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de la dedicació del personal acadèmic és a càrrec de la Comissió de professorat en
la qual participen els representants del professorat del Comitè d’empresa. El Pla
de dedicació acadèmica particular per a cada professor/a s’acorda, a partir del pla
general, entre ell i la direcció dels estudis.
Disposició addicional 6
Essent interès de les parts avançar en la gratuïtat de la formació a la Universitat
de les persones que treballen a la Institució, en la mesura que les disponibilitats
HFRQzPLTXHVLSUHVVXSRVWjULHVKRIDFLQSRVVLEOHV¶LQVWDXUDXQVLVWHPDGHEHTXHV
FRPSHWLWLYHVHQOHVTXDOVPLWMDQoDQWFRQYRFDWzULHVTXHHVIDQS~EOLTXHVRSRUWXnament, les persones treballadores poden assolir la gratuïtat total o parcial dels
VHXVHVWXGLVDOD8QLYHUVLWDW(QWUHDOWUHVIDFWRUVHVFRQVLGHUHQDOHVFRQYRFDWzULHV
HOQLYHOOG¶LQJUHVVRVODSURJUHVVLySURIHVVLRQDOODWUDMHFWzULDDFDGqPLFDFRPD
estudiant i l’evolució dins del marc de la gestió de la contribució.
Disposició addicional 7
En els casos de contractes a jornada completa, dels imports reflectits en l’annex
LG¶DTXHVW&RQYHQLFROÂOHFWLXSHUDFDGDSRVLFLyRQLYHOOHOV¶HQWpQHVWDEOHUWHQ
concepte de complement d’exclusivitat, d’acord amb el que disposa l’article 21.1 de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. En tot cas, a l’efecte de la no compensació i
la no absorció, i a l’efecte de revaloració, aquest concepte té idèntic tractament que
la resta del salari base.
ANNEXOS
de taules salarials
ANNEX 1
Salari base anual
Tots els imports assenyalats corresponen a xifres anuals brutes.
L’import del salari base correspon a jornada completa i, en aquest cas, inclou la
SUHYLVLyGHODGLVSRVLFLyDGGLFLRQDOG¶DTXHVW&RQYHQLFROÂOHFWLX
352)(6625$7

Professor/a ajudant/a
PAJ: 23.000
PAJ2: 26.000
Professor/a
P1: 28.000
P2: 32.000
P3: 35.000
Agregat/da
PAGR 1: 36.000
PAGR 2: 42.000
PAGR 3: 47.000
Catedràtic/a
C1: 48.000
C2: 54.000
*583352)(66,21$/%

1) Professor/a associat/da: 26.000
*583352)(66,21$/&

1) Investigador/a sènior: 28.000
  ,QYHVWLJDGRUDM~QLRU 
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  %HFDULjULDGHGRFWRUDWVHJRQVFDGDFRQYRFDWzULDDQXDO
4) Ajudant/a de recerca: segons la titulació i el projecte
&2/Â/(&7,8'(*(67,Ï

*UXSSURIHVVLRQDOJHVWLyWqFQLFDLDGPLQLVWUDWLYD
1) Tècnic/a expert/a: 45.000
2) Tècnic/a de nivell 1: 33.000
3) Tècnic/a de nivell 2: 26.700
4) Tècnic/a de nivell 3: 22.500
5) Tècnic/a de nivell 4: 18.500
6) Administratiu/va: 18.000
/HVFDWHJRULHVDFWXDOVGHWqFQLFV$V¶LQVWDOÂOHQHQHOQLYHOOOHVGHWqFQLFV%HQ
el nivell 2, les de tècnics C en el nivell 3 o 4 i els actuals administratius i auxiliars
en el nivell 5.
ANNEX 2
Complement acadèmic
El complement acadèmic és el que es determina en la taula següent (total anual
en euros). Tots els imports assenyalats corresponen a xifres anuals brutes.
Catedràtic/a : 1.500
Agregat/da : 1.500
Professor/a : 1.250
ANNEX 3
Complement de recerca
El complement de recerca és el que es determina en la taula següent (total anual
en euros). Tots els imports assenyalats corresponen a xifres anuals brutes.
Catedràtic/a : 1.500
Agregat/da : 1.500
Professor/a : 1.250
ANNEX 4
Complement de direcció acadèmica o responsabilitat
Tots els imports assenyalats corresponen a xifres en euros anuals bruts.
',5(&&,216'¶(678',6

Menys de 360 ECTS: 9.000
Entre 360 i 720 ECTS: 10.000
Més de 720 i 1080 ECTS: 11.000
Més de 1080 ECTS: 12.000
',5(&&,216'(352*5$0(6(((6

Grau
$FFpVDQXDOVXSHULRUDHVWXGLDQWV¼DQXDOVEUXWV
$FFpVDQXDOHQWUHLHVWXGLDQWV¼DQXDOVEUXWV
Accés anual inferior a 500 estudiants
3URJUDPHVGH'RFWRUDW¼DQXDOVEUXWV
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0jVWHU8QLYHUVLWDUL¼DQXDOVEUXWV
0jVWHU3URSL¼DQXDOVEUXWV
ANNEX 5
Complement de responsabilitat del personal de gestió
Tots els imports assenyalats corresponen a xifres en euros anuals bruts.
93 YROXPSUHVVXSRVWDUL&3 FRPSOH[LWDWGHOVSURFHVVRVGHVHUYHL5' UHVSRQVDELOLWDWLGLPHQVLy95 9DORUDFLyTXHHQIDFLHOVHXUHVSRQVDEOH
Lloc de treball
Direcció d’àrea/adjunta

VP

CP

RD

VR

màx. de 3.000

màx. de 3.000

màx. de 3.000

màx. de 3.000

Cap de Grup Operatiu

màx. de 1.500

màx. de 1.500

màx. de 1.500

màx. de 1.500

Administració d’estudis

màx. de 1.500

màx. de 1.500

màx. de 1.500

màx. de 1.500

Delegat de seu

màx. de 875

màx. de 875

màx. de 875

màx. de 875

Responsable tècnic/a

màx. de 875

màx. de 875

màx. de 875

màx. de 875

ANNEX 6

Mort
Invalidesa permanent total
Invalidesa permanent absoluta

Per accident
18.030,36
18.030,36
30.050,61

Per accident
de circulació
24.040,48
30.050,61
36.060,73

PG-314835 (12.160.016)
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