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PACTE D’EMPRESA BTV 
 
 
 

CAPÍTOL I – CONDICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Determinació de les parts 
 
Aquest pacte col·lectiu és el resultat de les negociacions portades a terme entre la representació legal de l’empresa 
LAVINIA TEC COM i el Comitè d’Empresa del centre de treball de BTV, com a complement del Conveni Col·lectiu de 
la Indústria de Producció Audiovisual, aplicable a les parts. 
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest pacte regula les relacions laborals entre LAVINIA TEC COM i el seu personal adscrit a la gestió de 
BARCELONA TELEVISIÓ, com a conseqüència de l’adjudicació efectuada per ICB (Informació i Comunicació de 
Barcelona) el 22/07/2010, després del corresponent concurs públic per a la contractació dels serveis de producció de 
continguts informatius i dels serveis tècnics per a la producció d’informatius i programes de Barcelona Televisió. 
 
 
Article 3. Àmbit personal 
 
El pacte és d’aplicació, únicament i exclusiva, al personal que presti serveis laborals de producció informativa i 
tècnica per a LAVINIA TEC COM destinats al contracte de prestació de serveis de producció de Barcelona Televisió a 
ICB (Informació i Comunicació de Barcelona —ICB—, organisme dependent de l’Ajuntament de Barcelona), i al 
personal contractat per a substitucions de conformitat amb allò establert a l’article 17 d’aquest pacte. 
 
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’aplicació: 
 

a) El personal, inclús laboralment contractat per LAVINIA TEC COM SL; però no afecte a la PPO de Barcelona 
Televisió. 

b) El personal contractat per LAVINIA TC, en qualsevol règim per a l’elaboració de programes específics. 
c) El personal d’alta direcció, que es regeixi per allò convingut en el Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost. 
d) Els professionals contractats en règim civil o mercantil. 

 
 
Article 4. Vigència del pacte 
 
Aquest pacte produirà plens efectes a la data de la seva signatura, tret d’allò establert a l’article 17.2 del pacte, i 
conclourà la seva vigència el 31 d’agost de 2013. En cas que LAVINIA TEC COM SL fos adjudicatària d’un nou 
contracte, es mantindran les condicions del present pacte a menys que es modifiquin les condicions econòmiques de 
l’actual contracte de prestació de serveis. En cas que això passi, les parts hauran de negociar un nou pacte per a 
adaptar-lo a les noves condicions del contracte amb Barcelona Televisió.  
 
 
Article 5. Condicions 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. 
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CAPÍTOL II – JORNADA DE TREBALL I HORARIS 
 
 
Article 6. Jornada de treball 
 
La jornada laboral serà de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. 
  
L’horari de cada treballador/a serà el que correspongui al seu lloc de treball assignat, seguint les necessitats de 
disponibilitat i flexibilitat que requereixi el servei, i ha de correspondre amb una de les modalitats de l’article 6.1. 
 
Els canvis d’horari definitius i substancials es comunicaran per escrit amb un mínim de 30 dies d’antelació. En cas 

d’un canvi d’horari puntual, causat per les necessitats de producció, es comunicarà amb la màxima antelació 

possible, amb voluntat conciliadora per ambdues parts. 

Els horaris rotatius han de correspondre amb una de les modalitats de l’article 6.1. En el canvi d’horari s’ha de 

respectar el descans setmanal i el descans entre jornades de treball.  

 
6.1. Modalitat d’horaris. Els horaris podran tenir diverses modalitats i compaginar-se mitjançant rotació o no 
(informant prèviament el Comitè d’Empresa). 
 
Horaris de dilluns a divendres: 
 

- Jornada partida: es realitza en dues fraccions al dia, amb una interrupció mínim d’una hora i màxima de dues 
hores entre les dues fraccions, a elecció del treballador/a. Aquest horari només s’aplicarà en els torns diürns 
de 06.00 hores a 22.00 hores. 

- Jornada continuada: es realitza en una fracció diària, que no podrà superar les 9 hores de treball efectives al 
dia. 

- Jornada nocturna: es realitza amb almenys 3 hores diàries dins la franja compresa entre les 22.00 hores i les 
06.00 hores. 

 
Horari de cap de setmana: 
 
Es desenvolupa en 4 dies que inclouen necessàriament el dissabte i el diumenge, i el dilluns o el divendres. El 
treballador/a de cap de setmana disposarà d’un descans setmanal de 3 dies complets consecutius.  
 
La jornada diària podrà oscil·lar entre un mínim de 7 hores i un màxim de 10 hores diàries de treball efectiu.  
 
 

 

CAPÍTOL III – VACANCES I PERMISOS 
 
 
Article 7. Vacances 
 

Les vacances anuals retribuïdes seran 30 dies naturals per any complet treballat. Aquestes vacances es gaudiran 
preferentment durant els mesos d’estiu (juliol i agost) i l’empresa podrà excloure’n en algun moment, com a període 
de vacances, aquell que coincideixi amb la major activitat d’aquells departaments que se’n puguin veure afectats. 
Aquesta circumstància serà efectiva prèvia comunicació al Comitè d’Empresa. 
 
Amb un mínim de 15 dies en l’esmentat període de juliol i agost, el treballador/a tindrà dret a l ’elecció, almenys, de la 
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meitat de les seves vacances, sempre que es garanteixi un nivell de plantilla suficient que permeti la continuïtat en el 
servei sense cap tipus de minva. 
 
Les vacances podran distribuir-se, a petició del treballador/a, en un màxim de dos períodes repartits al llarg de l’any, 
sempre que les necessitats del servei ho permetin. 
  
L’empresa confeccionarà el calendari provisional de vacances abans del 30 d’abril de cada any i ratificarà les dates 
concretes de cada treballador/a amb dos mesos d’antelació a l’inici del període anual de vacances. 
 
L’empresa confeccionarà el calendari de personal un mes abans, com a mínim, de Setmana Santa i Nadal. 
 
 
Article 8. Permisos 
 
8.1. Permisos. D’acord amb l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors, el treballador/a, previ avís i justificació, es 
podrà absentar del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següents: 
 

a) 15 dies naturals en cas de matrimoni.  
b) Dos dies pel naixement d’un fill i per la mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica 

sense hospitalització, que necessiti repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat. Quan amb aquest motiu el treballador/a necessiti fer un desplaçament, el termini és de 4 dies.  

c) Un dia per trasllat del domicili habitual. 
d) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès 

l’exercici del sufragi actiu. 
e) Per exercir funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o 

convencionalment. 
f) Pel temps indispensable per a fer exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de fer dins 

de la jornada de treball. 
g) Fins a dos dies per la mort o malaltia greu de familiars fins al segon grau ampliable a 4 dies en cas de 

familiars de primer grau quan el tractament es realitzi fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya. En el 
segon grau de parentiu queden inclosos els avis, els germans i els nets, tant del treballador/a com del 
cònjuge o parella de fet, inscrita en el registre de parelles de fet. En el cas de malaltia greu de familiars fins a 
segon grau, aquest permís es podrà gaudir a data diferent de l’ingrés hospitalari, sempre que el malalt estigui 
ingressat hospitalàriament. 

h) Per visita mèdica a títol personal de com a màxim 3 hores dins d’una jornada, presentant el certificat mèdic 
de la Seguretat Social o un certificat del metge privat. 

i) Dos dies anuals de lliure disposició. La concessió d’aquests dies de permís sense justificació estarà 
subordinada a les necessitats del servei i s’hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de 7 dies. 
 

Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, que podran 
dividir en dues fraccions. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. 
 
La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la 
mateixa finalitat o acumular-ho en un període equivalent a 20 dies naturals. 
 
Aquest permís el podran gaudir indistintament la mare o el pare en cas que els dos treballin. 
 
8.2. Període de transició. Per a l’aplicació a l’any 2011 de l’apartat i) de l’article 8.1, en consideració a la data de 
signatura d’aquest pacte, els dies de lliure disposició seran considerats de forma proporcional, per aquest motiu 
s’aplicarà un dia per a aquest exercici.  
 
8.3. Permisos no retribuïts.  
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a) Exàmens no oficials. 
b) Per malaltia de fills, cònjuges o parella de fet reconeguda, pares, sempre que justifiquin la malaltia i la 

necessitat ineludible de tenir-ne cura. En el cas que el treballador/a necessiti acompanyar els familiars 
anteriorment descrits al consultori per raons de malaltia o altres contingències afins (controls, cures, 
rehabilitació) en hores coincidents a la seva jornada laboral, obtindrà permís per a absentar-se del centre de 
treball pel temps necessari, fet que haurà de justificar amb el corresponent certificat mèdic de la Seguretat 
Social.  

 
El treballador/a avisarà l’empresa amb la màxima antelació possible. 
Article 9. Suspensió de contracte per maternitat, adopció o acollida 
 
El contracte de treball es podrà suspendre per maternitat, adopció o acolliment, sempre que la seva duració no sigui 
inferior a un any, de menors de 6 anys o de menors d’edat que siguin majors de 6 anys quan es tracti de menors 
discapacitats o que per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin 
especials dificultats d’inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents. 
 
9.1. Maternitat. 

 

En el cas de part, la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en cas de part múltiple 

en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es distribuirà a opció de la 

interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, amb 

independència que aquesta realitzés o no alguna feina, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la 

part que resti del període de suspensió, computat des de la data del part, i sense que se’n descompti la part de què la 

mare hagués pogut gaudir anteriorment al part. En el supòsit de mort del fill, el període de suspensió no es veurà 

reduït, llevat que, una vegada finalitzades les 6 setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se al 

seu lloc de treball.  

 

No obstant això i sense perjudici de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la 

mare, en cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà 

optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al 

part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà seguir fent ús del període de 

suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al 

treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.  

 

En cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d’acord amb les 
normes que regulen l’activitat esmentada, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel 
període que hagués correspost a la mare, que és compatible amb l’exercici del dret de suspensió del contracte per 
paternitat. 
 
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat 
a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instància de la mare, o, si la figura de la mare no 
hi és, de l’altre progenitor, a partir de la data d’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les 6 setmanes 
posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.  
 
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i d’aquells altres en què el nounat necessiti, per alguna condició 
clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a 7 dies, el període de suspensió s’ampliarà a 
tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals. 
 
9.2. Adopció i acolliment. En els supòsits d’adopció i acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d de l’Estatut dels 
Treballadors, la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en el supòsit d’adopció o 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a45
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a45
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acolliment múltiples en dues setmanes per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió produirà els seus efectes, a 
elecció del treballador/a, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, bé a partir de la decis ió 
administrativa o judicial d’acolliment, provisional o definitiva, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret 
a diversos períodes de suspensió. 
 
En cas que els dos progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que podran 

gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.   

 

9.3. Condicions comunes. En los casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà 
excedir de les 16 setmanes previstes en els paràgrafs anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiples. 
 
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte al qual es refereix aquest 
apartat, tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que ambdós progenitors treballin, aquest període 
addicional es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-ne de forma simultània o successiva, i sempre de 
forma ininterrompuda. 
 
Els períodes a què es refereix el present apartat podran gaudir-se en règim de jornada completa o a temps parcial, 
previ acord entre els empresaris i els treballadors/es afectats. 
 
En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen 
de l’adoptat, el període de suspensió, previst per a cada cas en aquest apartat, podrà iniciar-se fins a 4 setmanes 
abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció. 
 
 
Article 10. Guarda legal. 
 
D’acord amb l’article 37.5 de l’Estatut dels Treballadors, qui per raons de guarda legal tingui cura directa d’algun 
menor de 8 anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no faci una activitat retribuïda, 
tindrà dret a una reducció de la jornada, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un octau i un 
màxim de la meitat de la seva durada. 
 
La reducció de la jornada prevista en aquest apartat, constitueix un dret individual dels treballadors/es. No obstant 
això, si dos o més treballadors/es de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, 
l’empresari podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
 
 
Article 11. Excedències 
 
11.1. Excedència voluntària. El treballador/a amb una antiguitat a l’empresa d’almenys un any, té dret que se li 
reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini de no menys de 4 mesos i no més de 5 
anys. Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador/a si han transcorregut 4 anys des del 
final de l’excedència anterior. 
 
11.2. Excedència per cura de fill i/o familiar. Els treballadors/es tindran dret a un període d’excedència d’una 
durada no superior a 3 anys per a tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els 
supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que siguin provisionals, a comptar des de la data de 
naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.  
 
 
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, els treballadors/es per a atendre un 
familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es 
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pugui valer pel seu compte, i no tingui activitat retribuïda. 
 
L’excedència que preveu aquest apartat, el període de durada de la qual es pot gaudir de forma fraccionada, 
constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors/es de la 
mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar-ne l’exercici simultani per 
raons justificades de funcionament de l’empresa. 
 
Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta posarà fi al que, si s’escau, 
s’estigués gaudint. 
 
El període en què el treballador/a estigui en situació d’excedència, per cura de fill o familiar, d’acord amb el que 
estableix aquest apartat, serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador/a tindrà dret a l’assistència a cursos de 
formació professional, a la participació dels quals l’ha de convocar l’empresari, especialment en ocasió de la seva 
reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut el termini esmentat, 
la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
Això no obstant, quan el treballador/a formi part d’una família que tingui reconeguda oficialment la condició de família 
nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una família 
nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. 
 
 
Article 12. Complement 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 de treball, quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris públics, des del primer dia i fins al sisè 
mes de la baixa.   
 
La pròrroga d’aquest complement més enllà del sisè mes de baixa, s’acordarà entre l’empresa i el Comitè d’Empresa. 
 
 
 

CAPÍTOL IV - RETRIBUCIONS 
 
 
Article 13.  Estructura de la retribució  
 
L’estructura de las retribucions del personal serà la següent: 
 
13.1. Salari base. És la retribució assignada a cada treballador/a per la realització de la jornada completa de treball i 
les funcions pròpies de la seva categoria professional.  
 
13.2. Complements salarials. Són les quantitats que s’acumulen al salari base. Es tenen en compte els següents 
plusos:  
 
13.2.1. Plus de responsabilitat. Es percep com a conseqüència d’assumir una determinada responsabilitat. La 
responsabilitat està lligada a la pertinença a un determinat grup professional. Percebran aquest plus:  
 

editor 30% salari (Grup II) 

responsable de programes (informatius o no informatius) 10% salari (Grup II) 

responsable de producció 15% salari (Grup II) 

responsable de postproducció i grafisme 10% salari (Grup III) 

responsable de maquillatge i perruqueria 10% salari (Grup V) 
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responsable de muntatge de decorats 10% salari (Grup V) 

responsable de sistemes 10% salari (Grup I) 

responsable tècnics electrònics 10% salari (Grup I) 

responsable de realització 10% salari (Grup I) 

responsable de lingüistes 10% salari (Grup III) 

 
El plus de responsabilitat és temporal, i es percebrà mentre existeixin les condicions que n’originen l’atribució.  
 
 
 
13.2.2. Plus de presentador. Percebran aquest complement els treballadors/es que per a portar a terme el seu 
treball prestin la seva imatge com a conductors dels informatius o programes de Barcelona Televisió. 
 
El seu import serà del 15% del salari base. 
 
El plus presentador és temporal, i es percebrà mentre existeixin les condicions que n’originen l’atribució. 
 
 
13.2.3. Plus compensatori. Percebran aquest complement els treballadors/es que de forma puntual desenvolupin 
tasques d’un grup professional superior, des del primer dia. 
 
Si el treballador/a realitza aquesta tasca durant 160 hores mensuals o 40 setmanals, se li retribuirà amb les mateixes 
condicions que la persona a la qual substitueix, amb tots els complements salarials que corresponien a aquella 
persona. El seu import serà igual a la diferència entre el salari base dels dos grups. 
 
La realització de tasques de categoria superior durant més de 6 mesos consecutius o 8 alterns en un període dos 
anys, dóna dret al treballador/a a consolidar el complement compensatori passant a formar part de la categoria 
superior.  
 
Por excepció, no es consolidarà el complement quan els treballs de nivell superior tinguin causa de substitució per 
interinitat, qualsevol que en sigui la durada. 
 
13.2.4. Bolos. Són treballs extraordinaris i puntuals que, amb caràcter voluntari, el treballador/a realitza fora del seu 
horari per a cobrir tasques extraordinàries, que no necessàriament coincideixen amb el seu treball habitual.  
Tots els treballadors/es tenen dret a realitzar bolos i, en primera instància, s’oferiran al personal de plantilla de la 
PPO.   
 
L’import d’aquest complement voluntari serà: 
 

a) Mig bolo (igual o inferior a 3 hores):   102,21€ 
b) Bolo (entre 3 i 8 hores):    163,54€ 
c) Bolo i mig (entre 8 i 11 hores):    245,31€ 

  
L’import s’actualitzarà anualment segons revisió de l’IPC de l’apartat 13.2.10.  
 
13.2.5. Plus d’emergència. El treballador/a que voluntàriament estigui disponible entre les 05.00 hores i les 07.00 
hores per a cobrir la baixa d’urgència del programa matinal percebrà un complement del 3,5% del salari base. 
 
13.2.6. Guàrdies. El treballador/a a qui l’empresa sol·liciti puntualment estar localitzable i disponible en els seus dies 
de descans, acreditarà dret a la meitat de les hores del període de disponibilitat puntual per a gaudir-lo com a temps 
de descans d’acord amb l’empresa, amb un preavís de 15 dies d’antelació. 
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13.2.7. Cap de setmana. Els treballadors/es de cap de setmana percebran un complement del 7% del salari base. 
 
13.2.8. Nocturnitat. Les hores treballades entre les 22.00 hores i les 06.00 hores s’abonaran amb un complement del 
15% del salari base. 
 
13.2.9. Dietes 
 
Desplaçaments. Si el desplaçament és a Barcelona ciutat i l’àrea metropolitana i per necessitats del servei, el 
treballador/a ha de dinar o sopar fora del seu centre de treball, l’empresa pagarà fins a 12 € per àpat. 
 
Tindran dret a percebre aquesta dieta els treballadors/es que per motiu de la producció allarguin la seva jornada 
laboral sense possibilitat de realitzar el dinar i el sopar pel seu compte. 
 
Viatges. 

- Dietes nacionals: 50 euros/dia per jornada completa (esmorzar, dinar i sopar). 
- Dietes internacionals: 80 euros/dia per jornada completa (esmorzar, dinar i sopar). 

 
13.2.10. Revisió de l’IPC. Per a l’any 2012 les retribucions previstes aquest pacte, s’incrementaran d’acord amb l’IPC 
real de l’any 2011.  
 
Per a l’any 2013 les retribucions previstes en el present pacte, s’incrementaran d’acord amb l’IPC real de l’any 2012.  
 
Article 14. Hores extraordinàries 
 
La realització d’hores extraordinàries tindrà caràcter excepcional i serà voluntària. Les hores extraordinàries es 
compensaran en temps de descans. Cada hora extra es compensarà amb 1 hora i 15 minuts de descans. 
 
Les hores extraordinàries i els bolos són incompatibles. 
 
 
Article 15. Festius treballats 
 
El personal que treballi entre les 22.00 hores i les 07.30 hores del 23 al 24 de juny, del 24 al 25 de desembre o del 31 
de desembre a l’1 de gener, els dies 25, 26 de desembre o l’1 de gener: 
 

- Si la jornada és de màxim 8 hores acumularan 16 hores. 
- Si la jornada és superior a 8 hores, hores treballades multiplicades per 2.   

 
La resta de dies festius treballats acumularan:  
 

- Si la jornada és de màxim 8 hores, 12 hores.  
- Si la jornada és superior a 8 hores, hores treballades multiplicades per 1,5.  

 
Els dies de descans compensatori podran acumular-se fins a un màxim de 10 i no són addicionals al període de 
vacances. Per a gaudir-ne, el treballador/a els haurà de demanar amb 15 dies d’antelació. 
 
Tots els descansos compensatoris hauran de realitzar-se en el termini d’un any des que es generin.  
 
 
Article 16. Pagues extraordinàries 
 
El treballador/a percebrà anualment dues pagues extraordinàries. Les pagues extraordinàries estaran prorratejades 
en les 12 pagues mensuals. 
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Article 17. Substitucions 
 
Les substitucions puntuals es retribuiran a raó de les quantitats següents: 
 

a) Jornada de 8 hores de dilluns a divendres es retribuirà amb 70 euros. 
b) Jornada de 10 hores de dissabtes, diumenges i festius es retribuirà amb 95 euros. 

 
Si la jornada és superior o inferior a 8 hores es calcularan de manera proporcional als imports previstos en els 
apartats a) i b). L’import mínim d’una substitució serà de 50 euros. 
 
En cas de treball nocturn, la substitució s’incrementarà amb el plus de nocturnitat. 
 
17.1. Substituts amb experiència acumulada. Als treballadors/es en substitució que acumulin més d’un any en el 
mateix lloc de treball, se’ls aplicarà la taula salarial recollida en aquest pacte un cop transcorregut el període acumulat 
d’un any. 
 
17.2. Termini de transició per a l’aplicació de les taules salarials. Per a treballadors/es substituts que ja han 
treballat per a LAVINIA TEC COM afectes a la PPO de Barcelona Televisió a ICB l’article 17.1, aquestes taules 
només seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2012. 
 
Per a treballadors/es substituts que no han treballat per a LAVINIA TEC COM afectes a la PPO de Barcelona 
Televisió a ICB, el termini d’acumulació de la seva experiència professional tindrà validesa des de la data de la 
signatura d’aquest pacte.  
Article 18. Cobertura de vacants 
 
Per a la cobertura de vacants que es creïn o produeixin a la plantilla, s’obrirà un procés de selecció en què es donarà 
preferència al personal que ja presti serveis a la cadena, seguint aquest ordre: 
 

a) Treballadors/es de plantilla PPO, per mobilitat funcional. 
b) Personal contractat temporalment que demostri l’experiència requerida. 
c) Personal amb titulació adequada que finalitzi un període de pràctiques a l’empresa. 

 
Si aquest procés fos insuficient per les característiques de la plaça a cobrir o per falta de candidats, es recorrerà a 
l’oferta pública a professionals del sector. 
 
 
Article 19. Formació i estudiants en pràctiques 
 
19.1. Formació professional. Es procurarà l’actualització permanent del personal. Anualment, i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries, l’empresa i els representants dels treballadors/es elaboraran un pla de formació 
garantint l’assistència als cursos. 
 
L’assistència als cursos formatius fora de l’horari habitual és voluntària per al treballador/a. 
 
L’empresa es compromet a agilitzar torns, segons la disponibilitat del servei, per a facilitar la presència del 
treballador/a a cursos de formació dins del seu horari laboral, sigui quin sigui el seu torn.  
 
19.2. Estudiants en pràctiques. Les pràctiques que realitzin els estudiants en conveni amb Lavinia TC que desitgin 
ampliar els seus coneixements en el mitjà de comunicació, no podran excedir de 4 mesos.  
 
Tindran finalitat formativa i es realitzaran en període lectiu, amb un màxim de dedicació de 4 hores diàries, excloent-
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ne els horaris nocturns i festius.  
 
Mai no hi podrà haver més del 10% dels recursos humans definits en el contracte afectes a la PPO de Barcelona 
Televisió a ICB.  
 

 

 

CAPÍTOL V. ÀMBIT JURÍDIC 
 
 
Article 20. Drets sindicals 
 
El Comitè d’Empresa és l’òrgan representatiu del conjunt dels treballadors/es de l’empresa, i serà elegit d’acord amb 
el que estipuli la legislació vigent. 
 
Cada membre del Comitè d’Empresa disposarà del crèdit horari mensual retribuït establert legalment per a l’exercici 
de les funcions pròpies. Aquestes hores es podran acumular, entre els diferents membres de cadascun dels sindicats. 
  
Els membres del comitè recuperaran un altre dia les hores sindicals que hagin produït fora del seu horari habitual. 
 
L’empresa facilitarà al Comitè d’Empresa un compte de correu electrònic específic. Tots els missatges d’entrada o de 
sortida d’aquest compte seran considerats privats i en cap cas podran ser objecte d’inspecció per part de l’empresa. 
 
L’empresa posarà a disposició del Comitè d’Empresa mitjans d’accés a Internet i una carpeta compartida pública que 
servirà per a publicar la informació sindical i per a facilitar l’accés massiu a la informació d’interès general per als 
treballadors/es. 
 
 
Article 21. Funcions del Comitè d’Empresa 
 

a) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria laboral, Seguretat Social i el compliment del present 
pacte. 

b) Ser informat, d’acord amb allò establert a l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors, sobre la situació 
econòmica de l’empresa. 

c) Conèixer i disposar de les còpies bàsiques de tots els contractes degudament registrats de conformitat amb 
la Llei 2/1991, de 7 de gener, del dret a la informació de contractació. 

d) El comitè ha de promoure i organitzar reunions i assemblees, amb prèvia notificació a l’empresa. L’empresa 
facilitarà mostradors informatius en llocs visibles. 

e) Rebre i distribuir la informació de què disposin i rebin els sindicats. 
 

 
Article 22. Prevenció de riscos i salut laboral 
 
A l’empara de la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el seu desenvolupament posterior, el treballador/a té dret a una 
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina, de la mateixa manera que també ha d’observar i posar en 
pràctica les mesures de prevenció de riscos que s’adoptin legalment i reglamentària i, en concret, seguint el 
compliment íntegre de la llei esmentada. 
 
 
Article 22.1. Comitè de Seguretat i Salut 
 
El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan de participació que té com a funcions: 
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a) Informar, si es considera necessari, dels aspectes relatius a la prevenció de riscos i a la salut i seguretat laboral 
que, en matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, d’organització i 
desenvolupament d’activitats de protecció i prevenció i d’organització de formació en matèria preventiva. 

b) Promoure iniciatives sobre procediments i accions per a l’efectiva protecció de la salut i la seguretat laboral, i 
proposar, si es creu necessari, la millora de les condicions o les correccions de les deficiències existents. 

c) Impulsar activitats formatives i d’informació, relatives a la salut i la seguretat laboral. 
d) Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans, programes de prevenció de riscos a l’empresa i 

altres actuacions en matèria de seguretat, higiene i salut laboral. 
e) Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física de les persones, en les eines, materials 

i equips personals, amb la finalitat de valorar les causes i proposar, si es creu convenient, les mesures 
preventives necessàries. 
  

El temps utilitzat pels delegats de prevenció per a l’acompliment de les funcions previstes en aquesta llei, serà 
considerat com a exercici de funcions de representació a efectes de la utilització del crèdit d’hores mensuals 
retribuïdes previst a l’article 68.e de l’Estatut dels Treballadors. 
 
 
Article 23. Comissió paritària 
 
Article 23.1. Composició de la comissió. La comissió estarà integrada per 8 vocals, repartits al 50% entre la part 
empresarial i la part social, d’acord amb el següent: 
 

2 vocals designats per Lavinia Tec Com 
2 vocals del Comitè d’Empresa, en proporció a la representació sindical 

 
A les reunions de la comissió, podran assistir-hi assessors dels sindicats que les parts considerin necessàries, amb 
veu però sense dret a vot.  
 
 
 
 
Article 23.2. Funcions. Aquesta comissió paritària haurà de: 
 

a) Vigilar el compliment de tot allò pactat en el present pacte. 
b) Interpretar les clàusules sobre les quals puguin sorgir discrepàncies, inclús en la seva aplicació. 
c) Obtenir acords en aquelles matèries no regulades en aquest pacte i que, a criteri de les dues parts de la 

comissió, es considerin pertinents. 
d) Exercir funcions de mediació i arbitratge en qüestions que considerin les parts. 

 
Article 23.3. Reunions i acords. La comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada 6 mesos, i 
amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. En aquest cas, la comissió haurà de reunir-se en 
un termini màxim de 15 dies naturals. 
 
Els acords de la comissió paritària es prendran per unanimitat, o per la majoria del 75% dels vocals de la comissió si 
no és possible. A aquests efectes, serà admesa la delegació d’assistència i vot de, com a màxim, el 50% dels vocals 
de cadascuna de les parts. 
 
Els acords quedaran reflectits en una acta concisa signada per tots els assistents a la reunió. Perquè els acords 
siguin vàlids, es requereix com a mínim la presència de la meitat dels vocals de cadascuna de les parts. 
 
 
Article 24. Adhesió a la mediació del TLC 
Per a tots aquells litigis que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest pacte, les parts signants s’adhereixen 
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a l’Acord sobre Solució Extrajudicial de Conflictes Laborals (TLC), d’acord al qual sempre serà preceptiva la reunió 
prèvia de la comissió.  
 
 
 

CAPÍTOL VI. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
 
Article 25. Faltes i sancions 
 
En relació amb el règim disciplinari s’estarà al que es disposa als articles 41 i següents del Conveni Col·lectiu de la 
Indústria de Producció Audiovisual (Tècnics). 
 
 
 

CAPÍTOL VII. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL 
 
 
Article 26 
 
Classificació professional. La classificació professional del personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest pacte es 
regirà per les següents agrupacions:  
 
GRUP I. Realitzadors, tècnic electrònic, tècnic de sistemes, gestors de continguts i cap de plató. 
 
1. Realitzador és el professional que dirigeix els mitjans humans i tècnics necessaris per a la realització dels 

programes. 
2. Tècnic electrònic és el tècnic encarregat del manteniment de l’equipo audiovisual. 
3. Tècnic de sistemes és el professional encarregat del control dels sistemes informàtics de gestió de dades d’àudio 

i vídeo. 
4. Gestor de continguts és el tècnic que gestiona els diferents sistemes de producció audiovisual. 
5. Cap de plató és el professional encarregat de la gestió i coordinació dels mitjans humans i tècnics del plató. 

 
 

GRUP II. ENG (Electronic News Gathering) i productors.  
 
1. ENG és el professional que grava, locuta, redacta i edita les notícies o reportatges de la programació. 
2. Productor és qui gestiona i coordina els recursos humans i tècnics d’una determinada producció. 

 
GRUP III. Tècnic d’ingesta, tècnic de realització, muntador, grafista, retolista, documentalista, il·luminador, 
lingüista, informàtic, meteoròleg, regidor i tècnic de continuïtat. 
 
1. Tècnic d’ingesta és el professional encarregat de la ingesta al sistema dels diferents fluxos d’informació 

audiovisual. 
2. Tècnic de realització és el professional d’imatge i so que participa en la realització d’un programa. 
3. Muntador és el professional d’imatge i so que edita els continguts. 
4. Grafista és el professional que dissenya el grafisme d’una determinada peça de contingut audiovisual. 
5. Retolista és el tècnic que insereix los rètols en una producció audiovisual. 
6. Documentalista és el professional que documenta, cerca i cataloga el material audiovisual. 
7. Il·luminador és el professional encarregat de la il·luminació dels platós i de tots els elements que la integren. 
8. Lingüista és el professional que revisa i assessora en la correcció lingüística dels textos que es produeixen. 
9. Informàtic és qui gestiona i controla els sistemes informàtics d’ofimàtica i serveis generals. 
10. Meteoròleg és el professional que elabora el pronòstic del temps. 
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11. Regidor és el professional encarregat de tot moviment en un plató a les ordres del realitzador. 
12. Tècnic de continuïtat és el professional encarregat del control de l’emissió.  

 
GRUP IV. Operador de càmera, elèctric i webmaster. 
 
1. Operador de càmera és el professional que opera de càmera de plató i d’exteriors, i assisteix en el muntatge i 

il·luminació del plató. 
2. Elèctric és el professional encarregat del manteniment i muntatge del suport elèctric dels platós. 
3. Webmaster és el professional encarregat del manteniment de continguts del web de la cadena. 

 
GRUP V. Muntador de decorats, ajudant de producció, magatzem ENG, maquillador, perruquer i ajudant 
informàtic. 
 
1. Muntador de decorats és el professional encarregat del muntatge dels decorats del plató i de la distribució des 

elements d’attrezzo. 
2. Ajudant de producció és el professional que assisteix a un productor. 
3. Magatzem ENG és el professional que s’encarrega del manteniment i entrega dels equips de rodatge. 
4. Maquillador és el professional que maquilla les persones que intervenen en qualsevol peça de forma prèvia a la 

seva gravació. 
5. Perruquer és el professional estilista que pentina les persones que intervenen en qualsevol peça de forma prèvia 

a la seva gravació. 
6. Ajudant informàtic és el professional que ajuda en la gestió dels sistemes informàtics. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
Tots els treballadors/es que han estat percebent el complement personal no compensable ni absorbible, reflectit en 
l’article 19 de l’anterior pacte col·lectiu, mantindran aquest complement durant la vigència d’aquest nou pacte. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts signen el pacte a Barcelona a 1 
d’octubre de 2011. 
 
 
L’empresa 
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Els representants dels treballadors/es 
 
 
 
 
 
 
 
Els assessors sindicals  
 
 
 
 
 
 


