Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya
RETRIBUCIONS PER A LES ACTIVITATS DE L'EAPC 2018
Codi
DAI
0A

Barems d'activitats
Presentació de projectes o exposició de les funcions pròpies
del lloc de treball

Formació impartida per empleats públics
Formació bàsica o d'actualització de caràcter general en
1C
modalitat presencial, virtual o semipresencial
Formació bàsica o d'actualització per a col·lectius
especialitzats
en
modalitat
presencial,
virtual
o
1D
semipresencial
1F
Tutories reactives virtuals de seguiment

Retribució
No remunerat

Fins a 60 €/h
Fins a 90 €/h
Fins a 20 €/h

Formació impartida per persones jurídiques, professionals lliures i empresaris individuals (els preus
d’aquest apartat són objecte de negociació)
Formació bàsica o d'actualització de caràcter general en
Fins a 100 €/h
2A
modalitat presencial, virtual o semipresencial
Formació bàsica o d'actualització per a col·lectius
especialitzats
en
modalitat
presencial,
virtual
o
Fins a 170 €/h
2B
semipresencial
2C
Tutories reactives virtuals de seguiment
Fins a 25 €/h
Activitats de divulgació
3A
Lliçons i ponències
3B
Lliçons i ponències amb lliurament de resum o presentació
Lliçons i ponències impartides per personal de reconegut
3C
prestigi
Lliçons i ponències impartides per personal de reconegut
3D
prestigi amb entrega de resum o presentació escrita
Participació en taules rodones o dinamització de grups de
3E1
treball, fins a 2h
Participació en taules rodones o dinamització de grups de
3E2
treball, fins a 5h
Materials de formació

Fins a 145 €/sessió
Fins a 210 €/sessió
Fins a 420 €/sessió
Fins a 600 €/sessió
120 €/sessió
240 €/sessió

Fins a 55 €/h lectiva de l'activitat de
formació per a la qual s'elaboren els
materials
Fins a 25 €/h (amb estimació prèvia
Elaboració d'activitats d'aprenentatge, elaboració del pla
motivada de les hores de dedicació a la
docent d'una activitat
confecció de l'activitat)
Fins a 60 €/h (amb estimació prèvia
motivada de les hores de dedicació a la
Elaboració de materials d'il·lustració de l'ensenyament
confecció de l'activitat)

Redacció de materials teòrics de consulta
3F1

3F2

3F3
Coordinació

3G1
3G2
3G3

Coordinació d'activitats en entorns virtuals d'ensenyament i
aprenentatge
Coordinació d'activitats o curs en el cas en què hi hagi més
de dos docents
Coordinació d'un equip docent

Fins a 1.200 € (amb estimació
prèvia del nombre d'hores i
d'activitats)
Fins a 150 €
Fins a 800 €

RETRIBUCIONS PER A LES ACTIVITATS DE L'EAPC 2018
Codi
DAI

Barems d'activitats

Mestratges i postgraus
4A
Docència
4B
Direcció
4C
Coordinació de mestratges (1)
4D
Coordinació de postgraus (1)
4E1
Coordinació de blocs formatius (2)
4H
Comissions d'avaluació
4G
Tutories/ Direcció de treballs

Retribució

Fins a 140 €/h
Fins a 8.000 €/edició
Fins a 4.000 €/edició
Fins a 3.000 €/edició
17 €/h
48 €/memòria

250 €

(1) Les retribucions vinculades a les tasques de coordinació de mestratges o postgraus es disminuiran
proporcionalment quan hi hagi coordinadors de mòduls temàtics
(2) Bloc tipus: 10 hores

5A
5A1

En casos extraordinaris, i de forma justificada, l’òrgan contractant de l’EAPC pot autoritzar
barems diferents als indicats pels empleats públics.
En casos extraordinaris, i de forma justificada, l’òrgan contractant de l’EAPC pot autoritzar
barems diferents als indicats per empreses i professionals lliures.

Activitats de selecció
6A
Correcció de memòries en cursos selectius
Elaboració de preguntes tipus test amb respostes
6B
alternatives
Coordinació i validació de preguntes tipus test amb respostes
6C
alternatives
6D
Coordinació i validació de l'elaboració dels temes
Redacció de temes dels temaris dels processos selectius
dels cossos A/B
6E1
Redacció de temes dels temaris dels processos selectius
6E2
dels cossos C/D
6F
Elaboració de bibliografia i webgrafia amb introducció
6H
Revisió i actualització de preguntes tipus test
Revisió i actualització dels temaris dels processos selectius,
6I1
tema cossos A/B
Revisió i actualització dels temaris dels processos selectius,
6I2
tema cossos C/D
6J
Elaboració de proves en llengua catalana
6K
Administració de proves orals en llengua catalana
Correcció de proves escrites en llengua catalana de nivells
6L
bàsic i elemental
Correcció de proves escrites en llengua catalana de nivells
6M
intermedi i suficiència

48 €/memòria
14 €/pregunta
Fins a 600 € /Àrea temàtica
Fins a 600 € /Àrea temàtica
345 €/tema
300 €/tema

145 €/tema
7 €/pregunta
65€/tema
55€/tema
340 €/prova
24 €/h
6 €/prova
9 €/prova

Compensació dels empleats públics (de qualsevol administració): participació en tribunals de
selecció
Les assistències als tribunals de selecció es compensaran d’acord amb el Decret 138/2008.
S’estableix coma criteri que es retribuirà als membres dels tribunals, en proporció als temps de participació
efectiva a les reunions o als temps de dedicació efectiva que certifiqui el secretari del tribunal, tal i com es
dedueix de l’art. 25 del Decret 138/2008.

RETRIBUCIONS PER A LES ACTIVITATS DE L'EAPC 2018
Codi
DAI

Barems d'activitats

Retribució

Activitats d'edició: pagament d'articles i col·laboracions a les revistes i publicacions
7A
Direcció
Fins a 700 € / número
7B
Secretariat
Fins a 450 € / número
7C
Coordinació
Fins a 140 € / número
7D
Estudis i articles
Fins a 250 €
7E
Estudis d'encàrrec o fets en equip
Fins a 300 €
Legislació, jurisprudència i documentació / Comentari
Fins a 125 €
7F
jurisprudencial
Recensions i notícies bibliogràfiques / Comentari bibliogràfic
Fins a 90 €
7G
7H
Notes i informació
Fins a 140 €
7I
Avaluació cega d'articles
Fins a 90 €
S'assimilaran a les assistències
Compensació per les assistències al Consell de Redacció
7J
d'un tribunal del grup A
Activitats de recerca
8 Avaluacions i assessorament sobre treballs de recerca

Fins a 200 € / treball

Compensació dels empleats públics (de qualsevol administració): Desplaçaments
L'EAPC posarà a disposició dels empleats públics els mitjans perquè puguin anar al lloc on han de prestar
les seves funcions, compensant estrictament les despeses produïdes i sempre amb la corresponent
justificació documental. En aquest sentit:
Es compensaran les despeses de transport regular i col·lectiu, amb la presentació del corresponent tiquet o
factura.
Es compensaran els quilòmetres, els pagaments d’autopistes i
pàrquing (fins a mitja hora abans i després de l’activitat o tribunal),
presentant els justificants corresponents. El quilometratge es
justificarà documentalment a través de la presentació dels
pagaments d'autopistes o d'una declaració responsable

Compensació dels quilometres:
0,19 €/Km

Compensació dels empleats públics (de qualsevol administració): Despeses d’allotjament i
manutenció
En casos autoritzats i justificats, l’ens que designa pot compensar les despeses d’allotjament i manutenció
d’empleats públics, amb els límits establerts al Decret 138/2008.

Aprovats pel Consell Rector de 12 de desembre de 2011, modificats pel Consell Rector en les sessions d'1
de juliol de 2013, de 13 de desembre de 2013 i de 19 de desembre de 2014.

