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ANNEX 4. TAULES RETRIBUTIVES efectes 01.01.2019 

1. Retribucions basiques: sou i els triennis (imports en euros per paga)

Les retribucions basiques estan vinculades al grup o subgrup qe classificaci6 de la categoria i a 
l'antiguitat de serveis i s6n: el sou i els triennis. Els seus imports es determinen anualment en 
les lleis de pressupostos, i dins d'elles estan compresos els components de sou i triennis de Jes 
pagues extraordinaries. 
Els imports de sou i triennis per a cada subgrup es presenten a Jes taules annexes. 

.

. . 

Subgrup Sou Trienni 

A1 1.177,08 45,29 
A2 1.017,79 36,93 

C1 764, 19 27,95 
C2 636,01 19,02 

E 582, 11 14,32 

Els imports de sou i triennis per a cada subgrup de cada una de les pagues extraordinaries de 
juny i desembre es detallen a les taules annexes. 

Subgrup Sou Trienni 

A1 726,35 27,95 
A2 742,29 26,93 

C1 660,48 24,14 
C2 630,21 18,84 

E 582, 11 14,32 

2. Retribucions complementaries: Complement de destinaci6 (imports en el!ros per
paga)

El complement de destinaci6 es el concepte · que retribaeix el ·nivell del lloc de treball 
desenvolupat en funci6 del grup de titulaci6, la responsabilitat de direcci6 o comandament, 
especialitzaci6 i complexitat de la tasca. El grau personal recull la progressi6 assolida per I.a 
persona dins del sistema de carrera vertical municipal. La determinaci6 del nivell de cada lloc 
figura en el cataleg de llocs de treball atenent a criteris de qualificaci6 i de rang jerarquic.i en 
,funci6 dels intervals ·que per a cada subgrup de classificaci6 i per. a cada tipologia de llocs 
d'acord amb els intervals de nivell maxim i mfnim seguents: 

.. Grup A1 -22 a 30 
• Grup A2 -20 a 26
• Grup C1 - 16 a 22
• GrupC2-14 a 18
• Grup E -12 a 14

Els imports dels complements de destinaci6 per a cada nivell es presenten a Jes taules 
annexes. 
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Nivell Import mensual 

30 1028,17 

29 922,22 

28 883,46 

27 844,65 

26 741,04 

25 657,46 

24 618,66 

23 579,93 

22 541, 12 

21 502,40 

20 466,68 

19 442,86 

18 419,02 

17 395, 18 

16 371,41 

15 347,54 

, 14 323,74 

13 299,88 

12 276,04 

11 252,20 

10 228,41 

9 216,51 

8 204,55 

7 192,65 

6 180,73 

5 168,82 

4 150,96 

3 . 133, 12 

2 115,25 

1 97,40 

3. Retribucions complementaries: Complement especific (imports en euros per pag�)

El complement especific es el concepte que retribueix les condicions particulars dels llocs de 
treball segons coristi en el cataleg de llocs de treball te11int en compte els factors seguents: 

a) Responsabilitat i dificultat tecnica: s'atribueix als llocs de treqall en funci6 de
l'esforc;: int 1, ectual i les habilitats necessaries per a la resoluci6 del problemes
derivats e I s' tasqu!;!s encomanades al lloc i els coneixement i competencies
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exigides per a la seva execuci6, aixi mateix, la responsabilitat vindra determinada 
en funci6 de l'impacte de les decisions en l'exercici de les tasques en combinaci6 
amb la responsabilitat sobre els recursos gestionats, siguin aquests economics, 
humans o d'altre tipus, interns o externs a l'organitzaci6. La tecnica de valoraci6 de 
llocs emprada per diferenciar aquest factor, mesura: 
o Competencia: tecnica o especialitzada, gerencial o directiva, i interacci6

humana.
o Soluci6 de problemes: mare de referencia i exigencia dels problemes.
o Responsabilitat: llibertat per actuar, magnitud i impacte.

b) Especial dedicaci6: s'atribueix als llocs de treball que requereixen de manera
regular una jornada superior a la establerta amb caracter general.

c) Emergencies socials: s'atribueix als' llocs que exigeixen de manera regular una
disponibilitat fora de la seva jornada per activar-se en cas d'emergencies de ciutat.

d) ·Perillositat de cossos especials: s'atribueix als llocs de GU i SPEIS que
exigeixen la prestaci6 regular d'activitats d'especial i clara perillositat (incloent-hi els
llocs de TM en ln"fermeria del SPEIS i exceptuant els llocs de TM SPEIS i TS
SPEIS).

e) lncompatibilitat: s'atribueix als llocs que de manera regular estiguin afectats per
una·incompatibilitat de caracter especial.

f) Distribuci6 de jornada: s'atribueix als llocs que exigeixen de manera regular una
prestaci6 horaria continuada de 24 hores per respondre al servei.

g) Dedicaci6 o rotaci6 de cossos· especials: s'atribueix als llocs dels cossos
especials que de manera regular estiguin sotm·esos a jornades superiors a les
establertes amb caracter general o que la seva jornada inclogui rotacions pel
cobriment del servei.

h) Plus d'atenci6 directa intensiva a ies escoles bressol: s'atribueix als llocs de
caracter docent de les escoles bressol amb atenci6 directa als infants.

i) Vestuari bressol: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball docents de les
escoles bressol que requereixin d'un vestuari especial per al desenvolupament de
la seva ·activitat.

Per a cada complement especffic es detallen els seus factors i l'import total del complement en 
cas de que s'integri per mes d'un. Els factors considerats s6n: 

a) Responsabilitat i dificultat tecnk:a.
b) Especial dedicaci6
c) Emergencies socials
d) Perillositat de cossos especials
e) lncompatibilitat
f) Distribuci6 de jornada
g) Dedicaci6 o rotaci6 de cossos especials
h) Plus d'atenci6 directa intensiva a les escoles bressol
i) Vestuari bress6I

Els factors es codifiquen a les taules en correspondencia als apartats anteriors. 

Codi Lloc a b i j Total 

11.10 lnterventor/a 5.592, 76 
11.11 lnterventor/a adjunt/a 3.226,49 
11.12 lnterventor/a adjunt/a accidental 3. 734,53 

304,47 

304,47 

304,47 

304,47 

5.897,23 
3.530,96 
4.039,00 
5.686,11 Tresorer/a     5382,64
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Codi Lloc a b i j Total 

11.14 Secretari/a 5.546,51 304,47 5.850,98 

20.10 Director/a nivell 30 (restringit) 5.365,61 304,47 5.670,08 

20.11 Director/a nivell 30 (extraordinari) 4.585,31 304,47 4.889,78 

20.12 Director/a nivell 30 (ordinari) 3.652,75 304,47 3.957,22 

20.20 Director/a nivell 28 (restringit) 3.796,43 304,47 4.100,90 

20.21 Director/a nivell 28 (extraordinari) 3.110,28 304,47 3.414,75 

20.22 Director/a nivell 28 (ordinari) 2.451,58 304,47 2.756,05 

40.10 Cap Departament nivell 26 1.460,90 1.460,90 

40.20 Cap Departament nivell 24 1.188,26 1.188,26 

50.10 Cap Secci6 nivell 24 1.135,18 1.135,18 

50.20 Cap Secci6 nivell 22 1.115,49 1.115,49 

50.30 Cap Secci6 nivell 18 764,36 764,36 

80.10 Lloc A singular nivell 26 1.354,77 1.354,77. 

80.20 Lloc A singular nivell 24 1.082,12 1.082, 12 

80.30 Lloc A1 base nivell 22 893,61 893,61 

80.30 Lloc A2 singular nivell 22 893,61 893,61 

80.40 Lloc A2 base nivell 20 686,30 686,30 

80.50 Educador/a Escola Bressol 635,93 61,57 11,03 708,54 

90.10 Lloc C1 singular nivell 22 1.047,56 ,1.047,56 

90.20 Lloc C 1 singular nivell 20 882,86 882,86 

90.30 Lloc C nivell 18 743, 13 743,13. 

90.40 Lloc C2 singular nivell 16 665,98 665,98 

90.40 Lloc C1 base nivell 16 665,98 665,98 

90.50 Lloc C2 basl3 nivell 14 657,13 657,13 

90.60 Lloc E nivell 12 649,45 649,45 

Els llocs de Gerent i Director/a percebran els conceptes de cobrament en 14 pagues: 12 
ordinaries i 2 extraordinaries. 

En el cas dels llocs d'Educador/a Escola Bressol i de Director/a d'Escola Bressol el 
complement especific 80.50 es denomina "complement docent". Aquest complement docent 
esta adaptat a la jornada especffica de les escoles bressol. 

El complement de perillositat de cossos especials incorpora un valor complementari (d') amb 
l'Acord de Condicions 2017-2020 que tindra els segOents imports fixes per als exercicis 2017 -
2020, amb la voluntat d'unificar-los en un unic factor de perillositat de cossos especials a partir 
de l'any 2021. 

Exercici 2017 2018 2019 2020 

Valor complementari de perillositat de cossos especials 43,4 88,21 129,01 · 132,23 

El complement especific en el cas de GU i SPEIS tindra els segOents imports: 

Denominaci6 a c d d' e f g Total 

30.10 Cap de la GU 3.108, 15 93,44 70,0,9 129,01 235,45 624,36 4.260,50 

30.20 lntendent Major GU 2.317,47 93,44 · 70,09 129,01 235,45 624,36 3.469,81 
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Denominaci6 a c d d' e f g Total 

30.30 lntendent GU 2.114,31 93,44 70,09 129,01 235,45 556,31 

60.10 Inspector GU 1.959,93 93,44 70,09 ·129,01 235,45 467,87 

60.30 Sotsoficial SPEIS 1.412,97 93,44 70,09 129,01 224,74 427,81 

60.20 Sotsinspector GU 1.846,92 93,44 70,09 129,01 235,45 381,35 

60.40 Sergent GU 1.024,43 93,44 70,09 129,01 235,45 350, 17 

60.50 Sergent SPEIS 1.024,43 93,44 70,09 129,01 224,74 350, 17 

60.70 ·caporal SPBS C2 (a 974,85 93,44 70,09 129,01 224,74 307,99 
extingir} 

61.10 Caporal SPEIS 846,67 93,44 70,09 129,01 224,74 307,99 

61.20 Caporal GU C1 846,67 93,44 70,09 129,01 235,45 307,99 

61.30 Caporal 2a activitat GU 846,67 93,44 70,09 129,01 235,45 307,99 

91.20 Bomber (C2 a extingir) 845,21 93,44 70,09 129,01 · 224,74 270,04 

91.20 Bomber acces 845,21 93,44 70,09 129,01 224,74 270,04 

92.10 Bomber SPEIS 717,04 · 93,44 70,09 129,01 224,74 270,04 

92.20 Agent GU 717,04 93,44 70,09 129,01 235,45 270,04 

92.30 Agent 2a activitat GU 717,04 93,44 70,09 129,01 235,45 270,Q4 

4. Retribuci6 de Gerents i personal eventual

Per als llocs d'alta direcci6 de Gerents , s'estableixen les segoents retribucions mensuals 

Codi Lloc Total 

10.10 Gerent 1 7.057,44 

10.11 Gerent 2 6.911,92 

10.12 Gerent 3 6.548,14-

10.13 Gerent 4 · 6.184,36

10:14 Gerent 5 6.129,73 

10.15 Gerent 6 5.963,88 

10.16 Gerent 7 5.963,88 

10.17 Gerent 8 5.880,25 

10.18 Gerent 9 5.830,21 

1.0.19 Gerent 10 5.820,58 

10.20 Gerent 11 · 5.456,78 

10.21 Gerent 12 5.093,00 

3.198,61 

2.955,78 

2.358,06 

2.756,26 

1.9.02,59 

1.891,87 

1.800,11 

1.671,93 

1.682,65 

1.682,65 

1.632,52 

1.632,52 

1.504,35 

1.515,07 

1.515,07 

Per als llocs de treball eventuals, s'estableixen les segoents retribucions mensuals en jornada 
ordinaria. 

Codi Lloc Total 

01.11 Assessor/a 1 5.793,61 
01.12 Assessor/a 2 4.447,73 
01.13 Assessor/a 3 3.657,42 
01.14 Assessor/a 4 3.551,29 
01.15 Assessor/a 5 3.156,27 
01.16 Assessor/a 6 2.890,21 
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Codi Lloc Total 

01.17 Assessor/a 7 2.487,69 
01.18 Assessor/a 8 2.061,16 
01.19 Assessor/a 9 1.657,23 
01.20 Comissionat/da 4.857,14 

El personal eventual percebra els conceptes de retributius en 14 pagues: 12 ordinaries i 2 
extraordinaries. 

5. Retribucions complementaries: Compl,e.ment especific circumstancial (imports en
euros per paga)

El complement especlfic pot incorporar els factors seguents que tenen caracter circumstancial 
per compensar determinades condicions que afecten a l'exercici de les tasques encomanades 
al lloc de treball. Aquestes co'ndicions poden afectar a la jornada, disponibilitat, penositat o 
perillositat. La seva inclusi6 assignaci6 als llocs de treball no es general i es vinculen a cada 
�otaci6 en funci6 de les necessitats del servei on s'adscriuen o de la conjuntura_ temporal que 
es requereixi. Els factors seran el seguents: 

• Festivitat: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball c:rue requereixin de manera 
regular du rant l'any el desenvolupament parcial de la seva activitat en dies festius. 

• Nocturnitat: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin de
rpanera regular durant !'any el desenvolupament parcial de la seva activitat en
horari de nit (considerat entre les 22h i les 6h).

• Despla�·ament: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball ubicades en centres de
treball no coberts per la xarxa urbana de transports, aixf com, de manera espedfica,
per a les dotacions ocupades per personal amb minusvalidesa, quan el corresponent
transport urba utilitzable per al trasllat al seu centre de treball no disposi de
mesures d'a·ccessibilitat adequacies.

• Menyscapte: s'atribueix a les do�acions de llocs de treball que requereixin en el
desenvolupament de la seva activitat la manipulaci6 de diners en efectiu
(menyscapte de diners), de diners o valors dipositats als serveis d'hisenda
(menyscapte de caixa d'hisenda).

• Emergencies socials: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball que exigeixen
frequentment una disponibilitat fora de la seva jornada per activar-se en cas
c;l'emergencies de ciutat.

• Disponibilitat: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball de la Guardia Urbana
que estiguin integrades a les unitats C i D i protecci6 i exigeixin de manera regular
una disponibilitat obligada fora de la seva jornada per activar-se en cas

d'emergencies de ciutat; i a les dotacions de llocs de treball assignades a la flota de
vehicles, que exigeixen de manera regular una d_isponibilitat flexible de la seva
jornada per donar servei a I' Alcaldia i Tinencies; i a les dotacions de llocs de treball
de sanitaris del SPEIS que exigeixin de manera regular una disponibilitat obligada

fora de I eva jornada per activar-se en cas d'emergencies de ciutat.
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• Complem�nt personal subgrup C2 amb 10 anys: com a resultat de la negociaci6 de
I' Acord de Condicions de Treball 2008-2011 s'atribuira als llocs .de treball ocupats
per personal del subgrup C2 amb una antiguitat a l'organitzaci6 municipal de 10
anys. Aquest complement personal desapareix quan la persona canvia de grup de
titulaci6.

• Complement personal grup E: En aplicaci6 del RDL 8/2010, de 20 de maig, es va
generar un complement personal als treballadors/es del grup E - Altres agrupacions.
Per tal de garantir l'aplicaci6 d'aquest complement a tot el personal enquadrat en
aquest grup, es defineix un valor comu. Les diferencies que es puguin produir , en
aquelles situacio�s en que el complement personal tingues un valor superipr, es
mantindran com a complement personal. Aquest complement personal desapareix
quan la pers·ona canvia de grnp de titulaci6.

• Desgast instrument: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball de la Banda
Municipal que requereixin· l'us d'un instrument musical de propietat.

• Experiencia professional: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball ocupades per
personal amb una antiguitat superior als dos anys al Grup Municipal en con\:epte de
reconeixement a la trajectoria en la prestaci6 de serve is a I' Ajuntament. Aquest
complement no es d'aplicaci6 a les dotacions dels tipus de lloc de Gerencia i Direcci6
ni als llocs ocupats per categories exclusives de guardia urbana i SPEIS {amb
l'excepci6 dels llocs ocupats per les categories de TM i TS SPEIS).

• Plena dedicaci6 de comandaments, tecnics i suport: s'atribueix a les dotacions de
llocs de treball que requereixen de manera frequent una jornada superior a la .
establerta. amb caracter general, i que no. permet la compatibilitat de l'ocupant.
Aquest complement no es d'aplicijci6 ·a les dotacions dels tipus de lloc de Gerencia i
Direcci6 que l'integren al seu complement espedfic ni tampoc es d'aplicaci6 als llocs
operatius de la GU i SPEIS.

• Plena dedicaci6 tecnics i suport SP_EIS: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball
assignades a l'organitzaci6 del SPEIS que requereixen de manera freqU_ent una
jornada de 40 hares, i que no permet la compatibilitat de l'ocupant.

• Atencio directa intensiva: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball sense
comandament assignades a: oficines d'atenci6 directa intensiva (OAC; IMH i OMIC);
a les dotacions de llocs tecnics d'atenci6 directa intensiva assignades a CSS, EAIA,
PIAD, SARA; a les dotacions de llocs de suport d'atenci6 directa intensiva assignades
als CSS, PIAD, SARA, Troballes, OIT i l'Oficina de Prestacions Economiques i als
frontals de les oficines d'habitatge, a les dotacions de llocs de treball sense
�omandament que tinguin assignades la resoluci6 de llicencies i inspeccions al
territori, amb atenci6 directa intensiva.

• Funcions complementaries SPEIS: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball de
cap de guardia que requereixin de manera regular el tren'cament horari per a la
realitzaci6 de les guardies; de llocs de treball de sotsoficial, que requereixin de
manera regular el trencament horari de la seva jornada per coordinar els pares; i a
les dotacions de llocs de treball de sotsoficial; que requereixin de manera regular el
trencament ho\ari de 16 guardies de la seva jornada per treballar en jornada de 8
hares; i per al llocs de cap d'unitat del SPEIS que requereixin de manera regular el
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trencament horari de la seva jornada per la realitzaci6 d'un maxim de 360 h anuals 
en concepte de guardies de nivell 4 i 5; i per als sergents que realitzin la funci6 de 
cap de torn en les seves guardies i de caporals que realitzen les de cap d'equip; 
mantenirrient acreditaci6: S'atribueix a les dotacions operatives de les cat.egories de 
l'SPEIS que desenvolupen taques de submarinista, per- tal de compensar _el temps
que destinen, fora del seu horari laboral, al manteniment de la seva titulaci6 oficial; 
Distribuci6 de jornada: s'atribueix als llocs que exigeixen de manera regular una 
prestaci6 horaria continuada de 24 hores per respondre al servei. 

• Direccions de Mercats: s'atribueix a les dotacions rotatives de llocs de treball de
direcci6 de mercats municipals en funci6 de la complexitat temporal o estructural de
l'equipament.

•· Perillositat: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball que exigeixen la prestaci6
regular d'activitats d'�special o clara perillositat o toxicitat. Es diferencia la 
Perillositat en llocs de treball de categories laborals o funcionarials de l'escala 

. 
. 

d'administraci6 especial 'de les classes tecnica superior, mi�jana i auxiliar, de la 
Perillositat de Cossc�s Especials de les de les classes de Guardia Urbana i SPEIS 
(incloent-hi els llocs de TM en lnfermeria del SPEIS i exceptuant els llocs de TM SPEIS 
i TS SPEIS). 

• Direccions d'Escola Bressol: s'atribueix a les dotacions de llocs de treball de direcci6
d'escola bressol en funci6 del nombre de grups i d'acord amb la normativa
d'aplicaci6.

• Funcions complementaries de la Guardia Urbana: s'atribueix a les dotacions de
llocs de treball de sergent de la guardia urbana; que realitzin la funci6 de cap de
torn, brigada o servei; i a les dotacions de caporal que realitzen la funci6 de cap
d'equip. Tambe incorpora les dotacions de la guardia urb;rna que presten serveis de
protecci6 de carrecs, per les condicions i tipologia del servei.

Els imports per a cada lloc de treball dels diferents factors del complement especific 
circumstancial es presenten a les taules annexes. 

Denominaci6 Total 

Festivitat 

5240 Per a mitjanes anuals d'1 a 5 festius 
5241 Per a mitjanes anuals de 6 a 10 festius 
5242 Per a mitjanes anuals d'11 a 15 festius 
5243 Per a mitjanes anuals de 16 a 20 festius . 
5244 Per a mitjanes anuals de 21 a 25 festius 
5245 Per a mitjanes anuals de 26 a 30 festius 
5246 Per a mitjanes anuals de 31 a 35 festius 
5247 Per a mitjanes anuals de mes de 36 festius 
5248 Aplicaci6 especifica GU 
5249 Aplicaci6 especifica SPEIS 
5250 Aplicacl6 especifica Unitat C de la GU 

(, 

8,74 
18,61 
28,44 
38,33 
48,16 
58,04 
67,89 
81,68 
81,68 
81,68 

163,34 
Aplicació específica Unitat D de la GUB   237,17
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Denominaci6 Total 

Nocturnitat 

5231 Per a mitjanes diaries de 2 hores i torn de tarda encavalcat de GU 

5232 Per a miljanes diaries entre 2 i 4 hores i unitat D de la GU i SPEIS 

5233 Per a mitjanes diaries entre 4 i 6 hores 

5234 . Per a miljanes diaries superiors a 6 hores 

5235 Torn nit GU amb lliuranc;:a suplementaria 

5236 Torn de nit sense lliuranc;:a complementaria i Unitat C 

5230 Aplicaci6 especffica toms del SPEIS 

Despla�ament 

5252 Desplac;:ament 

Menyscapte 

5253 Menyscapte de diners 

5259 Menyscapte caixa hisenda 

Emergencies socials 

5215/16 Emergencies socials 

Disponibilitat 

5254 Disponibilitat unitats C i D GU 

· 5263 Disponibilitat conductors d'Alcaldia i Tinencies

5256 Disponibilitat sanitaris SPEIS

Complement personal subgrup C2 amb 10 anys 

5118 Complement personal subgrup C2 amb 10 anys 

Complement grup E 

5124 Complement grup E 

Desgast instrument 

5272 Desgast instrument ti pus 1 

5273 Desgast instrument tipus 2 

5270 Solista banda 

Dedicaci6 grup A, C i  E 

5032 Subgrup A 1 

5032 Subgrup A2 

5032 Subgrup C1 

5032 Subgrup C2 

5032 Subgrup E 

-Dedicaci6 tecnics i suport SPEIS

5030 Subgrup A1 

5030 Subgrup A2 

5030 Subgrup C1 

Atencio directa intensiva 

5264 Plus atenci6 directa interisiva en oficines. Grup C 

5265 Plus atenci6 directa intensiva CSS, EAIA, PIAO i SARA. Grup A 

5266 Plus atenci6 directa intensiva serveis d'inspecci6. Grup A 

5267 Plus ate i6 directa il'ltensiva serveis d'inspecci6. Grup C 

61,22 

119,59 

177,98 

236,38 

303,07 

376,61 

132,38 

46,37 

25, 11 

46,25 

93,30 

225,81 

177,16 

55,19 

75,.42 

21,42 

I 116,50 

-155, 12

46,26

304,47 

232,29 

188,31 

165,26 

158,94 

298,30 

227, 17 

190, 1
°

5 

179,72 

168,25 

264,40_ 

39,54 
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Denominaci6 Total 

5268 Plus atenci6 directa intensiva CSS, EAIA, PIAO, SARA, frontals de les 
oficines d'habitatge, troballes, OIT i Oficina de prestacions econ6miques. 
Gn.ipC 

Funcions complementaries SPEIS 

5147 Cap d'unitat 
7000 Cap de guardia (per guardia efectiva de 12 ho res) 
5145 Cap de pare 
7000 Trencament de jornada de sotsoficials 
5148 Cap de torn 
5152 Cap d'equip 
5282 Manteniment de l'acreditaci6 de submarinista 
5225 Distribuci6 de jornada 

Canvi de festius per feiners 

7000 Torn mati i tarda · 
7000 Torn de nit 

Direccions de mercats 

5275 Direccions tipus 1 
5276 Direccions tipus 2 
5277 Direccions tipus 3 
5278. Direccions tipus 4 
.5279 Direccions tipus 5 

Direccions d'escola bressol 

5290 8 grups 
5291 9 grups 
5292 10 grups 

Complement de perillositat 

5221 Perillositat 
5220 Perillositat cossos especials 

Funcions complementaries de la Guardia Urbana 

5151 Sergent cap de torn, brigada o servei 

5152 Caporal cap d'equip 

5258 Complement unitat de protecci6 

El complement d'experiencia professional es percep: 

'69,59 

360,84 
156,06 
530,66 
156,06 
182,55 
112,09 
114,45 
224,74 

29,80 
40,99 

414,52 
349,81 
245,29 
183,97 
172,72 

260,33 
335,68 
372,97 

70,09 
160,29 

182,55 
112,09 
286,56 

• Pel subgrup de titulaci6 en el que es desenvolupa l'experiencia. Aquesta percep�i6
s'actualitzara en els casos en que es canvi'i de subgrup de titulaci6, sempre que aquest
s'hagi ocupat de manera permanent durant dos anys ,continuats.

• I en cada grup, pels anys d'experiencia en l'organitzaci6 municipal

Els imports del complement d'experiencia professional, en funci6 del grup i subgrup de titulaci6 
i anys d'experiencia, aixf com per als anys d'aplicaci6 de l'Acord de Condicions 2017-2020, es 
presenten a les taule,s.annexes (valors expressats en euros/mes). 
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experiencia (anys) A1 A2 C E 

2 45,95 39,39 32,82 29,54 

3 45,95 39,39 32,82 29,54 

4 45,95 39,39 32,82 29,54 

5 173,56 148,04 131,77 100,95 

6 173,56 148,04 131,77 100,95 

7 o mes 173,56 148,04 131,77 100,95 

2018 

experiencia (anys) A1 A2 C E 

2 46,70 40,03 33,35 30,02 

3 46,70 40,03 33,35 30,02 

4 46,70 40,03 33,35 30,02 

5 176,38 150,44 133,91 102,59 

6 223,08 190,47 167,27 132,61 

7omes 223,08 190,47 167,27 132,61 

2019 

experiencia (anys) A1 A2 C E 

2 47,80 40,98 34,15 30,73 

3 47,80 40,98 34,15 30,73 

4 47,80 40,98 34,15 30,73 

5 180,57 154,01 137,09 105,03 

6 228,37 194,99 171,24 135,76 

7o mes 269,35 230, 11 200,51 162, 10 

2020 

experiencia (anys) A1 A2 C E 

2 49,00 42,00 35,00 31,50 

3 . 49,00 42,00 35,00 31,50 

4 49,00 42,00 35,00 31,50 

5 185,08 157,86 140,52 107,65 

6 234,08 199,86 175,52 139, 15 

7o mes 276,08 235,86 205,52 166, 15 

Valor experiencia professional d'educaci6 bressol* 

experiencia (anys) 2017 2018 2019 2020 

2 34,13 34,69 35,52 36,40 

3 34,13 34,69 35,52 36,40 

4 34,13 34,69 35,52 36,40 

5 34, 13 34,69 35,52 36,40 

6 34,13 69,38 71,02 72,80 

7o mes 34,13 69 38 101,46 104,00 

• valors expressals en euros/mes i adaptat a la jornada 
j'Jecf a de /es escoles bressol 
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4.1. Ampliacions de jornada i assimilats 

Per al personal del SPEIS (imports per hora en euros). El cobrament de l'ampliaci6 de jornada 
es incompatible amb la percepci6 de la gratificaci6 per realitzar la funci6 de cap de guardia. 

Concepte Import 

Ampliaci6 de jornada (per hora) 

Bomber/a SPEIS 23,34 
Caporal/a SPEIS 25,47 
Serg�nua SPEIS '27,59 
Sotsoficial/a SPEIS 31,84 
Sanitari/a SPEIS 27,59 
Cap de Guardia 31,84 

S'estableixen les seguents compensacions opcionals en hares o import per l'assistencia a 
judicis, fora de l'horari de treball, d�rivades de l'actuaci6 en el lloc de treball. 

Concepte Hores Import 

Compe_nsaci6 per assistencia a judicis 

Una-citaci6 4 93,40 
Dues citacions 6 140,09 
Tres o mes citacions o festius 8 186,79 

6. Retribucions complerrientaries: serveis extraordinaris i hores extraordinaries

La gratificaci6 deIs· serveis extraordinaries fora ·de la jornada de treball aixf com la remuneraci6 
de les indemnitzacions corresponents per ra6 del servei s'efectuara d'acord amb la seva 
normativa reguladora. 
Per al personal de totes les categories excepte GU i SPEIS (imports per hora en euros). 

En horari diurn: 
Subgrup Import 

A1 25,04 
A2 19,48 
C1 16,31 
C2 14,75 
E 13,75 

En horari nocturn o 
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Subgrup Import 
A1 30,05 
A2 23,36 
C1 19,58 
C2 17,69 
E 16,50 

Per al personal de GU (imports per hora en euros): 

Lloc Diurnes Nocturnes 

Sotsinspector 31,84 37,14 

Sergent 27,59 30,78 
Caporal 25,47 28,65 

Agent 23,34 26,52 

7. Retribucions complementaries: altres gratificacions per serveis extraordinaris
hores extraordinaries (en euros)

Concepte Import 

Gratificaci6 per la impartici6 de formaci6 fora de la jornada laboral 
Presencial a l'aula (per hora) 22,02 
Entorn virtual (per hora de gesti6 del curs) 22,02 
Entorn virtual (per tutoria de 20 a 25 participants) 500,00 
Entorn virtual (per tutoria de 26 a 30 participants) 700,00 
Entorn virtual (per tutoria de 31 a 35 participants) 825,00 
Tutories post formaci6 o autoaprenentatge (per hora) 1.5,00 

Gratificaci6 per l'elaboraci6 de material formatiu fora de la jornada laboral 
Elaboraci6 de materials formatius (per hora) 22,02 
Revisi6 de materials formatius (per hora) 11,01 

Gratificacions assistencia processos selectius (per hora) 
Personal coordinador 31,25 
Personal responsable aula 23,44 
Personal ajudant 15,63 

Gratificaci6 sortida d'inspecci6 (per sortida) 
Nocturna 145,44 
Diurna en dissabte o diumenge 100,00 
Festiu i nocturna per acreditats en sonometria 205,44 

Gratificaci6 assistencia sessions Consells Escolars 
Assistencia per sessi6 130,72 
Maxim assistencies per centre 653,62. 

Gratificaci6 hores modul (Tallers Municipals) 15,85 
Compensaci6 festius tretiallats (SPEIS) 

Import per festiu efectiu treballat (d'acord amb ACT 2017-2020) 150,00 
Compensaci6 festius treball<!-ts (Guardia Urbana) 

Import per festiu efectiu treballat (d'acord amb ACT 2017-2020) 150,00 
Prolongacions '8rnada (Guardia Urbana i SPEIS) 
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Concepte Import 

Prolongacions jornada (Guardia Urbana i SPEIS) 

8. Conceptes retributius en jornades redu'ides

15,02 

En el cas de jornades inferiors a les 37,5 hores, tots els conceptes retributius es veuran redu'its 
proporcionalment o tal com estableixi la normativa. 

9. Sistematica de migraci6 i absorci6 dels sistema retributiu al cataleg de desembre de
2012

En el proces de migraci6 de l'estructura retributiva del cataleg de 1987 a !'actual sistema, el nou 
compl�ment especffic absorbeix els seguents conceptes retributius: els complements especifics 
de responsabilitat, els complements especffics d'equiparaci6, el plus d'ajut a la manutenci6, el 
complement especffic transitori, el plus d'emergencies socials de guardia urbana i SPEIS 
(PEG), el complement especffic de perillositat de guardia urbana i SPEIS (PP1 ), el complement 
especffic d'incompatibilitat de guardia urbana, el plus de distribuci6 de jornada del SPEIS, el 
complement·de dedicaci6 de guardia urbana i de rotaci6 de toms del SPEIS, el complement de 
comandament qe guardia urbana, el modul d'homologaci6 de seguretat -publica, el modul 
d'homogene'itzaci6 i tots aq_uells complements o plusos que de manera generalitzada estiguin
establerts per un col· lectiu de manera fixa i periodica a les seves retribucions. 

Els complements especffics circumstancials que es mantenen respecte al cataleg de 1987, 
seguiran assignats als llocs de treball en les mateixes condicions i sistematica que amb 
!'anterior cataleg de llocs de treball. 

Les diferencies retributives que es puguin generar a cada persona com a resultat del proces de 
migraci6 entre el cataleg 1987 i !'actual sistema retributiu, es van recullen en un complement 
personal de migraci6 (CPM), incloent-hi: 

• Les persones que respecte al cataleg de 1987 quedin enquadrades en
un complement de destinaci6 superior, veuran absorbides les
diferencies d'aquest increment del seu complement personal de ·
migraci6.

• Les persones que ocupin llocs de treball que incorporin un nou
complement especlfic circumstancial respecte al 'cataleg de 1987,
absorbiran del complement transitori de migraci6 l'import corresponent
al circumstancial fixat.

Aquest complement personal de migraci6 nomes sera aplicable als llocs d� treball inferiors a la 
destinaci6 28. 

En el proces d'integraci6 del_ complement especific d'equiparaci6 del subgrup A1 respecte al 
cataleg 1987, no va ser possible l'absorci6 del total del seu import, per la qual cosa es mante 
en aquest subgrup A1 un especffic d'equiparaci6 (codificat 5025) per un import de 193, 16 

euros. Aquest especffic es restringira al personal del subgrup A1 que ocupi llocs de nivell 26 o 
inferior. 

8.1. Conceptes retributius en jornades redui'des previes a l'aplicaci6 del 

cataleg de desembre de 2012 

ions de jornada es genera, respecte al cataleg de 1987, un complement 
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personal (Complement de Migraci6 de Jornada, CMJ), com a resultat de les diferencies entre el 
sistema de calcul anterior de les reduccions de jornada i !'actual. 

Com a criteri general, tenia l'objectiu de garantir la mateixa retribuci6 en el moment canviar de 
sistema retributiu respecte del cataleg de 1987. Aquest complement absorbia les dlferencies 
retributives que no encaixen en la resta de conceptes com a resultat de la reducci6 de jornada. 

Aquest Complement de Migraci6 de Jorn.ada desapareix quan la persona retorna a la seva 
jornada ordinaria i tots els seus conceptes retributius passen a ser complerts. 

Aquest complement es a extingir i nomes el percebran les persones que el tenen assignat com 
a resultat de la migraci6 retributiva respecte al cataleg de 1987, i permetra garantir l'equitat 
retributiva respecte al sistema anterior mentre duri la reducci6 de jornada a la que estan 
associats. En cas de passar a jornades ordinaries es deixara de percebre, i no es podra 
recuperar en cas d'una eventual nova reducci6. 

8.2 .. Conceptes retributius no generals del cataleg de 1987 

. . 

En el cas dels complements retributius existents en el cataleg de 1987 de manera no general 
es genera, en el proces de migraci6 sistema retributiu actual, un complement personal per les 
diferencies (CPD), que recull aquestes, 

Com a criteri general, tenia l'objectiu de garantir la mateixa retribuci6 en el moment de la 
migraci6 al cataleg de desembre de 2012. Aquest complement absorbia les diferencies 
retributives que no encaixaven en la resta de conceptes retributius del cataleg. 

Aquest complement personal desapareix quan la persona canvia de categoria o de dotaci6 de 
lloc ·de treball on tots els seus conceptes retributius passaran a ser els vigents en aquestes 
taules retributives. 

Aquest complement es a extingir i names el percebran les persones que el tenen assignat, i 
permetra garantir l'equitat retributiva respecte al sistema anterior mentre romanguin a la seva 
actual dotaci6 de lloc de treball. En cas de canviar de dotaci6 es deixara de percebre, i no es 
podra recuperar en cas d'una eventual retorn al lloc. 

9.3. Conceptes retributius especifics personal directiu i personal eventual 

En l'actual sistema retributiu, els ocupants dels llocs de direcci6 i eventuals conservaran les 
diferencies retributives que poguessin tenir fixades, respecte a l'especffic del lloc ocupat, en un 
complem'ent persona ransitori. 




