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Criteris Generals Formació

GRUP 1 18 754.56 €

Les funcions que suposen la realització de tasques 

complexes i heterogènies, que impliquen el més alt 

nivell de competència professional i que suposen la 

integració, coordinació i supervisió de les funcions 

realitzades pel conjunt de col·laboradors.Les 

funcions que suposen la realització de tasques 

complexes i heterogènies, que impliquen el més alt 

nivell de competència professional i que suposen la 

integració, coordinació i supervisió de les funcions 

realitzades pel conjunt de col·laboradors

La formació requerida equival 

a titulació universitària de 

grau superior o mitjà, o 

titulació de grau mitjà, 

completades amb una dilatada 

experiència en el sector.

GRUP 2 16 959.16 €

Funcions que consisteixen a integrar, coordinar i 

supervisar l'execució de tasques heterogènies, com 

la responsabilitat d'ordenar el treball d'un conjunt 

de colaboradors.S' inclou, a més, la realització de 

tasques complexes, però homogènies, que sense 

implicar comandament exigeixen una elevada 

preparació específica, així com aquelles que 

consisteixen a establir o desenvolupar programes o 

a aplicar tècniques especials

Formació acadèmica de grau 

mitjà o titulació específica del 

lloc de treball, completada 

amb un període de pràctica o 

d'experiència adquirida en 

treballs anàlegs.

GRUP 3 14 592.16 €

Funcions que suposin la integració, coordinació i 

supervisió de tasques amb contingut homogeni, 

realitzades per un grup reduït de col·laboradors, o 

aquelles que, sense implicar responsabilitat de 

comandament, requereixin un alt grau d'autonomia 

en la seva execució. El nivell de coneixements i 

experiència és el més alt dins del seu nivell de 

formació.

La formació bàsica requerida 

serà l'equivalent a la formació 

professional de primer grau, o 

la titulació específica a la tasca 

que exerceixi; si no es disposa 

d'aquesta formació, podrà 

suplir-se amb una experiència 

mínima d'1 any dins de 

l'empresa exercint tasques de 

GRUP 4 14 355.31 €

Tasques consistents en l'execució d'operacions que, 

encara que es realitzin sota instruccions precises, 

requereixen coneixements professionals i aptituds 

pràctiques. La seva responsabilitat està limitada per 

una supervisió sistemàtica. Engloba els treballs 

consistents en l'execució de tasques concretes, dins 

d'una activitat més àmplia

La formació bàsica requerida 

serà l'equivalent al graduat 

escolar o la titulació específica 

a la tasca que s'exerceixi; si no 

es disposa d'aquesta formació, 

podrà suplir-se amb una 

experiència mínima de 6 

mesos en un lloc de treball de 

característiques similars.



GRUP 5 14 000.11 €

Tasques que consisteixen en l'execució d'operacions 

realitzades seguint un mètode de treball precís, 

concret, preestablert, amb un alt grau de supervisió, 

que normalment exigeixen coneixements 

professionals de caràcter elemental i un període 

breu d'adaptació.

"La formació requerida és 

l'equivalent a graduat escolar, 

que podrà suplir-se amb 

l'experiència


