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Tanmateix, la televisió municipal ha acordat amb l entitat DISCAT-AFEMS la
incorporació de persones discapacitades a la seva plantilla. L acord preveu una
etapa de formació prèvia dels treballadors. Amb aquest conveni de col·laboració,
signat amb l'empresa DISCAT per a realitzar accions de formació amb compromís
de contractació, Foment de Terrassa col·labora en la gestió i impartició d'alguns
mòduls obligatoris i el lloc d'impartició que és el Campus professional Vallparadís.

Els cursos que Discat ha sol·licitat a la Generalitat són:

 - Tècnic/a en audiovisuals [IMIS50]

- Ajudant de documentació de mitjans de comunicació [IMIN10]

Gràcies a aquest acord, Canal Terrassa podrà incrementar la seva producció
televisiva en diferents àrees, mentre que Discat podrà oferir oportunitats a persones
amb discapacitats que desitgin integrar-se en el mercat laboral del sector
audiovisual.

L entitat Discat-Afems és una associació sense ànim de lucre que es dedica a la
formació i a la inserció laboral posterior de persones amb discapacitats en diferents
sectors de treball. D aquesta manera, l entitat aconsegueix la inserció total en el món
laboral dels seus associats i el compliment de les lleis d integració social de les
empreses contractadores.

En un principi s incorporaran entre 10 i 15 persones, d un màxim de 75 que preveu
l acord. La iniciativa és pionera en el camp de les televisions de Catalunya i l Estat
espanyol. L acord preveu una etapa de formació dels treballadors que coordinarà
Foment de Terrassa. Un cop acabada l etapa de formació, que està previst que duri
entre cinc o sis mesos, les persones discapacitades s integraran de forma plena en
els treballs dels equips de producció de la televisió local: càmeres, redactors,
productors, editors, tècnics de so, agents comercials, etc.

4.3 Ocupacions i perfils

La gamma d ocupacions dins del sector de l audiovisual és molt àmplia i té una forta
interrelació, inherent als subsectors que el conformen. Hi ha perfils professionals, per
exemple, que poden treballar en diferents camps (p.ex. un tècnic d il·luminació pot
fer-ho tant en cinema com vídeo com televisió).

D altra banda, convé no oblidar que les possibilitats reals d ocupació i la qualitat de
l oferta laboral no es corresponen amb l elevada demanda de formació audiovisual
superior, llevat de la vinculada a sectors emergents i en expansió com el multimèdia.

Classificació Catalana d Ocupacions (CCO-94, adaptació de la CNO-94)
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Codi Descripció
1134 Directors de departaments de publicitat i relacions públiques
2513 Compositors, músics i cantants
2514 Coreògrafs i ballarins
2515 Actors i directors de cinema, ràdio, televisió, teatre i similars
3041 Fotògrafs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so
3042 Operadors d'equips de ràdio i televisió, i telecomunicacions
3513 Agents o intermediaris en la contractació de mà d'obra llevat dels
representants d'espectacles
3519 Representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars
3542 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors
3543 Músics, cantants i ballarins d'espectacles de cabaret i similars

Font: Intitut d'Estadística de Catalunya

Tècnics en produccions l'explotació primària de les quals sigui la seva
explotació en sales cinematogràfiques

Equip de Producció:

A) Producció:
Director de Producció
Cap de Producció
Ajudant de Producció
Auxiliar de Producció
Secretari/ària de Producció

B) Direcció:
Primer Ajudant de Direcció
Supervisor de Continuïtat/Script
Segon Ajudant de Direcció
Auxiliar de Direcció

Equip de Càsting:
Director de Càsting
Ajudant de Càsting

Equip de Càmera:
Director de Fotografia
Operador Especialista de Càmera (steadycam, submarina)
Operador de Càmera
Primer Ajudant de Càmera/Foquista
Auxiliar de Càmera
Foto-Fixa

Equip de So:
Cap de So
Ajudant de So



435

Auxiliar de So
Equip d'Il·luminació:

Cap d'Elèctrics
Elèctric
Ajudant d'Elèctric

Equip de Maquinistes:
Cap de Maquinistes
Maquinista/Gruista
Ajudant de Maquinista

Equip de Decoració:
Director d'Art
Decorador
Regidor
Ajudant de Decoració

Equip d'Ambientació/Attrezzo:
Ambientador
Attrezzista
Ajudant d'Ambientació
Fuster/Pintor de Rodatge
Assistència de Rodatge
Ajudant d'Attrezzo
Auxiliar d'Ambientació

Equip de Construcció:
Cap de Construcció
Cap de Fusteria
Cap de Pintura/Empaperat
Cap de Modelat
Constructor d'Attrezzo
Fuster
Pintor/Empaperador
Modelador

Equip de Vestuari:
Figurinista
Estilista
Ajudant d'Estilisme/ Ajudant de Figurinista
Cap de Sastreria
Ajudant de Sastreria
Sastre

Equip de Maquillatge i Perruqueria:
A) Maquillatge:

Cap de Maquillatge
Ajudant de Maquillatge
Auxiliar de Maquillatge

B) Perruqueria:
Cap de Perruqueria
Ajudant de Perruqueria
Auxiliar de Perruqueria
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Equip de Muntatge:
Muntador d'Imatge
Ajudant de Muntatge d'Imatge
Auxiliar de Muntatge d'Imatge
Muntador de So
Ajudant de Muntatge de So

Equip de Comptabilitat:
Comptable de Producció
Ajudant de Comptabilitat
Caixer/Pagador
Auxiliar administratiu
Meritoris

Tècnics en produccions l'explotació primària de les quals sigui la seva difusió
per mitjà d'un sistema de televisió

Equip de Producció:
A) Producció:

Director de Producció
Cap de Producció
Ajudant de Producció
Auxiliar de Producció
Secretari/a de Producció

B) Direcció:
Primer Ajudant de Direcció
Supervisor de Continuïtat/Script
Segon Ajudant de Direcció
Auxiliar de Direcció

Equip de realització:
Realitzador
Ajudant de Realització
Regidor
Auxiliar de Realització
Equip de Redacció:
Cap de Redacció
Redactor
Documentalista
Ajudant de Redacció
Secretària de Redacció

Equip de Càsting:
Director de Càsting
Ajudant de Càsting

Equip de Càmera:
Director de Fotografia/Il·luminador
Operador Especialista de Càmera de Vídeo (steadycam, aéro..)
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Operador Reporter de Càmera de Vídeo
Operador de Càmera de Vídeo
Ajudant de Càmera de Vídeo

Equip de So:
Cap de So
Operador de So
Ajudant de So

Equip d'Il·luminació:
Cap d'Elèctrics
Elèctric
Ajudant d'Elèctric

Equip de Maquinistes:
Cap de Maquinistes
Maquinista/Gruista
Ajudant de Maquinista

Equip de Decoració:
Director d'Art
Decorador
Regidor
Ajudant de Decoració

Equip d'Ambientació/Attrezzo:
Ambientador
Attrezzista
Ajudant d'Ambientació
Ajudant d'attrezzo

Equip de construcció:
Cap de Construcció
Cap de Fusteria
Cap de Pintura/Empaperat
Cap de Modelaje
Constructor d'Attrezzo
Fuster
Pintor/Empaperat
Modelador

Equip d'Estilisme:
Estilista/Figurinista
Ajudant d'Estilisme/Ajudant de Figurinista
Auxiliar d'Estilisme/Auxiliar de Figurinista
Sastre
Equip de Maquillatge i Perruqueria:

A) Maquillatge:
Cap de Maquillatge
Ajudant de Maquillatge
Auxiliar de Maquillatge

B) Perruqueria:
Cap de Perruqueria
Ajudant de Perruqueria
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Auxiliar de Perruqueria
Equip d'Edició de Vídeo:

Editor Muntador de Vídeo
Editor de Vídeo
Operador de VTR

Equip d'Edició d'Àudio:
Editor d'Àudio
Ajudant d'Edició d'Àudio

Equip Tècnic:
Cap Tècnic
Tècnic d'Àudio Vídeo
Ajudant Tècnic d'Àudio Vídeo

Treballadors d'Administració i Serveis Generals

Personal administratiu:
Cap Superior
Cap de primera
Cap de segona
Oficial administratiu
Auxiliar administratiu

Personal informàtic:
Cap d'Informàtica
Analista
Programador
Cap d'Explotació
Operador

Personal subaltern:
Ordenança
Vigilant
Netejador
Oficis varis:
Encarregat
Oficial
Mosso

FONT: Conveni Col·lectiu de la Indústria de Producció Audiovisual (Tècnics) BOE núm. 77 (divendres 30 març
2007), p. 14077-14082.

El sector de produccions audiovisuals es caracteritza per:

- Uns perfils professionals-laborals heterogenis.
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- Uns grups empresarials forts que concentren gran part dels mitjans
audiovisuals.

- Emergència de perfils professionals polivalents, molts d ells freelances
(autònoms), caracteritzats per una menor estabilitat professional.

- La creixent externalització de funcions duta a terme pels grans operadors.

Famílies professionals:

Grup 1
- Producció-realització
- Direcció-realització
- Redacció
- Documentació-traducció
- Càsting

Grup 2
- Tecnologia audiovisual/manteniment d instal·lacions i equips
- Informació gràfica
- Muntatge-edició-vídeo i àudio-postproducció i grafisme
- Informàtica

Grup 3

- Càmeres
- So
- Il·luminació
- Maquillatge-perruqueria i vestuari
- Ambientació-attrezzo-decoració

Grup 4
- Comercial i màrqueting
- Relacions públiques

Grup 5
- Salut laboral
- Assessoria jurídica-laboral
- Personal de serveis generals
- Administració, comptabilitat i finances

Font: Guía para la prevención de riesgos laborales en el sector de la producción audiovisual, 2006


