
RESOTUCIÓ per la qual s'estableixen els barems per retribuir les activitats de
formacif i la participació en órgans de selecció i provisió de peisonal,
comisgions, consells i grups de treball del Síndic de Greuges de Gatalunya.

L'article 79 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que el Síndic de
Greuges gaudeix d'autonomia reglamentária, organitzativa, funcional i
pressupostária, d'acord amb les lleis.

En el marc d'aquestes atribucions, mitjanqant Resolució del síndic de Greuges de
20 de maig de 2O2'J, es van fixar uns barems estandarditzats per retribuir les
activitats de formació; Ia participació en órgans de selecció i de proüsió de
personal, en consells assessors, comissions i grups de treball del Síndic de
Greuges de Catalunya, i les estades de práctiques académiques extems.

Per a la configuració d'aquest barem, es va prendre com a referent eI barem de
retribucions per a activitats de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

D'acord amb I'informe proposta del gerent del Síndic de Greuges de 27 de maig
de 2022,I'aplicació práctica del barem retributiu esmentat durant el darrer
exercici ha posat de manifest determinades mancances que cal revisar i corregir,
per tal d'adequar les retribucions als preus de mercat vigents en determinats
sectors d'activitat i prendre en consideració els barems áprovats per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya per aL2022.

L'actualització dels barems retributius i la seva publicació en el portal web de la
institució es considera una mesura de bona gestió i de transparéncia.

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent, i a proposta de la
persona titular de la Geréncia,

RESOTC

1. Fixar els bdrems retributius de les activitats de formació, la participació en
órgans de selecció i de provisió de personal, en consells assessors, en comissions
i en grups de treball del Síndic de Greugés de Catalunya, i les estades de
práctiques académiques externes que figuren en I'annex d'aquesta resolució.

2. Ordenar la publicació d'aquesta iesolució al Portal de Transparéncia del web
del Síndic de Greuges de Catalunya.

3. Aquesta resolució deixa sense efectes Ia Resolució del síndic de Greuges de 20
de maig de 2o2o, per Ia qual s'estableixen els barems per retribuir les activitats
de formació i la participació en órgans de selecció i provisió de personal,



comissions, consells i grups de treball del Síndic de Greuges de Catalunya, i entra
en vigor l'endemáy're la seva publicacio.

Rafael Ribó i Massó
Síndic de greuges, e. f.

Barcelona, 31 de rr'aíg de 2022



ANNEX
Barems retributius

7. Formació impartida per persones jurídiques, professionals lliures i
empresaris individuals (els preus d'aquest apartat són objecte de negociació)

Formació básica o d'actualització en modalitat presencial, ürtual o semi
presencial: fins a 1S0€/h

2. Formació impartida per empleats públics

Formació básica o d'actualització en modalitat presencial, virtual o semi
presencial: fins a 90€/h

3. Activitats de dirnrlgació

3.7 Lligons i ponéncies: Fins a l7O gsessió
3.2 Lligons i ponéncies amb lliurament de resum o presentació: Fins a 23O
flsessió
3.3. Lligons i ponéncies impartides per personal de prestigi reconegut:

Fins a 450 9sessió
3.4 LliEons i ponéncies impartides per personal de prestigi reconegut amb

entrega de resum o presentació escrita: Fins a 600 gséssió
3'5. Participació en taules rodones o dinamització de grups de treball, fins a

2 hores: Fins a 150 flsessió
3.6' Participació en taules rodones o dinamització de grups de treball, fins a

5 hores: Fins a 300 9sessió,
3.7. -Coordinació de taules rodones o dinamització de grups de treball, fins a 2

hores: Fins a 3OO gsessió
3.8' Coordinació de taules rodones o dinamització de grups de treball, fins a 5

hores: Fins a 500 9sessió
3.9. Interpretació simultánia de llenguatge de signes

Sense gravació directa, t hora: Fins a 100 €
3.10. Interpretació simultánia Interpretació t hora: Fins a
3.TL Estudis/informes: De 500 € a 3.000 €

La quantia es determina, entre altres factors, en
I'extensió i el terrnini de lliurament.

150 €

virtut la complexitat,

4. Goordinació d'activitats de formació Vo dirnrlgació

4.1. Coordinació perpart d'empleats públics d'activitats o cursos impartits en cas
que hi hagi més de dos docents: Fins a 150 €
4'2-.Coordinació per part de persones jurídiques, professionals lliures i empresaris
individuals d'activitats o cursos impartits en caJque hi hagi més de dos docents
(els preus d'aquest subapartat són objecte de negociació): Fi-ns a 250 €



5. Activitats de selecció: compensació Per la participació en tribunals,

comissions de selecció i provisió i elaboració de materials

5.1. Les assisténcies als tribunals de seiecció o órgans de provisió del Síndic de

e;"g"r áe Cataiunya pel part dels empleats pú!h.cs.en actiu es compensen

d'aco"rd amb el qrr" 
"rt.üteix 

eI Decret 138/2008, de 8 de juliol.

S'estableix com a criteri que els membres dels tribunais es retribueixen en

pr"p"*i¿ als temps áe pa'rticipació efectiva en les reunions o als temps de

dedicació efectiva'q"" 
""itifiqui 

el secretari del tribunal, tal com es dedueix de

I'article 25'del Decret 738/2008.

5.2. Les assisténcies als tribunai, d" selecció o órgans de provisió-d-el Síndic de

órá"g"r de Catalunya de Ia resta de.persones es compensen amb 145 €/sessió, que

", 
poá"r, incremeníar, per resolució-del síndic de greuges, fins a 290 flsessió quan

es tracti de professionals de prestigi reconegut'

5.3. Elaboració de preguntes tipus test amb respostes alternatives: 14 flpregunta'

5.4. Elaboració de preguntes/qüestions curtes de carácter teoricopráctic: fins a

259pregunta.

5.5. Elaboració de proves en llengua catalana: 340 €Jprova'

5.6. Administració de proves orals en llengua catalana: 24 €lhora.

5.7. Correcció de Proves escrites en llengua catalana de nivells básic i elemental: 6

9prova.

5.8. Correcció de Proves escrites en llengua .catalana de nivell de suficiéncia:

8 €/prova

6. Actiütats d,edició: pagament d'articles i col.laboracions en revistes i

publicacions.

6.'J.. Estudis i articles: Fins a 300€
6.2. Estudis d'encárrec o fets en equip: Fins a 400€

7. Práctiques académiques externes

T.L Estudiants de grau
Mínim: 8€/h - máxim: 10 gh

7.2. Estudiants de máster
Mínim: 10 €/h - máxim t2 €t}:'



8. Drets d,assisténcia a consells assessors, comissions i grups de treball del
Síndic

t

8.1. Participació en comissions i grups de treball: Fins a 200 flsessió
8.2. Participació en consells assessors: Fins a 100 9sessió

9. Supósits extraordinaris o que impliquen desplaEament

1. En casos extraordinaris, i de forma justificada' o en casos que impliquin
desplagament, el Síndic de Greuges de Catalunya pot autoritzar barems diferents
als que s'han indicat en els apartats anteriors.

2. El Síndic pot autoritzar l'abonament de despeses de manutenció, allotjament i

desplaqament.

10. El personal adscrit al Síndic de Greuges de Catalunya no percebrá cap

compensació económica per Ia seva participació en caP de les activitats
relacionades en aquest annex.


