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RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos 

Humans per la qual s'establix procediment per a la incorporació voluntària 

de personal jubilat del Sistema Nacional de Salut menor de 70 anys en 

tasques relacionades amb la campanya de vacunació enfront del Covid-19. 

El control de l'evolució de la pandèmia pel Covid-19 per part dels sistemes de 

salut tenen en l'administració de vacunes segures i eficaços, un dels principals 

instruments d'actuació per a garantir la salut dels seus ciutadans. 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha de plantejar els distints 

escenaris que es poden presentar a l'hora de dissenyar les estratègies de 

planificació i implementació de la campanya de vacunació enfront del Covid-19. 

En el cas de la campanya de vacunació, totes passen per la disponibilitat de 

suficients dosis de vacunas i de la logística de recepció, repartiment, conservació i 

estabilitat de les mateixes. 

En condicions de normalitat, els recursos humans del Sistema Valencià de Salut 

han de ser suficients per a procedir a l'administració de les vacunes en terminis 

raonablement àgils i encara es disposa de personal en les llistes d'ocupació 

temporal per a contractació de nous professionals en algunes categories i, 

sobretot, la possibilitat de reorganitzar-los en funció de les prioritats de cada 

moment en actuacions assistencials i/o preventives. 

No obstant això, cal considerar tots els escenaris i entre ells l'existència d'una 

quantitat important de dosis de vacunas a administrar en un temps relativament 

curt, per la qual cosa cal contemplar totes aquelles mesures que, encara que 

puguen ser aplicat excepcional, puguen contribuir a enfortir les nostres plantilles 

en ocasió d'esta campanya de vacunació. 

El Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 

contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-

19, contempla en l'article 28 que “les administracions competents vetlaran per 

garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de 

reorganització dels mateixos d'acord amb les prioritats en cada moment. En 

particular, garantiran un nombre suficient de professionals involucrats en la 

prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l'atenció als casos i 

la vigilància epidemiològica.” 
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En la primera declaració d'estat d'alarma per la Covid-19, al març de 2020, el 

Ministeri de Sanitat, en les seues Ordes Ministerials, ja contemplava la possibilitat 

d'incorporar voluntàriament als servicis de salut de les comunitats autònomes a 

professionals sanitaris jubilats. 

A fi de facilitar la incorporació d'este personal en tasques de col·laboració, en 

funció de les necessitats assistencials, s'ha implementat un procediment per a la 

inscripció. 

Per tot el que exposa i fent ús de les competències atribuïdes a la Direcció 

General de Recursos Humans en l'article 106 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, 

del Consell, pel que establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les 

conselleries de la Generalitat, modificat pel Decret 184/2020 de 13 de novembre 

del Consell, en relació amb el que disposa el Decret 174/2020 de 30 d'octubre del 

Consell. 

R E S O L C 

 Primer.- Obertura d'un procediment per a la incorporació voluntària de 

personal jubilat en tasques relacionades amb la campanya de vacunació 

enfront del Covid-19. 

 S'acorda l'obertura d'un procediment per a la incorporació de personal jubilat del 

Sistema Nacional de Salut menor de 70 anys de les categories següents: 

 a)    Facultatius i facultatives jubilats del Sistema Nacional de Salut menors de 70 
anys. 

b)    Infermers i infermeres jubilats del Sistema Nacional de Salut menors de 70 
anys. 

c)    Odontòlegs i odontòloges jubilats del Sistema Nacional de Salut menors de 
70 anys. 

d)    Veterinaris i veterinàries jubilats del Sistema Nacional de Salut menors de 70 
anys. 

e)    Podòlegs i podòlogues jubilats del Sistema Nacional de Salut menors de 70 
anys. 

Segon.- Requisits 

Podran inscriure's aquells professionals jubilats de les categories relacionades en 

el resolc primer que es troben en eixa situació com a conseqüència d'haver 

prestat servicis en el Sistema Nacional de Salut, i que siguen menors de 70 anys. 
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Tercer.- Procediment d'inscripció 

El procediment d'inscripció es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es).  

Els passos que s'ha de seguir per al registre telemàtic de la sol·licitud són: 

1. Accedir al tràmit en www.san.gva.es en l'apartat: Procediment 

d'incorporació voluntària de jubilats del Sistema Nacional de Salut 

menors de 70 anys  

2. Omplir el full de la sol·licitud.  

3. Registrar la sol·licitud electrònicament.  

 Per a qualsevol dubte es pot telefonar al 012.  

 Quart.- Instruccions relatives a la sol·licitud. 

 En la sol·licitud telemàtica, les persones interessades hauran d'omplir les seues 

dades personals i indicar els mitjans de localització (obligatori telèfon mòbil i/o 

correu electrònic). 

 En l'apartat de selecció de categoria i departament, seleccionaran el col·lectiu a 

què pertanyen d'acordamb allò que s'ha indicat en el resolc primer i el 

departament de salut en què preferixen realitzar les tasques de col·laboració. 

 Quint.- Termini de presentació de sol·licituds. 

 L'aplicació informàtica per a la presentació de sol·licituds romandrà oberta des de 

la publicació d'esta resolució fins que cessen les circumstàncies objecte de la 

present convocatòria. 

 Sext.- Presentació de la documentació justificativa dels requisits. 

 Este procediment no requerix de presentació de documentació en un registre 

físic. La documentació acreditativa dels requisits es presentarà quan 

l'administració ho requerisca. 
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 Contra esta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, 

potestativament, recurs de reposició davant de la directora general de Recursos 

Humans, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, de 

conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

O bé recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 

que corresponga, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la seua 

notificació, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que s'utilitze 

qualsevol altra via que es considere oportuna. 

  

La directora general de Recursos Humans 
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