
  

 

Barcelona, 10 i 11 de Novembre

  

 

ACORD-MARC PER A LA REGULACIÓ DE LES 

PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DE PERIODISME I 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL ALS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ DE CATALUNYA

Reunits a la seu del Col.legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, el dia 10 

de maig de l'any 2000, els sotasignants, representants de la Unió General de 

Treballadors de Catalunya, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, del 

Sindicat de Periodistes de Catalunya i del Col.legi de Periodistes de Catalunya, 

així com de diferents Comitès d'Empresa dels mitjans de comunicació catalans.

ACORDEN

Assumir en tots els seus punts el document annex sobre la regulació de les 

pràctiques als mitjans de comunicació de Catalunya. Una proposta de l'SPC que 

va ser consensuada primer amb el Col.legi de Periodistes i després amb els 

sindicats presents a la signatura i amb els Comitès que detenten la representació 

social d'aquests sindicats. A més, es comprometen a defensar els punts de 

l'acord, tant des de la seva vessant professional com laboral, en les empreses on 

tenen representació. 

1. Període: Les pràctiques no excediran de quatre mesos, en període lectiu, 

durant no més de quatre hores diàries, excloent-ne les nits, les matinades, els 

caps de setmana com a norma general, els festius i les vacances d'estiu, Nadal i 

Setmana Santa.

2. Nombre: El límit màxim d'estudiants a l'empresa no excedirà del 10% de la 

plantilla de cada departament o seccions d'un diari o mitjà audiovisual: 

informatius, programes, departaments tècnics&

3. Tutor: La figura del tutor d'empresa cal regular-la i incentivar-la, per poder tenir 

una dedicació eficaç a la supervisió i valoració de la feina dels estudiants i 

controlar els possibles abusos. En caràcter general, es procurarà que no 

coincideixin en una mateixa persona les funcions de tutor i cap de departament o 

  



secció, ja que pot comportar que els becaris se'ls destini a cobrir llocs de treball 

estructurals. Creiem que el nombre d'estudiants per tutor no hauria d'excedir de 

quatre, ja que aquest nombre garanteix el seguiment del tutor i no li suposa un 

excés de feina.

4. Pla de Formació: Les empreses que vulguin oferir places per a estudiants en 

pràctiques, i signin convenis amb les Universitats, hauran d'elaborar prèviament, 

per a presentar a la Facultat corresponent, un Pla de Formació en el qual 

s'especifiquin les condicions de treball i el tipus de feina que ofereixen per a la 

realització d'aquestes pràctiques.

5. Producció: Els estudiants no ocuparan llocs de feina estructural i per tant els 

seus treballs no contribuiran a la producció informativa del mitjà, llevat expressa 

recomanació del tutor de pràctiques i hauran de rodar pels diferents llocs de 

feina, o especialitats informatives, per afavorir la seva formació. 

6. Remuneració: Els estudiants no rebran cap remuneració per a les seves 

pràctiques, que són clarament acadèmiques. En tot cas, caldrà fixar alguna "dieta 

de transport o menjador" en els casos específics, per raons de desplaçaments o 

d'horaris, que seran convinguts en conveni per les Universitats i les empreses. De 

cap manera aquesta mena de "dietes" s'entendran com una remuneració per la 

feina.

7. Informació als Comitès d'Empresa: L'empresa es compromet a informar 

documentalment al Comitè d'Empresa dels convenis de col.laboració que tingui 

subscrits o es subscribeixin amb les diferents facultats o escoles tècniques. Amb 

la finalitat que els estudiants de les mateixes realitzin a l'empresa les proves 

teòrico-pràctiques que s'acordin. Així mateix es compromet a que en els citats 

convenis no es superi el límit de 4 hores diàries en un període que no excedirà 

els 4 mesos, acordant un límit màxim d'estudiants del 10% de la plantilla 

d'informatius, programes, departaments tècnics o diferents seccions dels diaris. A 

més, l'empresa informarà al Comitè d'Empresa de qualsevol modificació que es 

produeixi, així com de les mesures que hagi d'adoptar a l'empresa com a 

conseqüència dels esmentats convenis subscrits, tutories, dietes, definició de les 

pràctiques, etc. També s'inclouran en els convenis col.lectius els punts bàsics de 

l'acord marc.

Signen l'acord:

Antonio Quijada Pérez (CC.OO), Clementina Martín (UGT), Enric Bastardes 

(SPC), Maria Goretti Palau (CPC), Pere Font (Comitè d'Empresa RNE), Toni 

Garriga (Comitè d'Empresa d'EFE), Manuel Cornejo (Comitè d'Empresa Cadena 

SER), Pere Monés (Comitè d'Empresa Ediciones Primera Plana - El Periódico), 

Ricard Cugat (Comitè d'Empresa Ediciones Primera Plana - El Periódico), Martí 

Cuní (Comitè d'Empresa Catalunya Ràdio), Mònica Galindo (Comitè d'Empresa 

Moebius, SL -BTV i Diari de Barcelona), Antonio Amores (Comitè d'Empresa 

Moebius, SL - BTV i Diari de Barcelona), Ramon Espuny (Comitè d'Empresa 

TV3), Isabel Serrano (Comitè d'Empresa COM Ràdio), Joan Noguera (Comitè 

d'Empresa COM Ràdio), Jordi Casanovas (Comitè d'Empresa TVE-Catalunya), 



Yolanda Fernández (Comitè d'Empresa Diari de Tarragona), Enric Bastardes 

(Comitè d'Empresa El País), Carles Dosta (Comitè d'Empresa Diari de Terrassa), 

Eduardo Bayona (Comitè d'Empresa La Mañana de Lleida), Rosa Salguero 

(Delegada de Personal de La Farga - Diari de L'Hospitalet), Pilar Gonzalo 

(Delegada de Personal de La Farga - Diari de L'Hospitalet), José A. González 

Ruiz (Comitè d'Empresa El Mundo Deportivo) 
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