
 
 

ESTUDI DE RETRIBUCIONS 
 

 

 
 
 
 
 
Pots accedir a les dades completes a Estudi del Mercat Laboral 2014  
 
 
 

 
L’AAC-GD no acceptarà la publicació al servei Borsa de treball d’ofertes laborals que 
especifiquin una retribució inicial per a arxivers i gestors de documents qualificats inferior 
als 18.000 euros bruts anuals.  
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Realitzar accions de vigilància i preservació en un fons d'arxiu 

Validar transferències i altres ingressos en un fons digital d'arxiu 

Eliminar de forma controlada documents d'arxiu 

Descriure i reorganitzar documents d'arxiu 

Fer transcripcions paleogràfiques de documents d'arxiu 

Avaluar el funcionament formal d'un sistema de gestió documental 

Fer formació d'usuaris per a l'ús de fons d'arxiu 

Administrar una eina de gestió documental de fons d'arxiu 

Auditar requisits de correcta gestió i validesa de documents d'arxiu 

Identificar els documents d'arxiu generats per processos de treball 

Elaborar sistemes de classificació de documents d'arxiu 

Fer formació d'usuaris per a l'ús d'un sistema de gestió documental 

Elaborar models de descripció de documents d'arxiu 

Gestionar l'accés i la difusió d'un fons digital d'arxiu 

Obtenir noves fonts d'ingressos documentals de fons d'arxiu 

Elaborar i controlar plans de digitalització de fons d'arxiu 

Gestionar tècnicament i organitzativa equips de treball sobre fons … 

Retribució per tasca en llocs de treball 

ESTUDI DEL MERCAT LABORAL (2014) 
 
 

 
 
 

Mitjana aritmètica €  29.030,92 

http://www.arxivers.com/AAC_EML/observatori/informe_pdf.php
http://treball.arxivers.com/registrar/empresa


 
 
Altres fonts que inclouen dades retributives de perfil professional d’arxivers i gestor de 
documents o d’altres perfils professionals amb funcions anàlogues.  
 
 
 

 
Grup class. Mitjana aritmètica 

Arxiver/a A1 €  33.269,65 
Tècnic mitjà/na en arxivística A2 €  29.975,31 
Tècnic/a auxiliar d'arxiu C1 €  23.014,85 
Auxiliar d'arxiu C2 €  19.547,68 

 
 
 
 
 

Perfil DOCUMENTALISTA 
* Amb les funcions d’avaluació i anàlisi de la cadena documental, gestió de documentació, i gestió de 
l’arxiu 

  
PYME Gran empresa 

Sense idiomes Mín. 18.000 € 24.000 € 
Màx. 22.000 € 26.000 € 

Amb idiomes Mín. 24.000 € 30.000 € 
Màx. 28.000 € 36.000 € 

 
 
 
 
 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Estudi retributiu del personal dels Ajuntament de la 
província de Barcelona (2010) 
 

 
 
 

MICHAEL PAGE. Estudios de remuneración 2015 pàg. 6 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=c97f791d-b95d-4c7a-a4d1-705625e4ba17&groupId=192458
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=c97f791d-b95d-4c7a-a4d1-705625e4ba17&groupId=192458
http://www.michaelpage.es/sites/michaelpage.es/files/er_assistants_0.pdf

