
 
 

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DE COMANDAMENT SEGONS CONVENI 

Data d’actualització: 31/12/2016 

COMPLEMENTS PER CÀRRECS FUNCIONALS DE TÈCNICS 

Els complements funcionals retribueixen tasques específiques de gestió o acadèmiques que de 

forma temporal s’encarreguen al personal. Aquests complements es deixen de cobrar el dia que 

ja no es presten les funcions encarregades. 

 

Els complements per càrrec funcional dels tècnics són aquells que retribueixen les 

responsabilitats de direcció i coordinació pròpies dels Directors, Caps i Responsables. És potestat 

de la Direcció General del Tecnocampus designar les persones que ocuparan aquests càrrecs. 

 

A continuació es reflecteix l’import establert pel I Conveni Col·lectiu de la Fundació 

Tecnocampus dels complements per càrrecs funcionals aplicats a l’àmbit no acadèmic del 

Tecnocampus. Aquests complements es poden aplicar tant a PAS amb responsabilitats 

específiques com a PDI en exercici però amb responsabilitats no acadèmiques. En aquest darrer 

cas el complement podrà venir acompanyat o no d’una reducció de la docència. 

 

Nivell de responsabilitat 1 Director 
Complement anual de 7.000€ fixes més 
2.500€ de variable no consolidable en funció 
d’assoliment d’objectius. 

Nivell de responsabilitat 2 Cap Complement anual de 5.000€ fixes. 

Nivell de responsabilitat 3 Responsable Complement anual de 2.500€ fixes. 

 

 

 

 

  



 
 

COMPLEMENTS PER CÀRRECS FUNCIONALS ACADÈMICS 

Els complements funcionals retribueixen tasques específiques de gestió o acadèmiques que de 

forma temporal s’encarreguen al personal. Aquests complements es deixen de cobrar el dia que 

ja no es presten les funcions encarregades. 

 

Els complements per càrrec funcional acadèmics són aquells que retribueixen al professor quan 

ocupa càrrecs de responsabilitat acadèmica. Ocupar càrrecs de responsabilitat acadèmica 

implica una reducció de ECTS i la percepció d’un complement econòmic. 

 

A continuació es reflecteix l’import dels complements retributius i redducions de crèdits 

establert pel I Conveni Col·lectiu de la Fundació Tecnocampus. 

 

Nivell de 
responsabilitat 1 

Director 
Complement anual de 9.500€ fixes més 
2.500€ de variable no consolidable en 
funció d’assoliment d’objectius. 

20 crèdits de 
reducció 

Nivell de 
responsabilitat 2 

Cap d’Estudis Complement anual de 6.500€ fixes. 

12-14 crèdits 
de reducció 

Nivell de 
responsabilitat 3 

Coordinadors Complement anual de 4.000€ fixes. 

8-10 crèdits 
de reducció 

Nivell de 
responsabilitat 4 

Responsable Complement anual de 2.500€ fixes. 

 

 

Cada curs acadèmic es determinarà de forma conjunta entre els Directors de les escoles i la 

Direcció General el total de crèdits de reducció per escola. Aquesta reducció es farà en base a 

l’estructura de càrrecs per escola que és d’un Director, un Cap d’estudis i un Coordinador per 

Grau. Els responsables no gaudeixen de reducció de crèdits. 

 

 


