
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Les gratificacions recollides en aquest annex no podran ser percebudes per les persones que ocupen 
llocs de treball amb horari d'especial dedicació segons la RLT. 

Aquestes gratificacions únicament es poden percebre quan l'activitat s'efectua fora de la jornada laboral 
teòrica establerta en el calendari laboral (o la jornada laboral teòrica corresponent en els casos de reducció 
de jornada o jornada parcial). 
 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
 

PAS Funcionari Import/hora* 
Grup A1 16,05 € 
Grup A2 13,86 € 
Grup C1 10,88 € 
Grup C2 9,70 € 
Grup E 9,09 € 

 

PAS Laboral Import/hora* 
Grup I 11,54 € 
Grup II 10,33 € 
Grup III 9,12 € 
Grup IV 7,60 € 
Plus per festiu  41,04 € 

 

* El preu/hora per a les hores realitzades entre les 22 i les 6 hores, o en diumenges i festius, s'incrementarà en un 50% sobre l'indicat. 
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GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS EN TORNS DE 
GUÀRDIA 
 

Import per setmana de guàrdia personal del SOTIM:  600,00 € 
 

Personal del SOTIM :                                      
 

Personal responsable del manteniment d’edificis, equipament i instal·lacions. 

Requereix :  

- Disponibilitat i dedicació durant els períodes de guàrdia. 

-  Estar, durant el temps de la guàrdia, sota cobertura d’un terminal mòbil, per atendre les incidències 
que es puguin produir; tenir disponibilitat per a fer desplaçaments en un període màxim de 30 
minuts als edificis del campus de la UdG, en cas de necessitat.  

- Realitzar les tasques de comprovació preventiva establertes en les infraestructures i els equips. 

Períodes i horaris de guàrdia : 

- El servei de guàrdia es mantindrà durant els 365 dies i s’organitzarà en períodes setmanals. 

- Els horaris de guàrdia setmanal seran : 

o Dilluns, dimarts, dimecres i dijous des de l’hora en que marxi el darrer tècnic del SOTIM 
fins a les 7.30 h del matí següent. 

o Caps de setmana :  divendres des de les 14.00 h. fins el dilluns a les 7.30 h. 

 

 

Import per setmana de guàrdia personal del Servei Informàtic: 200,00 € 
 

Personal del Servei Informàtic  
 

Personal format, del servei informàtic que organitzarà i distribuirà el Cap de servei.  

Requereix: 

- Durant el temps de guàrdia, caldrà estar sota cobertura d’un dispositiu  mòbil, per atendre les 
incidències que es puguin produir. 

Períodes i horaris de guàrdia:  

- El servei de guàrdia es mantindrà les setmanes de tancament d’edificis en el calendari laboral 
aprovat per la UdG corresponents als períodes de Nadal, Setmana Santa i Estiu. S’organitzarà per 
períodes setmanals. 

- L’horari de guàrdia setmanal serà continuat de dilluns a diumenge, de 8 a 22h. L’assistència serà 
telemàtica, sempre que no requereixi presencialitat. 
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Import per setmana de guàrdia personal del Servei de Donació del Cos a la 
Ciència:  200,00 € 

 

Personal del Servei de Donació del Cos a la Ciència:                                      
 

Personal responsable de la recepció dels cossos. 

Requereix :  

- Estar, durant el temps de la guàrdia, sota cobertura d’un terminal mòbil, per atendre les incidències 
que es puguin produir ; en cas d’avís de les empreses funeràries, tenir disponibilitat per a fer el 
desplaçament fins a les instal·lacions del servei en horari diürn i pactat, a l’edifici Emili Grahit, 
realitzar la recepció del cos i les tasques inherents a la seva acceptació i preparació. 

 

Períodes i horaris de guàrdia : 

- El servei de guàrdia es mantindrà les setmanes de tancament d’edificis en el calendari laboral 
aprovat per la UdG corresponents als períodes de Nadal, Setmana Santa i Estiu. S’organitzarà en 
períodes setmanals. 

- L’horari de guàrdia setmanal serà continuat de dilluns a diumenge. L’hora de recepció del cos serà 
pactat amb l’empresa funerària durant les hores diürnes. 

 

GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS EN MATÈRIA 
D'IDIOMES - SERVEI DE LLENGÜES MODERNES 

1. Preus per la correcció i administració dels exàmens CLUC d’anglès de la Comissió 
Interuniversitària de Formació i Acreditació de Llengües de Catalunya (CIFALC).   
Preus aprovats pel Plenari de la CIFALC el 12.03.2013. 

 

Concepte Import 
Correcció expressió oral 6,95 €/prova 
Correcció expressió escrita 9,26 €/prova 
Correcció comprensió escrita 1,39 €/prova 
Introducció de notes 0,46 €/h 
Preu hora de correcció   27,80 € 

 

2. Preus per la correcció i administració dels exàmens de català de la Comissió 
Interuniversitària de Formació i Acreditació de Llengües de Catalunya (CIFALC). Preus 
acordats pel Ple de la CIFALC el 09.02.18 

 

Concepte Import 
1. Administració de proves   
Vigilància aules / Tots els nivells 15,00 €/h 
Vigilància acadèmica / Tots els nivells 28,00 €/h 
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2. Avaluació de proves   
Realització i correcció part oral 28,00 €/h 
Correcció part escrita 28,00 €/h 
Segona revisió fronterers part oral 28,00 €/h 
Segona revisió fronterers part escrita 28,00 €/h 
Introducció de notes 28,00 €/h 

  
3. Temps de correcció d’exàmens (exàmens/hora) 

  
NIVELL ESCRIT ORAL TOTAL 

A2 10 min 7,5 min 17,5 min 

B1 15 min 7,5 min 22,5 min 

B2 30 min 10 min 40 min 

C1 55 min 15 min 70 min 

C1-PDI 44 min 15 min 59 min 

C2 48 min 15 min 63 min 
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ALTRES GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS ** 

Serveis extraordinaris: tasques de promoció de la UdG a fires i congressos, així com altres de suport especial 
degudament justificades (p.ex. proves d’accés a la universitat) i tasques de suport a l'obertura dels centres 
per acord, contracte o conveni amb altres institucions.  
 

Concepte Import 
Import a percebre per activitat desenvolupada en dia laborable després de complir amb la 
jornada teòrica*** establerta en el calendari laboral 55,00 € 
Import a percebre per activitat desenvolupada en dissabte o festiu durant un temps inferior 
a la jornada teòrica** establerta en el calendari laboral 110,00 € 
Import a percebre per activitat desenvolupada en dissabte o festiu durant un temps igual o 
superior a la jornada teòrica** establerta en el calendari laboral 165,00 € 

 
**  Aquestes gratificacions no podrà superar el 30% del sou base del grup A1.  
***  Jornada teòrica: 7.30 h, excepte els períodes o dies establerts en el calendari com a jornades de 7 o 6 h (o la jornada laboral teòrica 

corresponent en els casos de reducció de jornada o jornada parcial). 
 

ALTRES GRATIFICACIONS **** 
 

Categoria                                           Activitat                                          Import  màxim 
                     per hora 

PDI/PAS Promoció institucional i difusió coneixement   
  Conferències, seminaris, tallers promoguts per la UdG 100  €/h 

PDI/PAS Treballs i activitats subvencionats amb finançament propi 
o extern   

  Treballs encarregats des de la UdG amb motiu de l'expertesa o 
coneixements tècnics (traduccions, enquestes, etc.) 50 €/h 

PDI/PAS Col·laboracions docents   

  Activitats formatives no contemplades en el pla docent (PDI) i 
formació inclosa en el Pla de formació del PAS 55 €/h 

 
****  Aquestes gratificacions no podrà superar el 30% del sou base del grup A1.  
*****  Les activitats hauran de ser degudament acreditades amb un programa o informe que detalli dates i hores  
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