
 1 

 
 
 

PACTE COL.LECTIU 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1.-  ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
El present pacte regula les relacions laborals entre “LAVINIA BCN AUDIOVISUAL, S.L.” (en endavant ens hi 
referirem també com  Lavinia) i  el seu personal afecte a la gestió de Barcelona Televisió, com a conseqüència de 
l’adjudicació efectuada per I.C.B. el 29 de març de 2005 (Informació i Comunicació de Barcelona), després de la 
corresponent PPO (petició pública d’ofertes). 
 
 
ARTICLE 2.- ÀMBIT TEMPORAL. 
El pacte té una duració temporal de tres anys. Inicia la seva producció d’efectes l’1 de gener de 2007 i conclourà la 
seva vigència el 31 de desembre de 2009. Podrà prorrogar-se per successives anualitats sempre i quant es mantingui 
vigent el contracte entre Lavinia i ICB, si cap de les parts no denuncia amb una antelació mínima de 1 mes a la data 
de la finalització de la seva vigència inicial o prorrogada. 
 
 
ARTICLE 3.- ÀMBIT PERSONAL. 
El pacte és d’aplicació, única i exclusivament, al personal que presti  serveis laborals per a “Lavinia BCN 
Audiovisual, S.L.” afectes a la PPO de Barcelona Televisió. 
 
Queden expressament fora de l’àmbit d’aplicació: 
 
a).-  El personal, encara que laboralment contractat per “Lavinia BCN Audiovisual, S.L.”, no afectes a la PPO de 

Barcelona Televisió. 
 
b).-  El personal contractat per “Lavinia BCN Audiovisual, S.L.”, en qualsevol règim, per a l’elaboració de 

programes específics. 
 
c).-  El personal d’alta direcció, que es regeixi pel que disposa el Reial Decret 1382/1985 d’1 d’agost. 
 
d).- Els professionals contractats en règim civil o mercantil. 
 
e).-  El personal artístic, en general, i els comercials, col·laboradors i becaris en pràctiques. 
 
 
ARTICLE 4.- CONDICIONES MÉS BENEFICIOSES. 
Es respectaran, a títol personal, les condicions econòmiques més beneficioses adquirides en virtut  de contracte 
individual, pacte col·lectiu i decisió unilateral de l’empresa.  
 
 
ARTICLE 5.- PERÍODE DE PROVA. 
Podrà concertar-se per escrit un període de prova que no podrà tenir una duració superior a 4  mesos per als tècnics 
titulats, ni de 3 mesos per a la resta de treballadors. 
 
Durant el període de prova, el treballador tindrà els drets i obligacions que corresponguin a la seva categoria 
professional. 
 
Transcorregut el període de prova, sense denúncia de cap de les parts, el contracte produirà plens efectes, computant-
ne l’antiguitat des de la data d’inici de la prestació de serveis. 
 
La situació d’incapacitat temporal o de maternitat del treballador/a durant el període de prova interromprà el seu 
còmput si així s’acorda entre les parts. 
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ARTICLE 6.- JORNADA DE TREBALL I HORARIS. 
La jornada laboral serà de 40 hores setmanals de treball efectiu, de promig, en còmput anual. 
 
L’horari de cada treballador serà el que correspongui al lloc de treball que ocupi, segons les necessitats de 
disponibilitat i flexibilitat que requereixi la producció. 
 
Modalitats d’horaris: 
 
Els horaris podran ser de qualsevol modalitat, entre les que a continuació es relacionen i podran compaginar-se 
mitjançant torns, rotatius o no. 
 
A).-  Horari partit: És el que es realitza en dos fraccions al dia, amb una interrupció mínima d’1 hora i màxima de 

2 hores entre ambdues fraccions, a elecció del treballador. 
Aquest horari només s’aplica a torns de treball diürns. 

 
B).-  Horari continuat: Es realitza en una sola fracció diària, que no podrà superar les 9 hores de  treball efectiu al 

dia.  
 
C).-  Horari nocturn: És aquell en el qual es treballen un mínim de 3 hores diàries en la franja compresa entre les 

22 hores i les 6 hores. 
 
D).-  Treballadors de cap de setmana: Són els qui desenvolupen el seu treball durant quatre dies a la setmana, que 

inclouen necessàriament  el dissabte, el diumenge, i el divendres o el dilluns. 
 
La jornada diària podrà oscil·lar entre un mínim de 7 hores i un màxim de 12 hores diàries. 
 
Els treballadors de cap de setmana gaudiran d’un descans setmanal de tres dies complets. 
 
 
ARTICLE 7.- CATEGORIES PROFESSIONALS. 
 
Les categories professionals del personal comprès en l’àmbit d’aplicació del present pacte  es regiran  per les 
agrupacions següents: 
 
GRUP I : Realitzadors, Responsable de Manteniment, Tècnic de sistemes, Gestors de Continguts i Responsable de 
Platós 
 
ü Realitzador és el professional que dirigeix els mitjans humans i tècnics necessaris per a la realització dels 

programes. 
 
ü Responsable de manteniment és el tècnic encarregat del manteniment de l’equipament audiovisual. 

 
ü Gestor de continguts és el tècnic que gestiona els diferents sistemes de producció audiovisual. 

 
ü Tècnic de sistemes és el professional encarregat del control dels sistemes informàtics de gestió de dades d’ 

àudio i vídeo. 
 
ü Responsable de plató és el professional encarregat de la gestió i coordinació del mitjans humans i tècnics del 

plató. 
 

 
 
GRUP II : ENG (electrònic news gathering) i productors.  
 
ü ENG és el professional que grava, locuta, redacta i edita les notícies o reportatges de la programació. 

 
ü Productor és el que gestiona i coordina els recursos humans i tècnics d’una determinada producció. 
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GRUP III : Tècnic d’ingesta, Operador Tècnic, Muntador, Grafista, Retolistes, Documentalista, Il·luminadors, 
Lingüistes, Informàtics i Meteoròlegs. 
 
ü Tècnic d’ingesta és el professional encarregat de la ingesta al sistema dels diferents fluxos d’informació 

audiovisual. 
 
ü Operador tècnic és el professional d’imatge i so que participa en la realització de la programació. 

 
ü Muntador és el professional d’imatge i so que edita els continguts. 

 
ü Grafista és el professional que dissenya el grafisme d’una determinada peça de contingut audiovisual. 

 
ü Retolista és el tècnic que inserta els rètols a una producció audiovisual. 

 
ü Documentalista és el professional que documenta, recerca i cataloga el material audiovisual . 

 
ü Il·luminador és el professional encarregat de la il·luminació dels platós i de tots els elements que l’integren. 

 
ü Lingüista és el professional que revisa i assessora en la correcció lingüística dels textos que produeixen. 

 
ü Informàtic és el que gestiona i controla els sistemes informàtics d’ ofimàtica i serveis generals. 

 
ü Meteoròleg és el professional que elabora el pronòstic del temps. 

 
 
GRUP IV : Càmera polivalent, Elèctric i Webmaster 
 
ü Càmera Polivalent és el professional que opera de càmera de plató i d’exteriors, i assisteix en el muntatge i 

il·luminació del plató. 
 
ü Elèctric és el professional encarregat del manteniment i muntatge del suport elèctric dels platós. 

 
ü Webmaster, és el professional encarregat del manteniment de continguts del web de la cadena 

 
 
GRUP V : Muntador de decorats, Tècnic de  Repicats, Ajudants de Producció, Ajudants Tècnics i Ajudant 
d’emissions. 
 
ü Muntador de decorats és el professional encarregat del muntatge dels decorats del plató i de la distribució 

dels elements d’attrezzo. 
 
ü Tècnic de repicats és el professional encarregat de realitzar còpies del material produït per  entregar en 

format domèstic, o bé  canvi de format. 
 
ü Ajudant de Producció és el professional que assisteix a un productor. 

 
ü Ajudant Tècnic és el professional que assisteix a un tècnic. 

 
ü Ajudant d’emissions és el professional que assisteix a un professional d’emissions. 

 
 
GRUP VI: Encarregats d’equip lleugers, maquilladors i  perruquers 
 
ü Encarregat d’equips lleugers, és el  professional que s’encarrega del manteniment i entrega dels equips de 

rodatge. 
 
ü Maquillador,  és el professional que maquilla les persones que intervenen en qualsevol peça de forma prèvia 

al seu enregistrament. 
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ü Perruquer, és el professional estilista que pentina les persones que intervenen en qualsevol peça de forma 
prèvia al seu enregistrament  

 
 
 
Realització de treballs d’inferior categoria: 
 
La mobilitat a un lloc de treball de categoria inferior s’efectuarà respectant la dignitat, la formació i la promoció 
professional del treballador, amb manteniment de la retribució corresponent a la seva categoria consolidada. 
 
El canvi d’un treballador a funcions d’inferior categoria es comunicarà al Comitè d’empresa, explicitant els motius i 
la duració prevista de la mobilitat. 
 
 
 
ARTICLE 8.- CONDICIONS RETRIBUTIVES. 
L’estructura de les retribucions del personal serà la següent: 
 
8.1. SALARI BASE: 
 

És la retribució assignada a cada treballador por la realització de la seva jornada de treball y de les funcions 
pròpies de la seva categoria professional. 
 
Les retribucions brutes anuals, per a l’any 2007, es fixen en el següents imports, tots ells referits a jornada 
completa de 40 hores setmanals: 
 
GRUP I :   26.617,25€ 
GRUP II:  24.770,87€ 
GRUP III:  23.150,26€ 
GRUP IV:  19.603,04€ 
GRUP V :  18.067,35€ 
GRUP VI:  17.412,70€ 

 
8.2. COMPLEMENTS SALARIALS: 
 

Són les quantitats que s’addicionen al salari base, quan concorren els requisits i circumstàncies que donen dret a 
la seva percepció. 
 
Es contemplen els següents complements salarials: 

 
 
8.2.1. Plus de responsabilitat 
 

Es percep com a conseqüència d’assumir una determinada responsabilitat entre les que es llisten tot seguit. 
L’assumpció de tal responsabilitat està lligada a la pertinença a un determinat grup professional. Percebran 
aquest plus  els editors, responsables de producció, responsables de postproducció, responsables de grafisme, 
responsables de maquillatge, responsables de muntatge de decorats i responsables de gestió de continguts, als 
qui l’empresa decideixi encomanar aquestes responsabilitats, en els imports que tot seguit s’indiquen: 

 
Editor:       30%  salari (Grup II)  
Responsable de producció:     15%  salari (Grup II ) 
Responsable de postpo i grafisme:     10%  salari (Grup III ) 
Responsable de maquillatge:     10%  salari (Grup VI ) 
Responsable de muntatge de decorats:   10%  salari (Grup V ) 
Responsable de gestió de continguts:     10%  salari (Grup I ) 
Responsable de realització:  10% salari (Grup I) 
Plus presentador:   15% salari (Grup II/III) 
 
El plus de responsabilitat és essencialment temporal, i es percebrà única i exclusivament mentre s’exerceixi 
efectivament la responsabilitat que origina la seva atribució. 



 5 

 
Per excepció, si aquesta responsabilitat s’exerceix per més de sis mesos consecutius, o vuit mesos alterns en 
un període de dos anys, el treballador acreditarà dret a consolidar el 55% del plus de responsabilitat que 
vingués percebent, que passarà a formar part del seu salari.  En tal cas aquesta quantitat serà absorbible amb 
els augments que es determinin de forma general segons acord de conveni. 
 
Pel cas del personal que abans de l’entrada en vigor del present conveni estigui desenvolupant una tasca 
relativa a una responsabilitat com algunes de  les descrites a partir d’un coeficient (grup professional) ja no 
existent s’observarà el que indica l’article 19 sobre disposicions transitòries. 
 

 
8.2.2. Compensatori 
 

Percebran aquest complement els treballadors que de manera puntual desenvolupin tasques d’un Grup superior, 
des de el primer dia. 
 
El seu import serà igual a la diferència entre el salari base dels dos Grups. 
 
La realització de tasques  de Grup superior per més de 6 mesos consecutius, o de 8 alterns dintre d’un període de 
dos anys, dóna dret al treballador a consolidar el complement compensatori, que passarà a ser un complement 
personal. En aquests casos, l’empresa proveirà la vacant. 
 
Per excepció, no hi haurà lloc a consolidar el complement quan els treballs de superior nivell tinguin causa de 
substitució per interinitat, qualsevol que sigui la seva duració. 

 
 
8.2.3. Complement per tasques addicionals. 
 

El debanaran els treballadors que desenvolupin tasques diferents de les seves habituals, fora del seu horari de 
treball, col·laborant amb altres departaments o programes de l’empresa. 
 
Podran ser col·laboracions puntuals o habituals. Es consideren habituals les que  es realitzen com a mínim un 
cop per setmana. 

 
 
8.2.4. Bolos 
 

És el treball extraordinari i puntual  que, amb caràcter voluntari, realitza un treballador fora del seu horari de 
treball, per a donar cobertura a tasques extraordinàries de l’empresa, no necessàriament coincidents amb la seva 
feina habitual. 
 
Tots els treballadors tenen dret a realitzar bolos, i en primera instància, s’oferiran al personal de l’empresa. 
 
L’import d’aquest complement serà: 
 
Mig bolo (igual o inferior a 3 hores): 100€ 
Bolo (més de 3 hores i menys de 8): 160€ 
Bolo i mig (més de 8 hores):  240€ 
 
Percebran també aquest complement els treballadors de cap de setmana quan hagin de treballar en els seus dies 
de descans, i els altres treballadors quan hagin de treballar en dissabte o diumenge. 
 
 
 

8.2.5. Guàrdies 
 

El treballador al qual l’empresa sol·liciti puntualment estar localitzable i disponible en dies de descans, 
acreditarà dret a la meitat de les hores del període de disponibilitat puntual per a gaudir-les en temps de descans 
a decidir per ell, previ avís amb quinze dies d’antelació. 
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8.2.6. Cap de setmana 
 

Els treballadors de cap de setmana percebran un complement del 7% del salari base. 
 
 
8.2.7. Nocturnitat 
 

Les hores treballades entre les 22 hores i les 6 hores s’abonaran amb un complement del 15% del salari base. 
 
 

8.2.8. Dietes 
 

Els treballadors que com a conseqüència d’una determinada feina fora de Catalunya, que els obligui a 
allotjar-se fora de la seva residència,  tenen dret al cobrament de dietes de manutenció.  

 
        Dietes nacionals:  50€ / dia  
        Dietes internacionals:    80€ / dia 

 
 
 
ARTICLE 9.- INCREMENTS SALARIALS. 
El salari base i els complements salarials durant la vigència d’aquest pacte, es revisaran anualment en el percentatge 
d’IPC que publiqui l’Institut Nacional d’Estadística, de l’any en anterior i s’aplicarà l’1 de gener de l’any en curs. 
 
 
ARTICLE 10.- COMPLEMENTS DE L’ACCIÓ PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
L’empresa complementarà fins al 100% les prestacions econòmiques de la seguretat social, en cas de malaltia o 
accident dels treballadors, la baixa dels quals hagi estat acordada pels serveis sanitaris públics, des del primer dia i 
fins al tercer mes de la baixa.  
 
La pròrroga del complement, més enllà del tercer mes de la baixa, es decidirà per acord entre l’empresa i el Comitè 
d’Empresa. 
 
 
ARTICLE 11.- HORES EXTRAORDINÀRIES. 
 
La realització d’hores extraordinàries tindrà caràcter excepcional, i serà voluntària per als treballadors.  
 
La compensació de les hores extraordinàries es farà en temps de descans. 
 
Cada hora extraordinària es compensarà amb una hora de descans. 
 
Les hores extraordinàries i els bolos són incompatibles entre sí. 
 
 
ARTICLE 12.- FESTIUS TREBALLATS. 
 
El personal que hagi de prestar serveis els dies 1 de gener, 24(nit), 25, 26 i 31(nit) de desembre, acreditarà dret a: 
 
ü Treballadors de torns intersetmanal:  2 dies de descans compensatori. 

 
ü Treballadors de cap de setmana:  2 dies de descans compensatori. 

 
ü La resta de dies festius  es compensaran amb 1,5 dies (torn intersetmanal i torn de cap de setmana). 

 
Els dies de descans compensatori podran acumular-se fins a un màxim de 10, i no són addicionables al període de 
vacances. 
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Per al seu gaudi, el treballador els sol·licitarà amb un preavís mínim de quinze dies. 
 
Tots els descansos compensatoris hauran de realitzar-se en el termini de un any de la seva generació. 
 
Per acord entre empresa i treballador el descans compensatori podrà substituir-se per la seva compensació en 
metàl·lic.  
 
 
ARTICLE 13.- SUBSTITUCIONS. 
 
Les substitucions puntuals del personal en períodes de permís o vacances es retribuiran a raó de 80€ per cada jornada 
completa de treball. 
 
 
ARTICLE 14.- COBERTURA DE VACANTS. 
 
Per a la cobertura de  les vacants que es creïn o es produeixin en la plantilla, s’obrirà un procés de selecció on es 
donarà preferència a personal que ja ha prestat serveis a la cadena seguint el següent ordre:  
 
a).-  En primer lloc, treballadors de plantilla, per mobilitat funcional. 
 
b).-  En segon lloc, personal del nivell professional que estigui contractat temporalment i que aporti una 

experiència suficient.  
 
c).-  En tercer lloc, personal amb titulació adequada, que hagi finalitzat un període de pràctiques a l’empresa. 
 

Quan aquest procés resulti insuficient per les característiques del lloc de treball a cobrir o no aporti un 
nombre prou representatiu de candidats, aleshores a banda del personal anterior el procés s’obrirà a tota 
mena de professionals del sector. 

 
 
ARTICLE 15.- FORMACIÓ PROFESSIONAL. 
 
Es procurarà l’actualització permanent dels coneixements del personal, i a tal efecte i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, anualment s’elaborarà entre l’empresa i els representants del  personal un pla de formació i 
s’acordarà l’assistència als cursos. 
 
L’assistència als cursos de formació fora de l’horari i jornada habitual és voluntària per al treballador. 
 
 
ARTICLE 16.- VACANCES. 
 
Les vacances anuals retribuïdes  seran de 30 dies naturals per any complet treballat. 
 
L’empresa confeccionarà el calendari provisional de vacances abans del 30 d’abril de cada any i ratificarà amb cada 
treballador les dates  concretes per al seu gaudi, amb 2 mesos d’antelació a la data del seu inici. 
 
Les vacances han de gaudir-se dintre de l’any natural al qual corresponguin. 
 
 
ARTICLE 17.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 
 
En tot el que fa referència a permisos i llicències s’estarà al que disposa l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
 
ARTICLE 18.- SALUT LABORAL. 
S’estarà al que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i altres disposicions generals sobre la matèria. Tot el 
personal tindrà dret a una revisió mèdica  anual. 
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ARTICLE 19.- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 
 
En el present pacte col·lectiu algunes funcions han deixat de ser una categoria professional passant a ser una 
responsabilitat específica retribuïda segons el article 8 d’aquest pacte.  
 
En concret la funció d’ ”editor” ha deixat de ser una categoria professional, passant a ser una responsabilitat 
específica dels ENG  als qui l’empresa decideixi encomanar-la. En conseqüència es reconeix, amb caràcter de 
complement personal no compensable ni absorbible, als actuals editors que seguidament es relacionen: Angels 
Lòpez, Olga València, Rafel Luján i Gabriela Grífol;  el dret a mantenir les seves actuals condicions retributives, 
amb les actualitzacions que corresponguin dins del marc de la PPO que BarcelonaTV va fer en el seu moment. 
 
El mateix dret i condicions, i per la mateixa raó, es reconeix als següents treballadors, com actuals “responsables de 
gestió de continguts”: Mireia Udina I als “operadors d’ingesta”: Meritxell Canela i Montserrat Dominguez  I als 
“presentadors”: Nuria Dias i Vanessa Petit 
 
 
 
 
I per a que consti les parts signen el present conveni a Barcelona el 1 d’abril de 2007  
 
 
Per l’empresa,  
 
Jaume Teodoro Sadurní  
Lavinia BCN Audiovisual S.L.  
 
 
Pels representants dels treballadors,  
Raquel Prat Eva Alderius        Gabriela Grífol         Txell Canela 
 
Rolando Soto    Pau Daroca             
 
 
pels assessors sindicals, 
 
 
Roberto Gonzalez SPC    Jose Vargas CCOO 


