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ANNEX A L’ACORD DEL MODEL DEL SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DE L’HCB DE DATA 

28/3/2012 

1. L’apartat 3 de l’acord del model de SPP, de data 28 de març de 2012, establia que quedava pendent de 

definició el SPP del grup professional A. 

 

2. En compliment d’aquesta disposició, a data d’avui ja s’han descrit les característiques, nivells, requisits 

d’accés i promoció, avaluació i retribució per nivells, corresponents al grup A. 

 

3. Els professionals inclosos en aquest grup no havien estat adscrits a la carrera professional, per tant, la seva 

assignació inicial a nivell de SPP es farà en les següents condicions: 

 

a. Professionals vinculats a l’HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que 

comptin de 6 a 13 anys d’antiguitat a l’HCB, seran assignats al nivell 1 de SPP, percebent el 

100% de l’import del nivell. 

b. Professionals vinculats a l’HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que 

comptin de 13 a 20 anys d’antiguitat a l’HCB, seran assignats al nivell 2 de SPP, percebent el 

100% de l’import del nivell. 

c. Professionals vinculats a a l’HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que 

comptin de 20 a 29 anys d’antiguitat a l’HCB, seran assignats al nivell 3 de SPP, percebent el 

70% de l’import del nivell. 

d. Professionals vinculats a a l’HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que 

comptin amb més de 30 anys d’antiguitat a l’HCB, seran assignats al nivell 4 de SPP, percebent 

el 70% de l’import del nivell. 

 

Els efectes econòmics d’aquesta assignació es retrotrauran a data 1 de gener de 2012. 

4. S’estableix un període màxim de quatre anys a comptar des de l’entrada en vigor del nou SPP (fins 

31/12/2016) durant el qual els treballadors podran canviar el nivell a través del sistema de mèrits específics 

pel procés de transició. Això es farà mitjançant convocatòries anuals per tal efecte. 

 

5. Un cop transcorregut aquest període, únicament es podrà progressar a través del sistema de mèrits i 

requisits del SPP. 

 

 

 

 

 

 

6. Les retribucions per nivells queden reflectides en el següent quadre: 

 

Col·lectiu Nivell Anys Import anual* 

 
 

Grup A 

N0 De 0 a 5 0,00 

N1 De 5 a 10 1.760,00 

N2 De 10 a 15 3.190,00 

N3 De 15 a 20 5.055,00 

N4 De 20 a 25 7.105,00 

N5 Més de 25 8.705,00 

(*) Aquests imports no inclouen la reducció del -5% aplicable segons RDL des de 1/6/2010 


