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SERVEI DE
SALUT DE LES
ADMINISTRACIÓ
ILLES
SECCIÓ/ CENTRE GESTOR
GENERAL DE LA CAIB
ATIB
BALEARS
TOTAL
1. DESPESES DE PERSONAL
649.478
5.567
698.811
1.353.856
10. Retribucions d'alts càrrecs
7.531
53
133
7.718
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions
7.531
53
133
7.718
10000. Retribucions bàsiques
3.300
17
0
3.317
10000. Retribucions bàsiques d'alts càrrecs
0
0
34
34
10001. Altres remuneracions d'alts càrrecs
4.071
37
99
4.207
10002. Triennis d'alts càrrecs
160
0
0
160
11. Retribucions del personal eventual
3.518
0
0
3.518
110. Retribucions bàsiques i altres remuneracions
3.518
0
0
3.518
11000. Retribucions bàsiques del personal eventual
3.438
0
0
3.438
11001. Altres remuneracions del personal eventual
65
0
0
65
11002. Triennis del personal eventual
15
0
0
15
12. Retribucions de funcionaris i personal estatutari
534.748
4.359
426.061
965.169
120. Retribucions bàsiques de funcionaris i personal estatutari
264.792
2.003
161.697
428.493
12000. Sous del grup A1/grup A
100.908
458
43.125
144.491
12001. Sous del grup A2/grup B
105.543
311
46.406
152.260
12002. Sous del grup C1/grup C
4.215
115
7.828
12.158
12003. Sous del grup C2/grup D
8.257
512
29.944
38.714
12004. Sous del personal d'agrupacions professionals/grup E
2.654
14
7.756
10.425
12005. Triennis
37.090
296
26.157
63.543
12006. Sous del grup A1, personal de contingent
0
0
87
87
12009. Altres retribucions bàsiques
6.125
297
394
6.816
121. Retribucions complementàries de funcionaris i personal
estatutari
268.462
2.355
173.568
444.385
12100. Complement de destinació
91.214
750
63.465
155.429
12101. Complement específic
60.534
806
5.230
66.571
12102. Complement de productivitat compensada
13.434
568
511
14.513
12103. Indemnització per residència
14.427
104
8.815
23.346
12105. Complement específic, personal sanitari facultatiu
0
0
10.370
10.370
12106. Complement específic, personal sanitari no facultatiu
0
0
9.513
9.513
12108. Complement específic, personal no sanitari per turnicitat
0
0
235
235
12109. Altres complements
68.757
2
0
68.759
12109. Altres complements, personal facultatiu per atenció
continuada
0
0
33.636
33.636
12111. Complement específic variable
0
0
24
24
12113. Complement per atenció continuada, personal no sanitari
0
0
1.470
1.470
12115.Complements transitoris absorbibles
0
0
1.441
1.441
12116. Retribucions complementàries personal contingent
0
0
28
28
12117. Altres complements
0
0
1.092
1.092
12118. Complement específic per turnicitat, personal sanitari no
facultatiu
0
0
1.938
1.938
12119.Carrera i desenvolupament professional personal
funcionari i estatutari
0
0
23.505
23.505
12119. Carrera i desenvolupament professional personal
funcionari, a compta ...
3.186
126
0
3.312
12121. Complement específic docent complementari per formació
continuada
16.909
0
0
16.909
12122. Complement per atenció continuada, personal sanitari no
facultatiu
0
0
12.295
12.295
125.Retribucions d'altre personal estatutari i temporal
0
0
90.795
90.795
12500. Sous subgrup A1 personal estatutari temporal
0
0
9.697
9.697
12501. Sous subgrup A2 personal estatutari temporal
0
0
17.208
17.208
12502. Sous subgrup C1 personal estatutari temporal
0
0
1.488
1.488
12503. Sous subgrup C2 personal estatutari temporal
0
0
8.638
8.638
12504. Sous del personal d'agrupacions professionals personal
estatutari temporal
0
0
2.297
2.297
12506.Complement de destinació personal estatutari temporal
0
0
20.264
20.264
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SERVEI DE
SALUT DE LES
ADMINISTRACIÓ
ILLES
SECCIÓ/ CENTRE GESTOR
GENERAL DE LA CAIB
ATIB
BALEARS
TOTAL
12507.Complement específic personal no sanitari temporal
0
0
845
845
12508. Indemnitzacions per residència, personal estatutari
temporal
0
0
2.743
2.743
12509. Complement específic, personal sanitari no facultatiu
temporal
0
0
4.524
4.524
12510. Complement específic, personal facultatiu temporal
0
0
2.952
2.952
12511. Complement específic per atenció continuada, personal
facultatiu temporal
0
0
11.690
11.690
12512. Complement específic per atenció continuada, personal
sanitari no facultatiu temporal
0
0
6.003
6.003
12513. Complement específic per atenció continuada, personal no
sanitari temporal
0
0
509
509
12515. Triennis, altre personal estatutari temporal
0
0
1.458
1.458
12519. Carrera i desenvolupament professional, personal
estatutari temporal
0
0
477
477
126. Retribucions de funcionaris interins
1.494
1
0
1.495
12600. Retribucions de funcionaris interins
1.494
1
0
1.495
13. Laborals
15.313
54
4.414
19.780
130. Laboral fix
13.927
35
310
14.272
13000. Retribucions bàsiques
8.647
18
176
8.841
13001. Complement de conveni
1.340
4
21
1.365
13002. Complement de compensació de costos d'insularitat
627
1
12
640
13004. Complement específic
1.500
4
36
1.539
13005. Triennis
1.411
8
52
1.470
13006. Complement de torns rotatius
69
0
9
77
13009. Altres complements
334
0
4
339
131. Laboral temporal
1.385
19
4.104
5.508
13100. Retribucions del personal laboral temporal
1.332
19
4.104
5.455
13107. Retribucions del personal d'estabilitat laboral
53
0
0
53
14. Altre personal
6.445
0
2.972
9.417
141. Retribucions d'altre personal
6.445
0
2.578
9.023
14100. Retribucions d'altre personal
6.445
0
2.578
9.023
149. Retribucions de personal pendent d'integració a RLT
0
0
394
394
14900. Retribucions de personal transferit pendent d'integració a
la RLT
0
0
394
394
15. Incentius al rendiment
958
33
126.367
127.357
150. Productivitat
251
0
126.324
126.575
15000. Productivitat
251
0
96
347
15001. Productivitat, factor fix personal estatutari
0
0
86.220
86.220
15002. Productivitat, factor fix APD personal estatutari
0
0
307
307
15003. Productivitat, factor variable personal estatutari
0
0
9.686
9.686
15004. Productivitat, factor fix personal estatutari temporal
0
0
26.617
26.617
15005. Productivitat, factor variable personal estatutari temporal
0
0
3.398
3.398
151. Gratificacions
707
33
43
783
15100. Gratificacions
707
33
43
783
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de
l'ocupador
80.965
1.068
138.864
220.897
160. Quotes socials
74.767
1.022
130.244
206.033
16000. Seguretat social
74.682
1.022
130.217
205.922
16009. Altres quotes socials
85
0
27
112
162. Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no
laboral
5.968
46
8.613
14.627
16200.Formació i perfeccionament del personal
6
0
179
185
16204. Acció social
5.767
46
7.404
13.218
16205. Assegurances
0
0
0
0
16207. Acció social, personal estatutari temporal
0
0
968
968
16209. Altres despeses socials
195
0
62
257
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SERVEI DE
SALUT DE LES
ADMINISTRACIÓ
ILLES
SECCIÓ/ CENTRE GESTOR
GENERAL DE LA CAIB
ATIB
BALEARS
TOTAL
163. Despeses socials a favor del personal laboral
229
0
7
236
16304. Acció social
229
0
7
236
16309. Altres despeses socials
0
0
0
0
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ANNEX NÚM. III.1 RELACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES QUALS HAN INFORMAT LA CAIB I L'ATIB
I EL SEU SUPORT NORMATIU
DESCRIPCIÓ DEL COMPLEMENT
Suport normatiu
1243- Complement de productivitat
-Article 2.3 a del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
compensada
funcionaris de la CAIB
1293-Complement de conveni
-Article 81 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 8 d'agost de 2013 (BOIB núm. 174, de 19 de
setembre de 2013)
1303-Complement específic
-Art. 121.2 b de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
-Article 84 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB de
8 d'agost de 2013
1307-Import específic a compte
-Acord del Consell de Govern de 23/12/2008 (BOIB núm. 183 EXT., de 29/12/2008)
homogeneïtzació
1313-Complement de destinació
-Article 121.2 c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública.
1333- Complement compensació cost insularitat -Article 3.1 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
funcionaris de la CAIB
-Article 82 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
1353-Complement per torns
-Article 2.2 Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball
del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut
-Article 83 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
-Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 pel qual s'aprova l'extinció de l'entitat
pública empresarial Gestió Sanitària de Mallorca i la seva integració en el Servei de Salut de les
1373-Complement homologació
Illes Balears i article 44 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de l'Estatut dels Treballadors
1383-Complement tècnic educatiu
-Article 83 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
-Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 pel qual s'aprova l'extinció de l'entitat
1393-Compelement especial responsabilitat
pública empresarial Gestió Sanitària de Mallorca i la seva integració en el Servei de Salut de les
Illes Balears (BOIB núm. 192, de 22/12/2012) i article 44 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors
1423-Complement de nocturnitat
-Article 2.2 Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball
del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut
-Article 88 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
1573-Complement específic extra 1
Article 121.4 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de l'Administració de la CAIB
(Paga extra juny)
1575-Específic a compte homogeneïtzació extra Acord del Consell de Govern de 23/12/2008 (BOIB núm. 183 EXT., de 29/12/2008). Article 121.4
1
Llei 3/2007 (paga extra juny)
1583-Complement específic extra 2
Article 121.4 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de l'Administració de la CAIB
(Paga extra desembre)
1585-Específic a compte d'homogeneïtzació
Acord del Consell de Govern de 23/12/2008 (BOIB núm. 183 EXT., de 29/12/2008). Article 121.4
extra 2
Llei 3/2007 (paga extra desembre)
2033-Complement personal transitori no
Punt 10.7 de les bases aprovades per Acord del Consell de govern de 19/10/2001 pel qual es
absorbible
convoquen proves selectives per a la provisió de diferents places, actualment ocupades per
personal laboral fix (BOIB núm. 130, de 30/10/2001)
2613-Complement lloc feina
-Article 83 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
2703-Complent transitori absorbible
-Article 86 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
2843-Complement lloc de treball disposició
Disposició addicional segona i article 83 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral
addicional
2883-Complement personal transitori
-Article 4 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
funcionaris de la CAIB
2884-Complement personal transitori extra 1
-Article 4 del Decret 85/1990. Article 121.4 de la Llei 3/2007 (paga extra juny)
2885-Complement personal transitori extra 2
-Article 4 del Decret 85/1990. Article 121.4 de la Llei 3/2007 (paga extra desembre)
-Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012 pel qual s'aprova l'extinció de es
4003-Complement especial responsabilitat
fundacions públiques sanitàries de la CAIB i la seva integració en el Servei de Salut de les Illes
Balears (BOIB núm. 192, de 22/12/2012) i article 44 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors
4013-Complement destí laboral
-Article 83 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la CAIB de 8 d'agost
de 2013
4843-Complement prestació de maternitat o
-Article 3 del Decret 12/1995, de 23 de febrer, pel qual s'adapten les retribucions del personal en
paternitat
situació de maternitat a la nova regulació continguda en la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de
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ANNEX NÚM. III.1 RELACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES QUALS HAN INFORMAT LA CAIB I L'ATIB
I EL SEU SUPORT NORMATIU
DESCRIPCIÓ DEL COMPLEMENT
Suport normatiu
mesures administratives i fiscals (BOIB núm. 28, de 07/03/1995)
-Article 9 del Decret llei, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
4890-Complement econòmic IT
-Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 pel qual es modifica l'Acord del
Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter
excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la
Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que
corresponguin a les persones afectades en cada cas
Punt 7 de l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords
del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015
mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de
50313-Carrera professional
Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO,
mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a
l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la mesa sectorial de serveis
generals i del personal laboral
7303-Complement d'equiparació funcionaris
Disposició addicional tercera del conveni col·lectiu III per al personal laboral al servei de
l'Administració de la CAIB (BOIB núm. 157, de 19 de desembre de 1995)
7313-Complement singular torns
Execució sentencia 705 de 21 de desembre de 2005, declarant el dret del personal transferit de
l'INSERSO (IBAS) a l'homologació retributiva amb la resta del personal laboral CAIB amb data
d'efectes de dia 1 de gener de 1998
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ANNEX NÚM. III.2: RELACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES QUALS
HA INFORMAT LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT I EL SEU SUPORT
NORMATIU
Normativa retribucions complementàries professorat no universitari centres públics
1. Complement de destinació: codi 04
 Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any
2016
 Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016
2. Complement específic general: codi 20
 Acord de Consell de Ministres d'11 d'octubre de 1991 pel qual es regulen les
retribucions complementàries del professorat del centres d'ensenyament bàsic,
batxillerat, formació professional i dels ensenyaments artístics i d'idiomes
 Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any
2016
 Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016
3. Complement específic singular: codi 21
 Acord de Consell de Ministres d'11 d'octubre de 1991 pel qual es regulen les
retribucions complementàries del professorat del centres d'ensenyament bàsic,
batxillerat, formació professional i dels ensenyaments artístics i d'idiomes
 Acord de Consell de Govern de 28/07/2006
<http://boib.caib.es/pdf/2016114/mp50.pdf>
 Decret 64/2004, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen mesures retributives per al
personal de la Inspecció Educativa
4. Complement de comunitat autònoma: codi 23
 Decret 88/1998, de 16 d'octubre, pel qual s'aproven mesures retributives de
caràcter transitori per a personal docent no universitari al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 Decret 22/1999, de 12 de març, de modificació del contingut del Decret
88/1998, de 16 d'octubre, pel qual s'aproven mesures retributives de caràcter
transitori per al personal docent no universitari al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 Decret 116/2001, de 28 de setembre, pel qual es modifica l'annex del Decret
88/1998, de 16 d'octubre, de mesures retributives de caràcter transitori al servei
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 Decret 118/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aproven mesures retributives
per al personal docent no universitari que treballa al servei de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears
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5. Complement de formació permanent: codi 22
 Acord de Consell de Ministres d'11 d'octubre de 1991 pel qual es regulen les
retribucions complementàries del professorat del centres d'ensenyament bàsic,
batxillerat, formació professional i dels ensenyaments artístics i d'idiomes
 Ordre de 26 de novembre de 1992 (BOE de 10 de desembre de 1992)
 Resolució de 27 d'abril de 1994 (BOE de 25 d'abril)
 Ordre EDU/2886/2011 de 20 d'octubre de 2011 (BOE de 28 d'octubre)
 Resolució del conseller d'Educació i Cultura de les Illes Balears, de dia 22 de
novembre de 2006, per la qual es regula el procediment de reconeixement i
s'ordena el pagament del complement lligat a la formació i als anys de docència
del personal docent interí que presta el seus serveis en els centres docents de
les Illes Balears, previst a l'acord de Consell de Govern de dia 28 de juliol de
2006
 Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de setembre de 2016 per
la qual s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears....., on s'aproven les bases per aixecar la
suspensió del component per formació permanent
6. A compte del complement específic: codi 33
 Decret 72/2000, de 14 d'abril, d'aplicació, per a l'any 2000, de l'acord assolit a
la Mesa General de Negociació de la CAIB relatiu al fons per a la millora dels
serveis públics (BOCAIB núm. 52, de 25 d'abril de 2000)
 Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s'incorpora a les retribucions dels
empleats públics, el complement fixat al Decret 72/2000, de 14 d'abril, i es
modifica l'article 3 del Decret 71/1999, d'11 de juny (BOIB núm. 13 ext., de 31
de gener de 2001)
 Decret 14/2004, de 6 de febrer, d'aplicació de l'Acord del Consell de Govern, de
30 de gener de 2004, relatiu al repartiment de la quantia equivalent al 0,7 per
cent de la massa salarial (BOIB núm. 19, de 7 de febrer de 2004)
 Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (BOIB núm. 164, de 31 de
desembre de 2016)
7. Acord 28/07/2006: codi 69
 Acord de Consell de Govern de 28/07/2006
<http://boib.caib.es/pdf/2006114/mp50.pdf>
 Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les illes Balears per a l'any 2017 (BOIB núm. 164, de 31 de
desembre de 2016)
8. Complement consolidat de director: codi 25
 Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que regula la consolidació personal
parcial del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec de director
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als centres docents públics de les Illes Balears (BOIB núm. 134, de 25 de
setembre de 2004)
9. Bestreta a compte primer cicle ESO: codi 85
 Decret 127/2000, de 8 de setembre, pel qual s'adopten mesures retributives de
caràcter transitori per al personal del cos de mestres que imparteix docència al
1r cicle d'ESO (BOIB núm. 114, de 16 de setembre de 2000)
10. Complement de professor de religió: codi 61
 Reial decret 1270/2001, de 29 de novembre, sobre l'ampliació de mitjans
adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pel Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre,
en matèria d'ensenyament no universitari (professorat de religió) (BOE núm.
291, de 5 de desembre de 2001)
 Ordre de 9 d'abril de 1999 per la qual es disposa la publicació del Conveni
sobre el règim econòmic laboral de les persones que no pertanyen als cossos
de funcionaris docents i estan encarregades de l'ensenyament de la religió
catòlica als centres públics d'Educació Infantil, d'Educació Primària i d'Educació
Secundària (BOE núm. 94, de 20 d'abril de 1999)
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ANNEX NÚM. III.3 RELACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES QUALS HA INFORMAT EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES
BALEARS I EL SEU SUPORT NORMATIU
COD
CONCEPTO
COD
SUBCONCEPTO
SOPORTE NORMATIVO
COMPLEMENTO DE
3CD1 COMP. DESTINO
Art. 2.3.a) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
DESTINO
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016, y Resolución del Director General
del lb-Salut de 14 de julio de 2016 que la modifica (tabla I).
3CD2 COMP. DESTINO EV REF.
Apartado segundo. cinco del Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de
EAP
20 de noviembre de 1992 (BOE de 2 de febrero de 1993); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
3CD0
2016 (tabla X)
3CD7 COMP. DESTINO
Certificado del 30 de noviembre de 2016 del Acuerdo del Consejo de
DIRECTIVOS
Dirección del Servicio de Salud de 22 de noviembre de 2016 (se adjunta
fotocopia)
3CUD C.DESTINO C/Z/ APD NO IN Es personal funcionario; Ley 116/1966, de 28 de diciembre, sobre
retribuciones de los sanitarios locales (BOE de 29 de diciembre)
3CUE C.DESTINO C F MATR.
Inhabilitado
ZONA
COMPLEMENTO
3CE1 COMP. ESPECÍFICO
Art. 2.3.b) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
ESPECÍFICO
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016, y Resolución del Director General
del lb-Salut de 14 de julio de 2016 que la modifica (tabla I)
3CE2 C.ESPEC.TURNICIDAD A.E. Apartado II del Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de
3CE0
1992 (BOE de 3 de julio); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla III)
3CE3 C.ESPEC.JEF.COORD.061 Anexo V del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008 (BOIB
del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de mayo
de 2016 por [a que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas del
personal estatutario para el año 2016 (tabla III)
INDEMNIZACIÓN
3IR1 INDEMNIZACIÓN RESID.
Art. 2.4 del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
RESIDENCIA
MCA
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla VIII)
3IR0
3IR2 INDEM. RESID. MEN/
Art. 2.4 del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
IB/FOR
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla VIII)
INDEMNIZACIÓN
3IR3 INDEM.RESID.AC MCA
Art. 2.4 del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
RESIDENCIA
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución del
Director General del Ib-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla VIII)
3IR0
3IR4 INDEM. RESID. AC
Art. 2.4 del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
MEN/IB/FOR
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla VIII)
COMP.PRODUCTIVIDAD 3PF1 COMP. PRODUCTIVIDAD
Art. 2.3.c) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
FIJA
FIJA
retribuciones del personal estatutario (BOE 12/09/1987); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
3PF0
2016, y Resoluciones del Director General del lb-Salut de 14 de julio de 2016
y 14 de diciembre de 2016 que la modifican (tabla I)
3PF2 C.P.F. FACT.FIJO TSI/P
Art. 2.3.c) del Real Decreto-Ley, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del
personal estatutario (BOE del 12); Resolución del Director General del lb-
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ANNEX NÚM. III.3 RELACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES QUALS HA INFORMAT EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES
BALEARS I EL SEU SUPORT NORMATIU
COD
CONCEPTO
COD
SUBCONCEPTO
SOPORTE NORMATIVO
Salut de 4 de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para calcular
los índices de dispersión geográfica (factor G), BOIB de 25 de mayo;
Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la
que se dictan las instrucciones para elaborar la nómina de personal
estatutario para el año 2016, y Resolución del Director General del Ib-Salut de
14 de de julio de 2016 que la modifica (tabla V y IX)
3PF3 C.P.F. COMP. HOMOL.
Inhabilitado
FUNC.
3PF4 C.P.F. C.ESP.FORMENT. A Disposición adicional séptima de la Ley 15/2012 de presupuestos de la CAIB
para el 2013; Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de abril de 2017 por el
que se establece (BOIB de 8 de abril)
3PF5 C.P.F. C.ESP.FORMENT. B Disposición adicional séptima de la Ley 15/2012 de presupuestos de la CAIB
para el 2013; Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de abril de 2017 por el
que se establece (BOIB de 8 de abril)
3PF6 C.P.F. PLUS VINCULACION Anexo VI del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla XIII)
3PF7 C.P.F. DESPLAZ. AP 1E S. Apartado segundo. sexto del anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de
20 de noviembre de 1992 (BOE de 2 de febrero de 1993); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla XI).
3PF8
Apartado segundo. sexto del anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de
20 de noviembre de 1992 (BOE de 2 de febrero de 1993); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
C.P.F. DESPLAZ. AP 2º S.
2016 (tabla XI).
3PF9 COMP. PROD.FIJA APD
Es personal funcionario. Resolución de 14 de mayo de 1991 del Director
General de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones del Ministerio de
Sanidad y Consumo (se adjunta fotocopia).
3PFA C.P.F. INCR.POR
Punto 3 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
DECREM.
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla XIV).
3PFB C.P.F. SOBREESFUERZO
Punto 3 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla XIV).
C. P .T. ABSORBIBLE
3CPA
COMP. PERSONAL
3CP0 TRANSIT.
C.PRODUCTIVIDAD
VARIABLE

3CP5 C. PERS. TRANS.
ABSORB.
3CP1 COMP. PERSONAL
TRANSIT.
3PV1 JEF. GUARDIAS MOD 17
H.

3PV2

JEF. GUARDIAS MOD 24
H.

3PV3

C. OBJETIVOS PROGR

3PV4

PARTICIPACIÓN
PROGRAMAS

3PV5

INTERES TIT.PUESTO

3PV0

Disposición transitoria décima de la Ley 30/1984 de reforma de la función
pública, y el supuesto que haya dado lugar a cada C.P.T.A.
Disposición transitoria décima de la Ley 30/1984 de reforma de la función
pública, y el supuesto que haya dado lugar a cada C.P.T.
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre); Resolución del Director
General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatuario para el año
2016 (tabla VII).
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre); Resolución del Director
General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
Instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatuario para el año
2016 (tabla VII).
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
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3PV6 PARTIC.ACTUACIONES
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
CONCR.
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
3PV7 ESP. RENDIM. TIT.PUESTO Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
3PV8 INICIATIVA TITULAR
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
PUESTO
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
3PV9 TRASPLANTES
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
3PVA PLUS FIDELIZACION
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
3PVB C.DESPLAZ. ISLA
Art. 23 de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
FORMENTERA
la CAIB para el año 2016 (BOIB del 30 de diciembre)
COMP.ATENCIÓN
3C01 MOD. >55 AÑOS (FAC.AE) Pacto de 23 de julio de 1997, sobre exención de guardias a los Facultativos
CONTINUADA
de Atención Especializada mayores de 55 años (BOE 13 de diciembre);
Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la
que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario
para el año 2016 (tabla IV l).
3C02 AC MOD. "A"
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE de 12 de septiembre); Resolución
del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.5.a).
3C03 PER.EV.REF 24h
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla X).
3C04 PER.EV.REF <24h
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla X).
3C05 GF SUPERVISORA
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE del 12); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.4.a).
3C06 GL SUPERVISORA
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE del 12); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
3C00
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.4.b).
3C07 G FISICA ENF/AE/TE/DR
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE 11/09/1987); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.6.a).
3C08 G LOC ENF/AE/TE/AE
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE 11/09/1987); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.6.b).
3C09 NOCHES (1ª/2ª SEM)
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
MOD.A
retribuciones del personal estatutario (BOE de 12 de septiembre); Resolución
del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.8.a).
3C10 NOCHES (3ª/4ª SEM)
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
MOD.A
retribuciones del personal estatutario (BOE de 12 de septiembre); Resolución
del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.8.a).
3C11 NOCHE (1ª/2ª SEM) MOD.A Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE de 12 de septiembre); Resolución
del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.8.a).
3C12 NOCHE (3ª/4ª SEM) MOD.A Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
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retribuciones del personal estatutario (BOE de 12 de septiembre); Resolución
del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.8.a).
3C13 FESTIV.MOD.B
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2014 (BOIB de 28 de
junio de 2014); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de
2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas del
personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.8.b).
3C14 NOCTURNIDAD SUAP Y
Anexo V del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008 (BOIB
061
del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de mayo
de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas del
personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.9.a).
3C15 FESTIVIDAD SUAP Y 061
Anexo V del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008 (BOIB
del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de mayo
de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas del
personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.9.b).
3C16 P.D.M. TRANS. AÉR. MCA Anexo VII del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.10).
3C17 P.D.M. TRANS. AÉR ME/I
Anexo VII del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.10).
3C18 VUELO ASISTENCIAL
Anexo VII del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
MALL
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.11.a).
3C19 GL VUELO ASISTENCIAL
Anexo VII del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
MALL
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.11.a).
3C20 GA VUELO ASISTENCIAL
Anexo VII del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
MALL
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.11.a).
3C21 G.M. SAN.TRAN.A. ME /I/F Anexo VII del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2008
(BOIB del 29 de enero); Resolución del Director General del lb-Salut de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.11.b).
3C22 PROMEDIO VAC AC 3 M
Resolución del Coordinador de Gestión Económica del lnsalud de 25 de
noviembre de 1992
3C23 PROMEDIO VAC AC 6 M
Resolución del Director de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones
de 22 de enero de 1990 y Resolución de 22 de abril de 1993 del Subdirector
General de Personal del lnsalud
3C24 DIFERENCIA
Art. 31.7 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de
DECRETO75/2004
determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB de 2 de
septiembre).
3C25 NOC DÍAS ESP.
Punto II del Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de
1992 (BOE de 3 de julio).
3C26 AC. ACUERDO7/4/2006
Art. 20 del anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de abril de 2006
(BOIB de 15 de abril).
3C27 GF<24H (FAC)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012,
por el que se establecen unos complementos salariales para el personal
sanitario facultativo del subgrupo A1 (BOIB de 6 de noviembre); Resolución
del Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar la nómina del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.1 y2)
3C28 GF 24h (FAC)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
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del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.1 y 2)
3C29 GF DÍAS ESPECIALES
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(FAC.)
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.1 y 2)
3C30 INCR. 10% 6ª GF (FAC)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.1 y 2)
3C31 GL<24h (FAC)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C32 GL 24h (FAC.)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C33 INCR. 10% 9ª GL (FAC)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C35 GF OTRA DIV. 24H (FAC)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.1 y 2)
3C36 GF OTRA DIC. <24h (FAC) Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C38 GL DÍAS ESPECIALES
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(FAC)
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del Ib-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C39 GF OTRA DIV. (ENFERM)
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE 11/09/1987); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.6).
3C40 AC EVENTUALES REF
Art. 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE 11/09/1987); Resolución del
Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar las nóminas del personal estatutario para el año
2016, y Resolución del Director General del lb-Salut de 14 de julio de 2016
que la modifica (tabla X).
3C41 GL <24H (T)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C42 GL 24H (T)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C43 INCR. 10% 9ª GL (T)
Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012
(BOIB de 6 de noviembre); Resolución del Director General del lb-Salut de 19
de mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar la nómina
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV 1 y 2)
3C44 G LOC ENF/AE/TE (T)
Art, 2.3.d) del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario (BOE 11/09/1987); Resolución de 19 de
mayo de 2016 por la que se dictan instrucciones para elaborar las nóminas
del personal estatutario para el año 2016 (tabla IV.6.b).
3C45 INCR. 10% 6ª GF (FAC.) O. Punto 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012,
D.
por el que se establecen complementos salariales para el personal sanitario
facultativo del subgrupo A1 (BOIB de 6 de noviembre); Resolución del
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Director General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
instrucciones para elaborar la nómina del personal estatutario para el año
2016 (tabla IV.1 y 2).
3C46 GF DÍAS ESPECIALES
(SUP.)
Inhabilitado
3C47 GL DÍAS ESPECIALES
(SUP.)
Inhabilitado
COMP.GRADO
3LE1 COMP.GRADO
Art. 7.1.b) del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
FORMACION
FORMACION
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas
en Ciencias de la Salud (BOE de 8 de octubre); Resolución del Director
General del lb-Salut de 19 de mayo de 2016 por la que se dictan
3LEG
instrucciones para elaborar las nóminas para el año 2016 (tabla VI).
COMPLEMENTO
3CJ1 COMPL. PENSIÓN
Informe de 12 de noviembre de 2012 del departamento jurídico adscrito a la
PENSIÓN
JUBILACION
Secretaría General de la Consejería de Salud (se adjunta fotocopia)
3CJ2 COMPLEMENTO EMÉRITO Artículo 77.3 y disposición adicional cuarta de la ley 55/2003, de 16 de
3CJ0
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud (BOE del 17 de diciembre); Resolución de 10 de febrero de 2016 sobre
nombramiento de personal emérito (se adjunta fotocopia). En cada resolución
nombrando personal emérito es donde consta la cantidad a pagar
EJECUCIÓN SENTENCIA 3ES1 EJEC. SENT (C y T)
3ES2 EJEC. SENT (C y T PR)
3ES0
3ES3 EJEC. SENT (SOLO T)
3ES4 EJEC. SENT (NO C NI T )
I POR RAZÓN DEL
3IS1 DIETA POR RAZÓN DE
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
SERVICIO
SERVICIO
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IS2 DIETAS EXENTAS
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IS3 GASTOS DE VIAJE
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISU GASTOS DE VIAJE
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
3IS0
EXENTOS
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IS4 USO VEHÍCULO PROPIO
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IS5 DELEGACIONES
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
OFICIALES
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IS6 RESIDENCIA EVENTUAL
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
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por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IS7 CORRECCIÓN PR.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
CATALÁN
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3IS8 COLABORAR PR.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
CATALÁN
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3IS9 USO HABITUAL VEH.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
PARTIC.
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISA ASIST.ÓRG. COLEGIADO
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
AUT.
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISB ASIST. GABINETE PRESID. Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISC DOCENCIA PRESENCIAL
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISD DOCENCIA EN LÍNEA
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISE PL.Y COORD. Á.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
FORMATIVA
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISF DISEÑO Y DIR. ACT.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
FORM.
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISG PREPARACIÓN M.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
DIDÁCTICO
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISH COLAB. PR. LENGUAS
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
EBAP
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISI
SUPERVISIÓN AULAS A.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
FOR.
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
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junio).
3ISJ MIEMBRO ÓRG. SELEC.O Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
PROV
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISK ELAB. EXAMEN PR.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
SELECT.
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISL SOPORTE VIG. PROC.
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de
SELEC
colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de
provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública, y se
aprueba el baremo de las indemnizaciones que se deriven (BOIB de 2 de
junio).
3ISY USO DE VEHICULO
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
PROPIO EXENTO
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISX USO HABITUAL
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
VEH.PARTIC. EXEN
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISM DIETA COMIS. DE
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
SERVICIO
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISN RESIDENCIA EVENTUAL
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISO GASTOS DE VIAJE
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISW GASTOS DE VIAJE
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
EXENTOS
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISP USO VEHÍC. PARTIC. U
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
OTRO
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISQ DESPLAZ. DENTRO
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
MUNICIPIO
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
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las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISR TRASL. RESID.TERR.NAC. Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3ISS TRASL.
Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
RESID.TERR.EXTR.
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
3IST ASISTEN REUNION ART 28 Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se regulan las indemnizaciones
RD
por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica
de las Islas Baleares (BOIB de 20 de abril); Decreto 16/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan
las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica de las Illes Balears (BOIB del 9 de abril).
COMPL. IT AT.CONT.
3C37 C. IT. PR. AC (AT/EP)
Punto 14 del anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de
3C37
2005, sobre acción social del personal estatutario (BOIB de 31 de mayo).
3IT1 EC Y ANL DIAS 4-15
Regulación de las prestaciones de la Seg Social por Enf Comun y Accidente
No Laboral
3IT2 EC Y ANL DIAS 16-20
* Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
3IT0 PRESTACIÓN POR IT
Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones
3IT3 EC Y ANL DESDE DIA 21
económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para
3IT4 AT Y EP DESDE DIA 2
el derecho a las mismas.
3IT6 EC Y ANL DIAS 4-15
* Art 13 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley
3IT7 EC Y ANL DIAS 16-20
24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de
3IT8 EC Y ANL DIA 21
la Seguridad Social
3IT9 AT Y EP DESDE DIA 2
* Art único, Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, que modifica el art. 2º del
Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones
PRESTACIÓN EMPRESA
económicas del Rég. Gral.Seguridad Social, respecto a la prestación de
3IT5
POR IT
incapacidad laboral transitoria (lT)
*Art 169 y sig y Art 171 de la LGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de
octubre )
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