
ÀREA POSICIÓ REQUISITS NIVELL
SALARI BRUT 

ANUAL (Mínim)

SALARI BRUT 

ANUAL (Màxim)
% VARIABLE

QUANTITAT 

VARIABLE
SALARI TOTAL OBSERVACIONS

Responsable  

Departament (amb 

equip)

Formació a nivell de Llicenciatura o grau o dilatada experiència en 

l'àrea mínima de 5 anys. Imprescindible anglès nivell B2*. 

Assumeix direcció de projectes amb solidesa, iniciativa, depèn 

directament de la Direcció, té un equip sota la seva 

responsabilitat i és Cap Departament
nivell 3 33.000 € 35.000 € 10% 3.500 € 38.500 €

Responsable 

Departament (sense 

equip)

Formació a nivell de Llicenciatura o grau o dilatada experiència en 

l'àrea mínima de 5 anys. Imprescindible anglès nivell B2*. 

Assumeix direcció de projectes amb solidesa, iniciativa i depèn 

directament de la Direcció. És Cap d'un Departament Unipersonal
nivell 2 30.000 € 33.000 € 10% 3.300 € 36.300 €

Responsable junior

Formació a nivell de Llicenciatura o grau o experiència en l'àrea 

mínima de 5 anys. Imprescindible anglès nivell B2*. Assumeix 

direcció de projectes per primera vegada, depèn directament de 

la Direcció i col.labora amb projectes estratègics
nivell 1 27.000 € 30.000 € 5% 1.500 € 31.500 €

PER CRÉIXER A LES POSICIONS DE 

RESPONSABLE CAL HAVER 

SUPERAT UNA AVALUACIÓ 

COMPETENCIAL

Tècnic/a Sènior

Formació a nivell de Llicenciatura o Grau especialitzada en l'àrea 

que ocupa. Anglès a nivell PET. Assumeix tasques especialitzades 

dins un departament, mínm 4 anys experiència en la posició, 

domina la seva àrea actuació. Raporta a un professional de rang 

superior nivell 3 24.000 € 27.000 € 0% 0 € 27.000 €

Tècnic/a 

Formació a nivell de Llicenciatura o Grau especialitzada en l'àrea 

que ocupa. Anglès a nivell PET. Assumeix tasques especialitzades 

dins un departament, mínm 2 anys experiència en la posició i 

comença a guanyar polivalència dins l'àrea. Raporta a un 

professional de rang superior nivell 2 21.000 € 24.000 € 0% 0 € 24.000 €

Tècnic/a junior

Formació a nivell de Llicenciatura o Grau especialitzada en l'àrea 

que ocupa. Anglès a nivell PET. Assumeix tasques especialitzades 

dins un departament. Raporta a un professional de rang superior
nivell 1 19.000 € 21.000 € 0% 0 € 21.000 €
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Administratiu/va 

sènior

Formació a nivell de Grau Superior Administració. Amb 

experiència mínima de 5 anys en el càrrec i que tot i 

desenvolupar tasques administratives ho fa amb solidesa i 

iniciativa.

nivell 3 20.000 € 22.000 €

0% 0 € 22.000 €

Administratiu/va

Formació a nivell Grau Mig Administració o Batxillerat. 

Experiència mínima de 3 anys en el càrrec. Desenvolupa tasques 

administratives amb autonomia

nivell 2 18.000 € 20.000 €

0% 0 € 20.000 €

Auxiliar 

administratiu/va

Grau Mig Administració o Batxillerat, sense experiència. 

Desenvolupa tasques administratives bàsiques.
nivell 1 16.000 € 18.000 €

0% 0 € 18.000 €

ES
TR Conserge

No es requereix formació. Realitza els serveis necessaris 

(manteniment, paqueteria, seguretat, recepció...) per garantir el 

correcte funcionament de la Unitat. nivell 1 15.500 17.000 € 0% 0 € 17.000 €

45.000 € 50.000,00 €    

35.000 € 40.500,00 €    

Investigador/a 

Associat Senior

Títol de Doctor/a i experiència (min. 5 anys) en varis projectes de 

recerca. És primer autor/a o autor/a de correspondència o co-

autor/a de publicacions. Contribueix a nivell nacional a l'àrea de 

recerca del seu grup (participa en xarxes, jornades i/o 

congressos). És adjunt/a al Cap de Grup (R4) i contribueix a 

assegurar el finançament i recursos del grup (redacta projectes) i 

a la seva gestió. Supervisa i orienta personal investigador més 

junior. Treballa amb un alt nivell d'independència. Respon davant 

el/la Cap de grup.  

27.000 € 33.000,00 €    

2.000 € de 

complement per 

coordinació d'un 

equip de persones

Investigador/a Líder 

(R4)

Títol de Doctor/a i dilatada experiència (min. 10 anys) i qualitat 

científica. Ha realitzat estades de recerca en centres externs 

(preferiblement internacionals). Lidera un grup de recerca 

integrat per diferents línies i varis projectes de recerca com a IP. 

Manté un alt i sostingut nivell de producció científica com a últim 

o autor de correspondencia en revistes d'impacte. Contribueix a 

nivell nacional i internacional a la seva àrea de recerca (participa 

en xarxes, jornades i/o congressos, és avaluador). Coordina i 

supervisa el personal del seu grup. Assegura el finançament i 

recursos del grup. Contribueix a la gestió de l'IDIBGI. Respon 

directament davant la Direcció. 

5% (cada 5 anys 

per avaluació 

positiva)

ES
TR

U
C

U
TU

R
A

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

U
/V

A

PER ACCEDIR I MANTENIR LA 

POSICIÓ CAL SUPERAR UNA 

AVALUACIÓ QUINQUENNAL (PLA 

DE CARRERA)



Investigador/a 

Associat Junior

Títol de Doctor/a i experiència (mín. 3 anys) en un mínim d'un 

projecte de recerca. És primer/a o autor/a de correspondencia o 

co-autor/a principal de publicacions. Contribueix a nivell nacional 

a l'àrea de recerca del seu grup (participa en xarxes, jornades i/o 

congressos). És adjunt/a al/la Cap de Grup (R4) i contribueix a 

assegurar el finançament i recursos del grup (redacta projectes) 

i/o a la seva gestió. Orienta personal investigador més junior. 

Respon davant el Cap de grup. 

21.000 € 25.000,00 €    

Investigador/a 

consolidat (R3)

Títol de Doctor/a i experiència (min. 5 anys) i qualitat científica. 

Ha realitzat estades de recerca en centres externs 

(preferiblement internacionals). Lidera una línia de recerca dins 

un grup i com a mínim és IP d'un projecte de recerca. Manté un 

alt i sostingut nivell de producció científica com a primer/a o 

últim/a o autor/a de correspondencia o co-autor/a principal. 

Contribueix a nivell nacional i internacional a la seva àrea de 

recerca (participa en xarxes, jornades i/o congressos). Supervisa i 

orienta personal investigador més junior. Treballa amb un alt 

nivell d'independència. Respon davant el/la Cap de grup.  

27.000 € 35.000,00 €    

5.500 € de 

complement per 

obtenir una ajuda 

tipus Miquel 

Servet/Starting 

Grant/Marie Curie

PER ACCEDIR I MANTENIR LA 

POSICIÓ CAL SUPERAR UNA 

AVALUACIÓ QUINQUENNAL (PLA 

DE CARRERA)

Investigador/a 

postdoctoral senior 

(R2a)

Títol de Doctor/a i experiència (mín. 5 anys) en varis projectes de 

recerca. Ha realitzat estades de recerca en centres externs 

(preferiblement internacionals). Manté un sostingut nivell de 

producció científica com a primer/a o autor/a de correspondència 

o co-autor/a principal. Contribueix a nivell nacional a l'àrea de 

recerca del seu grup (participa en xarxes, jornades i/o 

congressos).  Supervisa i orienta personal investigador més junior. 

Treballa en col·laboració amb el/la  Cap de Grup (R4) o 

Investigador/a consolidat/da (R3). Respon davant el/la Cap de 

Grup.

24.000 € 27.000,00 €    
PER ACCEDIR A LA POSICIÓ CAL 

PRESENTAR-SE A UNA OFERTA DE 

POSTDOC O OBTENIR UNA AJUDA

Investigador/a 

postdoctoral junior 

(R2b)

Títol de Doctor i experiència (mín. 3 anys) en un mínim d'un 

projecte de recerca. És primer/a o autor/a de correspondència o 

co-autor/a principal de publicacions. Contribueix a nivell nacional 

a l'àrea de recerca del seu grup (participa en xarxes, jornades i/o 

congressos). Treballa sota la supervisió d'un/a investigador/a 

senior (R2a, R3 o R4). Respon davant el/la  Cap de Grup.

21.000 € 24.000,00 €
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Investigador/a 

predoctoral (R1)

Reuneix les condicions per inscriure's en un programa de doctorat 

(títol universitari de grau o equivalent i màster). No es requereix 

experiència investigadora. Ha de defensar la tesi doctoral en un 

període de 3 a 7 anys. Treballa sota la supervisió d'una 

investigador/a senior (R2a, R3 o R4). Respon davant el/la Cap de 

Grup.

16.000 € 20.000,00 €    

Variable en funció 

de l'ajuda o 

responsabilitats 

que adopti dins el 

grup, màx. 20.000 

€. Si ha finalitzat la 

formació sanitària 

especialitzada 

(MIR, EIR, PIR, FIR, 

LLIR), complement 

de 2.000 €

PER ACCEDIR A LA POSICIÓ CAL 

PRESENTAR-SE A UNA OFERTA DE 

PREDOC O OBTENIR UNA AJUDA

Responsable de 

projectes, 

infraestructura o 

laboratori (amb 

personal a càrrec)

Formació a nivell de Llicenciatura o grau o dilatada experiència en 

l'àrea mínima de 5 anys. Imprescindible anglès nivell B2*. 

Assumeix direcció de laboratori, projecte gran o infraestructura 

amb solidesa, iniciativa, depèn directament del Cap de Grup, té 

un equip sota la seva responsabilitat.

33.000 € 35.000,00 €    

Responsable de 

projectes, 

infraestructura o 

laboratori 

Formació a nivell de Llicenciatura o grau o dilatada experiència en 

l'àrea mínima de 5 anys. Imprescindible anglès nivell B2*. 

Assumeix direcció de laboratori, projecte gran o infraestructura 

amb solidesa, iniciativa i depèn directament del/la Cap de Grup. 

No té persones a càrrec.

27.000 € 30.000,00 €    

Complement de 

5.000 € per 

projectes de gran 

envergadura ( > 

400.000 €)



Tècnic/a

Formació a nivell de Llicenciatura o Grau especialitzada en l'àrea 

que ocupa. Anglès a nivell PET. Assumeix tasques especialitzades 

dins un departament, mínm 4 anys experiència en la posició, 

domina la seva àrea actuació. Raporta a un professional de rang 

superior

24.000 € 27.000,00 €    

Si ha finalitzat la 

formació sanitària 

especialitzada MIR 

i aquest fet aporta 

valor al projecte, 

complement de 

3.000 €

Tècnic/a

Formació a nivell de Llicenciatura o Grau especialitzada en l'àrea 

que ocupa. Anglès a nivell PET. Assumeix tasques especialitzades 

dins un departament, mínm 3 anys experiència en la posició i 

comença a guanyar polivalència dins l'àrea. Raporta a un 

professional de rang superior

21.000 € 24.000,00 €    

Tècnic/a júnior

Formació a nivell de Llicenciatura o Grau especialitzada en l'àrea 

que ocupa. Anglès a nivell PET. Assumeix tasques especialitzades 

dins un departament. Raporta a un professional de rang superior

17.000 € 19.000,00 €    

Infermeria Sènior

Formació a nivell de Grau en infermeria. Assumeix tasques   

especialitzades i aporta mínim de 5 anys d'experiència en recerca 

clínica. Treballa amb  autonomia, domina la seva àrea d'actuació i 

raporta a un/a professional de rang superior

24.000 € 27.000,00 €    
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Infermeria

Formació a nivell de Grau en infermeria. Assumeix tasques   

especialitzades i aporta mínim de 3 anys d'experiència en recerca 

clínica. Treballa amb certa autonomia i raporta a un/a 

professional de rang superior

21.000 € 24.000,00 €    

Infermeria júnior
Formació a nivell de Grau en infermeria. Assumeix les tasques 

bàsiques i no aporta experiència professional.
18.000 € 21.000,00 €    

Tècnic/a laboratori 

senior **

Formació a nivell de Cicle Formatiu Superior en laboratori o 

similar. Aporta mínim de 5 anys d'experiència. Treballa amb 

autonomia i assumeix responsabilitat dins la feina que 

desenvolupa. 3 20.000 € 22.000,00 €    

Tècnic/a laboratori 

**

Formació a nivell de Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior en 

laboratori. Aporta mínim de 3 anys d'experiència. Treballa amb 

certa autonomia i raporta a un/a professional de rang superior

2 18.000 € 20.000,00 €    

Auxiliar laboratori **

Formació a nivell de Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior en 

laboratori. Assumeix les tasques bàsiques i no aporta experiència 

professional. 1 16.000 € 18.000,00 €    

* Tenir el certificat o estar assistint a classes per aconseguir-lo

** Tècnic/a de laboratori o altres graus similars
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