
Mitjans locals: democratització, professionalitat i 
estabilitat per garantir la qualitat

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC),
davant les eleccions municipals a Catalunya del 26 de maig de 2019, demana a les candidatures
que s'hi presenten que assumeixin els següents compromisos:

1.– Les administracions públiques locals vetllaran –en el marc de les seves competències i
atribucions–perquèelstreballadorsi treballadoresdelesempresesinformativesenelseuàmbit
territorial disposin de les millors condicions laborals i professionals per fer la seva feina i per
garantireldretalainformaciódelaciutadania,undrethumàbàsiciuniversal,reconegutal'article
19delaDeclaraciódelsDretsHumans,al'article20delaConstitucióespanyolaial'article52de
l'EstatutdeCatalunya.

2.–Enrelacióespecíficaalsmitjansdecomunicaciópúblicsdecaràcterlocal,aqueststenenper
lleielsmateixosobjectiusqueelsquedepenend'altresadministracions:oferiralaciutadaniauna
informació veraç, plural i independent i una programació de qualitat. Els ajuntaments i entitats
localshandegarantireldretalainformació,lallibertatd'expressióielpluralismepolíticisocialen
els mitjans de comunicació que en depenguin. Les corporacions locals vetllaran per garantir
aquests drets constitucionals adequant els seus reglaments d'organització i funcionament als
criteriscontemplatsalaLleideComunicacióAudiovisualdeCatalunya.

3.– D'acord amb aquesta Llei, aquests mitjans s'han de regir per organismes designats pels
plenaris dels ens locals, per majoria de dos terços i d'acord amb criteris de competència
professionalcontrastada.Ladirecciód'aquestsmitjansnohadecoincidiramb ladelgabinetde
premsaodecomunicaciódel'ens local,nientindràcapdependènciad'ordre jeràrquic.Aquesta
diferenciacióhadecontribuiradotar-losd'uncaràcterindependent,pluraliimparcial.

4.– Es constituirà un Consell de la Comunicació, amb representació dels col·lectius socials i
culturals més representatius, que exercirà de consell assessor i farà el seguiment de la
programació.D'acordtambéamblaLleiAudiovisual,pernomenarl'òrgandegestiócaluninforme
preceptiud'aquestorganismesobre la idoneïtat,capacitats imèritsde lespersonesproposades
peralsòrgansdegestió.

5.–Comaqualsevolmitjàdecomunicació,calqueels i lesprofessionalsde la informaciódels
mitjans locals disposin d'un Estatut de Redacció que garanteixi el lliure exercici professional.
AquestEstatutserànegociatiacordatentreelsresponsablesdelsmitjansilarepresentaciódelsi
lestreballadors/res.Amés,enelcasdelsmitjansdetitularitatpública,elsòrgansencarregatsde
lagestiódelmitjàgarantiran laplenaaplicaciód'aquestanormativadecontroldemocràticde la
informacióilafaràcomplir.

6.–Elsequipsdegoverndelsenslocalsvetllaranperquèlescondicionslaboralsdelespersones
quetreballinenaquestsmitjansdetitularitatpúblicasiguinlesquecorresponena lasevatasca,
evitanttotesaquellessituacionsdeprecarietatqueposenenperilllaindependènciaprofessionali
laqualitatdelasevafeina.Especialmentnoespotabusardelscontractesperobraoserveii,en
concret,peralespersonesquedesenvolupenlasevatascaenelsinformatius,quesónunservei
permanent. En tot cas, els treballadors i treballadores han d’estar emparats per un conveni
col·lectiu propi o, si no n'hi ha, el que regeixi l'ens local corresponent. En aquest sentit, on es
detectin bosses de precarietat s'hauria d'establir un calendari per posar fi a les possibles
irregularitats,especialmentenmatèriadecontractació,salaris,jornadesiutilitzaciódelsestudiants
enpràctiquespercobrirllocsdetreball.



7.–Enelcasdelsmitjans localsprivats, lesadministracionspúbliques localsafavoriranquetots
ells estiguin sota l'empara d'un conveni propi o de ram. En les seves ofertes públiques de
publicitat,subvencionsoqualsevolaltramenad'ajudapúblicaalesempresesdecomunicaciódel
seu territori establiran mecanismes per premiar aquelles que tinguin pràctiques laborals
respectuosesambelseupersonal,tantambelqueestàenplantillacomambels/lesqueestana
tant la peça. Les administracions locals han de garantir també la màxima transparència en la
publicitat iatorgamentd'aquestesajudesaixícomevitaranqualsevoldiscriminacióperqüestions
depolíticainformativadelsmitjans.

8.–ElpersonaldelsmitjanspúblicsdecomunicaciólocaltindràdretaserpresentenelConsellde
Comunicaciólocal,atravésdelarepresentaciósindicaliprofessionaldelmitjà.

9.–Enperíodesd'especial transcendènciaen la vidapolítica, comara l'electoral,elsens locals
vetllaranperquèelspartitsiagrupacionsqueconcorrinaleseleccionsitinguinrepresentacióals
plens evitin qualsevol actuació que suposi una minva d'independència per part dels i les
informadors/res.Així,esrebutjaràqualsevolacordsobrerepartimentd'espaisd'informaciópolítica
cronometradaiordenadaenfunciódelsdarrersresultatselectorals.

10.–Elsprocessosdeselecciódepersonalenelsmitjanspúblicsdecomunicaciólocalseguiran
normes equivalents a l'accés a la funció pública, amb transparència i igualtat d'oportunitats, i
evitaran d'utilitzar criteris diferents del de la professionalitat reconeguda per cobrir els càrrecs
directius.

11.–Elsmitjansdecomunicaciólocaltenenl'obligaciód'obrir-sealaparticipaciódelaciutadania
perexercirunatascadinamitzadoradelavidapúblicadelalocalitatatravésdeldretd’accésala
programació.

12.–Elsilesprofessionalsdelainformaciód'aquestsmitjansesregiranpelCodiDeontològicde
la professió aprovat pel II Congrés de Periodistes Catalans el 1992 i pels manuals de bones
pràctiquesquesobrediversesqüestionss'hanelaboratdesde llavorsapartirde les inquietuds
professionals i ciutadanes. Això inclou àmbits temàtics com la informació de gènere, minories
culturals,sexualitat,menorsomigracions.

13.–LesadministracionspúbliqueslocalsvetllaranperquèelsmitjansdelTercerSectorimpulsats
pels moviments socials dels seus àmbits territorials puguin desenvolupar-se en igualtat de
condicions als de propietat pública o privada. En aquest sentit evitaran qualsevol mena de
discriminacióenelmomentd'atorgamentdeconvenisdepublicitat,ajudesoaltresmecanismesde
suportalsmitjansdecomunicacióengeneral. Lesajudesqueesdestininaaquestsmitjansno
poden ser en perjudici de les dotacions pressupostàries dels mitjans de titularitat pública que
depenguind'elles,sinóquehandeserentesescomunenriquimentdelapluralitatid'enfortiment
delsmovimentssocialsexistentsenaquestsàmbits.

14.–Aquestadeclaracióassumeixi incorporacomaAnnex1el Manifest de Tortosa,aprovaten
unaassembleadecorresponsalsdemitjansdecomunicaciócelebradael2003enaquestaciutat,
titulatEls i les corresponsals també tenen drets.

Aquest manifest ha estat ratificat en el IX Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya /
Sindicat de Professionals de la Comunicació, celebrat a Barcelona, el 4 de febrer de 2023



Annex 1

MANIFEST DE TORTOSA
ELS I LES CORRESPONSALS TAMBÉ TENEN DRETS

Reunits una representació de corresponsals de tot Catalunya en la jornada organitzada pel Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC), acorden:

1.–Reclamarelreconeixementdelpaperdelilacorresponsalcomunprofessionaldelacomunicació,
quehadetenirelsmateixosdretslaboralsquelarestadeperiodistes.

2.– El reconeixement que els i les corresponsals formen part dels treballadors de les empreses de
comunicació i,per tant,exigimqueelscomitèsd’empresa ielssindicatsassumeixinaquesta realitat
perpodernegociar lacontractaciódecorresponsals, l’aplicaciódelsdretsdedescansivacancesaixí
coml’assumpciódelaseguretatsocialperpartdelesempreses.

3.–Quelamàximadisponibilitatqueexigeixenlesempresesdecomunicaciónoméspotserregulada
per un conveni i per l’estabilitat laboral mitjançant un contracte laboral. La manca de regulació
incrementalaprecarietativaenperjudicidelaqualitatdelproducteperiodístic.

4.–Denunciarelscasosdelesempresesqueincompleixindemaneraflagrantelsdretslaboralsdels
seusilessevescorresponsalsidemanar,siconvé,laintervenciódelaInspecciódeTreball.

5.– Exigir a totes les empreses de comunicació el respecte als drets d’autoria i propietat amb una
salvaguardadelsdretsdecòpiadetoteslesinformacionsgràfiquesquehauriendecomptarambuna
regulaciótarifària.

6.– Demanara totes lesformacionspolítiques lamàximaceleritatper l’aprovacióde laLleiOrgànica
delDretalaInformacióilaComunicaciódelaCiutadaniailaLleidelsDretsLaboralsdelsPeriodistes,
que regulen, entre altres, les condicions laborals dels i les periodistes a la peça, corresponsals i
freelance.

7.– Instaralspartitspolíticsiadministracionsauncompromísperarticularl’aplicaciódelsmecanismes
que permetin que totes les empreses de comunicació, públiques i privades, tinguin els seus
corresponsalsiperiodistesalapeçaregulatscomaúnicaviapergarantirlaqualitatdelainformaciói
l’estabilitatdelstreballadorsidelestreballadores.

8.– Instar a totes les administracions públiques l’exigència que les empreses de comunicació que
depenend’organismespúblicstinguintotselsilescorresponsalsiperiodistesalapeçaregulats.Noés
admissiblequeempresespúbliques,comperexempleCCMA,RTVE,LaXarxa,L'ACNoEFEpuguin
tenirmoltsdelsseusidelessevescorresponsalssenseuncontractelaboralinoassumeixinlaseva
assegurança.

9.–Ferunacridaalareflexiódelsilescorresponsalsiperiodistesalapeçaperquèsiguinconscients
que han de ser els primers interessats amillorar les seves condicions laborals i que, en canvi, les
actuacionsinsolidàriesdonensuportalmantenimentdelaprecarietat.Enaquestsentit,difícilmentes
podràexigiruncompromísacomitèsd’empresaisindicatssinohihauninterèsdelmateixcol·lectiu
percol·laborarenlaregulaciódelsector.

10.– Considerar la necessitat d’organitzar-se per millorar les condicions laborals, impulsant la
coordinaciódelscorresponsalsambelscomitèsd’empresaisindicatsiestabliruncalendarid’actuació.

Tortosa, a 18 d’octubre de 2003
Actualitzat el 4 de febrer de 2023, en el marc del IX Congrés de l'SPC 


