
 

ANNEX 1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: TAULES SALARIALS DEL PERSONAL DEL VHIR

Actualment el VHIR està treballant en desenvolupar la carrera professional per a tot el personal. 

Aquest projecte es du a terme en fases, de tal forma que en una primera fase s’ha desenvolupat 

la carrera professional del personal de gestió i administració del VHIR (“estructura”). S’està 

verificant el projecte pilot dut a terme. Un cop finalitzat, si el comitè d’empresa ho considera 

adient, la proposta es podria estendre a altres col·lectius (tècnics de suport a la recerca). 

Ambdues parts es comprometen, durant la vigència d’aquest conveni, a tenir finalitzada la 

redacció i aplicació de la carrera professional per a tot el personal d’administració i suport a la 

recerca del VHIR.  

Pel que fa al personal investigador, la promoció professional es regula per la Carrera científica 

que queda pendent de desenvolupar i que ha d’estar finalitzada en el marc d’aplicació del 

present conveni. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

GRUP FUNCIONAL NIVELLS 
RETRIBUCIÓ mínima 

(Salari brut anual en €) 

Equivalència 

categories anteriors 

a 2014 i 

convocatòries 

PERSONAL 

INVESTIGADOR 

Sènior estabilitzat 

45.000,00 

Ramon y Cajal I 

Miguel Servet 

estabilitzats, ERC i 

seniority 

Sènior no estabilitzat 

41.825,00 

 Ramon y Cajal i 

Miquel Servet pre-

estabilitzat 

Sènior - Júnior 32.000,00 equivalents 

Associat 27.470,49 PostMir 

Clínic 

27.470,49 

// Tècnic superior + 

tècnics superior 

recerca (metges 

postmir. A valorar 

en cada cas) 

Postdoctoral 

24.785,40 

Postdoc AGAUR// 

Sara Borrell // Antics 

Juan De la Cierva a 

partir 2014 seran 

inv. Postdoc 

MINECO // 



 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

GRUP FUNCIONAL NIVELLS 
RETRIBUCIÓ mínima 

(Salari brut anual en €) 

Equivalència 

categories anteriors 

a 2014 i 

convocatòries 

Fullbright // Postdoc 

Marie Curie // 

postdoc INCOMED - 

COFUND 

En formació Predoctoral Segons estatut del 

personal investigador 

predoctoral 

PERSONAL SUPORT 

RECERCA 

Responsable de 

Laboratori 
27.883,58 

--- 

Tècnic/a graduat/ 

llicenciat/da 22.823,22 

Tècnic superior 

recerca, tècnic 

superior FIS.. 

Tècnic/a graduat/ 

diplomat /da 
20.757,77 

Tècnic de recerca – 

tècnic de recerca 

ATS DUI, Tècnic 

recerca GM, FIS... 

Tècnic/a superior (FP II) 

18.589,05 

Tècnic de laboratori 

(FIS, XARXES, 

MICINN...), 

Tècnic/a laboratori (FP I) 

15.490,88 

Auxiliar tècnic de 

lab, Auxiliar tècnic 

de recerca - Auxiliar 

tècnic de recerca 

Infermer. 

PERSONAL GESTIÓ I 

ADMINISTRACIÓ 

Cap Unitat 36.145,38 Cap unitat 

Gestor/a projectes 24.785,40 Tècnic Grau superior 

Tècnic/a especialista 21.687,23 Tècnic grau mig 

Administratiu/va (FP II) 18.589,05 Administratiu 

Auxiliar admin (FPI) 
15.490,88 

Auxiliar admin // 

Secretari 

Personal serveis aux. 
14.458,15 

Zelador// Agents de 

salut comunitaris 
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