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Disposicions

RESOLUCIÓ
EMO/792/2011, de 4 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la 
revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector de locals 
d’espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 (codi de conveni 7900455).

Vist el text de la revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball 
del sector de locals d’espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012, subscrit 
per les parts negociadores el 10 de febrer de 2011, i d’acord amb el que disposen 
l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de 
treball; l’article 6 del Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament 
d’empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1. Disposar la inscripció de la revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col-
lectiu de treball del sector de locals d’espectacles de Catalunya per als anys 2009-
2012 (codi de conveni 7900455) al Registre de convenis de la Direcció General de 
Relacions Laborals.

—2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Barcelona, 4 de març de 2011

RAMON BONASTRE I BERTRAN

Director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA
de la revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector 
de locals d’espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012

A la ciutat de Barcelona, en la seu de la Federació de Serveis a la Ciutadania de 
Catalunya de CC.OO, quan són les 17 hores del dia 10 de febrer de 2011, es reuneixen 
prèvia convocatòria les representacions empresarials i dels treballadors que a peu 
d’aquest escrit queden relacionades, presents a la negociació del Conveni col·lectiu 
de Locals d’espectacles de Catalunya, pels anys 2009-2011. Ambdues parts arriben 
als següents acords:

Primer.- S’aprova la revisió salarial pel 2011 del Conveni col·lectiu de Locals 
d’espectacles de Catalunya, pels anys 2009-2011.

Segon.- S’aprova i es signa les taules que s’acompanyen a aquesta acta, pels 
membres de la Comissió negociadora.

Tercer.- S’acorda portar a terme la presentació, registre, inscripció i publicació, 
davant la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, del 
Departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de la revisió 
salarial pel 2011 del conveni.
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Com a prova de conformitat i per constància de l’acord precedent, signen aquest 
document, al lloc i la data que figuren a l’encapçalament:

Per la representació empresarial

Sr. Joan Peyretó Ciurana
Fundació del Gran Teatre del Liceu

Sr. Javier Urbasos Garzón  
Gremi de Sales de Festa de Catalunya

Sra. Olga Marti
Teatre Nacional de Catalunya

Per la representació dels treballadors

Sr. Jordi Güell Gavilán
per ugt

Sr. Manuel Martinez
per cgt

Sr. Jordi Cibeira Matos
per ccoo

Sra. Angels Albaran
per ccoo

ANNEX 1

Taula salarial personal ix 1 de gener de 2011

SB=sou base; CP=complement professional; TM=total mensual.

 2011
Categoria professional SB CP TM
Personal de tramoia o al servei de l’escena
Cap .................................................................. 773,26 € 852,02 € 1.625,28 €
Regidor o apuntador ....................................... 773,26 € 852,02 € 1.625,28 €
Sot cap............................................................. 773,26 € 614,16 € 1.387,42 €
Oficial 1a......................................................... 773,26 € 590,48 € 1.363,74 €
Oficial 2a ........................................................ 773,26 € 449,19 € 1.222,45 €
Auxiliar ............................................................ 775,18 € 236,11 € 1.011,29 €
Meritoris ..........................................................775,18 € 22,24 € 797,42 €

Personal de manteniment
Cap .................................................................. 773,26 € 414,74 € 1.188,00 €
Sot cap............................................................. 773,26 € 375,48 € 1.148,74 €
Oficial 1a......................................................... 773,26 € 323,13 € 1.096,39 €
Oficial 2a ........................................................ 773,26 € 283,88 € 1.057,14 €
Auxiliar ............................................................ 775,18 € 153,42 € 928,62 €

Personal administratiu
Taquillers .........................................................775,18 € 258,68 € 1.033,86 €
Oficial 1a..........................................................775,18 € 239,76 € 1.014,94 €
Oficial 2a .........................................................775,18 € 197,68 € 972,86 €
Ordenances .........................................................75,18€ 154,51 € 929,69 €
Aux. Adm. .......................................................775,18 € 132,10 € 907,28 €

Personal de sala
Cap de sala ...................................................... 773,26 € 316,01 € 1.089,27 €
Porter ................................................................775,18€ 258,68 € 1.033,86 €
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 2011
Categoria professional SB CP TM
Acomodador ....................................................775,18 € 258,68 € 1.033,86 €
Lavabos ............................................................ 775,18 € 251,92 € 1.027,10 €
Guarda-roba .....................................................775,18 € 251,92 € 1.027,10 €

Personal subaltern
Conserge ......................................................... 773,26 € 296,77 € 1.070,03 €
Porter ............................................................... 775,18 € 258,68 € 1.033,86 €
Vig. Nocturn ....................................................775,18 € 258,68 € 1.033,86 €
Neteja ............................................................... 775,18 € 251,92 € 1.027,10 €
Ordenança i consergeria ..................................775,18 € 153,93 € 929,11 €

ANNEX 2

Taula salarial personal eventual diari 1 de gener de 2011

SB=sou base; CP=complement professional; Pe=plus eventual; eP=eventual prorrata; TD=total 
dia.

 2011

Categoria professional SB CP Pe eP TD
Personal de tramoia o al servei de l’escena
Cap ............................................25,78 € 28,39 € 6,41 € 31,11 € 91,69 €
Regidor o apuntador .................25,78 € 28,39 € 6,41 € 31,11 € 91,69 €
Sot cap.......................................25,78 € 20,49 € 6,41 € 26,52 € 79,20 €
Oficial 1a...................................25,78 € 19,68 € 6,41 € 26,04 € 77,91 €
Oficial 2a ..................................25,78 € 14,97 € 6,41 € 25,79 € 72,95 €
Auxiliar .....................................25,78 € 7,87 € 6,41 € 19,12 € 59,18 €
Meritoris ...................................25,78 € 0,74 € 6,41 € 15,03 € 47,96 €

Personal de manteniment
Cap ............................................25,78 € 14,57 € 6,41 € 25,04 € 71,80 €
Sot cap.......................................25,78 € 13,67 € 6,41 € 24,23 € 70,09 €
Oficial 1a...................................25,78 € 9,78 € 6,41 € 20,07 € 62,04 €
Oficial 2a ..................................25,78 € 7,87 € 6,41 € 19,12 € 59,18 €
Auxiliar .....................................25,78 € 3,85 € 6,41 € 15,03 € 51,07 €

Personal de sala
Cap de sala ................................25,78 € 10,56 € 6,41 € 20,69 € 63,44 €
Porter ........................................25,78 € 8,62 € 6,41 € 19,53 € 60,34 €
Acomodador .............................25,78 € 8,62 € 6,41 € 19,53 € 60,34 €
Lavabos .....................................25,78 € 8,38 € 6,41 € 19,44 € 60,01 €
Guarda-roba ..............................25,78 € 8,38 € 6,41 € 19,44 € 60,01 €

Personal subaltern
Conserge ...................................25,78 € 9,93 € 6,41 € 20,30 € 62,42 €
Porter ........................................25,78 € 8,62 € 6,41 € 19,53 € 60,34 €
Vig. Nocturn .............................25,78 € 8,62 € 6,41 € 19,53 € 60,34 €
Neteja ........................................25,78 € 8,38 € 6,41 € 19,44 € 60,01 €
Ordenança i consergeria ...........25,78 € 4,19 € 6,41 € 16,65 € 53,03 €
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ANNEX 3

1 de gener de 2011

Hores extraordinàries i hores extraordinàries especials

He=hores extraord.; HXe=h. extraord. especials.

 2011
Categoria professional He HXe
Cap ............................................................ 17,78 € 32,89 €
Regidor o apuntador ................................. 17,78 € 32,89 €
Sot cap ...................................................... 14,28 € 32,89 €
Oficial 1a ...................................................14,05 € 32,89 €
Oficial 2a ..................................................12,72 € 30,46 €
Cap de sala ................................................11,03 € 21,52 €
Conserge ...................................................11,01 € 21,52 €
Porter ........................................................ 10,50 € 21,52 €
Vig. Nocturn ............................................ 10,50 € 21,52 €
Acomodador ............................................ 10,50 € 21,52 €
Taquillers ................................................. 10,50 € 21,52 €
Lavabos .................................................... 10,50 € 21,52 €
Guarda-roba ............................................. 10,50 € 21,52 €
Neteja ....................................................... 10,50 € 21,52 €
Auxiliar .....................................................10,31 € 30,46 €
Meritori .......................................................8,14 € 27,91 €

ANNEX 4

1 de gener de 2011

M=mensual; D=diari.

 2011
Taula de complements salarials M D
Antiguitat per cada quinquenni ...............57,72 € 1,92 €
Aperduament de moneda ........................ 22,54 € 0,76 €
Desplaçament horari ..............................457,21 € 15,33 €
Manteniment de roba de treball .................5,77 € 0,20 €
Desplaçament nocturn taxi .................................  7,32 €

ANNEX 5

1 de gener de 2011

Taula de dietes per totes les especialitats i categories professionals.

2011
Dieta completa: 42,78 €
Mitja dieta : 12,52 €
Compensació per dia de desplaçament sense jornada efectiva de treball: 31,30 €
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ANNEX 6

1 de gener de 2011

V=vetllades; BN=bolo normal; BI=bolo intensiu; M=matinals.

 2011
Taula salarial de vetllades i bolos V BN BI M
Cap .....................................................92,48 € 79,58 € 171,72 € 67,82 €
Regidor o apuntador ..........................92,48 € 79,58 € 171,72 € 67,82 €
Sot-cap ...............................................85,86 € 74,12 € 148,23 € 59,47 €
Oficial 1a............................................85,86 € 72,93 € 145,84 € 58,43 €
Oficial 2a ...........................................85,86 € 66,65 € 133,34 € 52,17 €
Auxiliar ..............................................85,86 € 55,22 € 110,46 €

(11.073.052)
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