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Este .pdf é un resumo do “III Convenio Colectivo de Eventos, Servizos e Producións 
Culturais de Galicia” que agora mesmo temos en vigor na nosa comunidade. 

Este resumo esta feito con toda boa intención por TESGAL para o uso de todos os 
profesionais técnicos do sector. 

Se atopas algún erro ou discordanza co publicado no DOG, comunícanolo a  

info@sindicatotesgal.org 

Tes a disposición o convenio integro en: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0424-190620-0001_gl.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0424-190620-0001_gl.html
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola 
que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do III Convenio colectivo 
de eventos, servizos e producións culturais de Galicia.

Visto o texto do III Convenio colectivo de eventos, servizos e producións culturais de 
Galicia, que se subscribiu con data do 5 de marzo de 2020, entre a representación em-
presarial AGEM e Escena Galega e as organizacións sindicais CIG, UGT e CC.OO., e de 
conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de 
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e no 
Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos 
colectivos de traballo.

Esta Secretaría Xeral de Emprego,

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Co-
lectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia (Rexcon), creado mediante Orde 
do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18 de novembro).

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2020

Covadonga Toca Carús 
Secretaria xeral de Emprego

III Convenio colectivo de eventos, servizos 
e producións culturais de Galicia

TÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Ámbito funcional

Este Convenio colectivo de eventos, servizos e producións culturais de Galicia aplicara-
se ás empresas e aos seus traballadores e traballadoras que na Comunidade Autónoma de 
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¿QUEN O ACORDA?

• PATRONAL: 

▸ AGEM 

▸ Escena Galega 

• SINDICATOS: 

▸ UGT 
▸ CIG 
▸ CCOO
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¿EN ONDE SE APLICARÁ?

Aplicarase ás empresas e aos seus traballadores/as que na Comunidade Autónoma de 
Galicia realicen actividades de deseño, xestión e producción de eventos de carácter 
cultural, educativo, social e de entretemento, destinados a ser executados en locais 
pechados ou a ceo aberto, e en xeral, todas as actividades preparatorias para a 
execución destes eventos ou servizos, incluída a actividad comercial, de 
representación de artistas, distribución de eventos e xestión (management).



…É DICIR:
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▸ Contratos formalizados dentro do 
territorio, independentemente do lugar 
donde se presten os servízos. 

▸ Contratos cuxos servizos se presten en 
Galicia, independentemente do lugar 
de donde se firmaron. 

▸ A toda empresa que preste servizos en 
Galicia, independementemente de 
onde teña o seu domicilio social ou 
fiscal.

APLICACIÓN EN  

TODO  

O TERRITORIO GALEGO.



AFECTA A TODOS/AS TRABALLADORES/AS DE:

ÁMBITO A ÁMBITO B

que realicen funcións técnicas, administrativas, 
auxiliares, organizativas, de produción, de control e 

manuais para un evento, servizo e produción 
cultural de carácter teatral, musical, baile, 

animación e danza para que se efectúe, co cal 
perciban emolumentos polo seu cometido, 

especialmente cando o evento, servizo e produción 
cultural sexan de explotación comercial. Tamén os 
traballadores e traballadoras de calquera empresa 
que desenvolva actividades similares ás descritas 

anteriormente, así como se desenvolven 
actividades de carácter esporádico do ámbito B.  

que realicen funcións técnicas, administrativas, 
auxiliares, organizativas, de produción, de control, e 

manuais dentro dun parque de atraccións ou temático, 
parques dedicados á animación infantil, centros ou 

palacio de exposicións e congresos, centros multiúsos, 
centros teatrais, museos, acuarios, planetarios, centros 

cívicos, sociais e culturais, patrimonios artísticos e 
monumentais e fundacións, en empresas que, 
independentemente da súa forma xurídica e 

titularidade e dos ns que persigan, presten servizos ou 
xestionen adxudicacións de entidades públicas ou 

privadas de forma continuada e perciben emolumentos 
polo seu labor, referidas ás instalacións nomeadas neste 

ámbito.  



AMBITO A  

“AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFÍCAS DOS TRABALLOS QUE SE REALIZAN DURANTE 

AS PRODUCIÓNS DE EVENTOS, ESPECIALMENTE NA SÚA FASE DE MONTAXE, PERO 

TAMÉN EN OCASIÓNS DURANTE A SÚA PRE E POSPRODUCIÓN, OBRIGAN A DOTAR 

ESTAS XORNADAS DE TRABALLO DUN MARCO O SUFICIENTEMENTE FLEXIBLE QUE 

FAGA POSIBLE O SEU ADECUADO DESENVOLVEMENTO.”
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CONVENIO COLECTIVO DE EVENTOS, SERVIZOS E PRODUCIÓNS CULTURAIS DE GALICIA.

¿DENDE CANDO ESTÁ EN VIGOR?
• Este convenio colectivo terá vixencia 

desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 
de decembro de 2020. 

(O primeiro texto entrou en vigor o 1 de xaneiro do 2010)

¿ATA CANDO ESTÁ EN VIGOR?
• Prorrogase por periodos dun ano, 

de non ser obxecto de denuncia 
por algunha das partes que o 
subscribiron.  

• Cada ano actualizanse as tablas 
salarias según o IPC.
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Artigo 4. Ámbito temporal

Este convenio colectivo terá vixencia desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decem-
bro de 2020.

Artigo 5. Denuncia e prórroga

Este convenio quedará prorrogado tacitamente por sucesivos períodos dun ano, de non 
ser obxecto de denuncia escrita por calquera das parte que o subscriben, formulada con 
anterioridade ao vencemento do prazo respectivo. No caso de non ser denunciado por 
ningunha das partes, as retribucións mínimas garantidas e demais cláusulas económicas 
reguladas no presente convenio terán un aumento, a partir do primeiro de xaneiro de cada 
ano, igual ao experimentado polo IPC real do ano anterior.

Este convenio seguirá vixente na súa integridade mentres non haxa outro do mesmo 
ámbito que o substitúa.

Artigo 6. Vinculación á totalidade

As condicións de calquera clase pactadas neste convenio colectivo forman un todo or-
gánico, unitario e indivisible polo que, para os efectos da súa aplicación práctica, deberán 
sempre considerarse de forma global. En consecuencia, se a autoridade laboral declarase 
a nulidade dalgúns dos seus pactos, este convenio quedará sen efecto na súa totalidade, 
debendo ser volto a negociar integramente.

Artigo 7. Obrigatoriedade do convenio

Toda cláusula contractual que sexa contraria a todos os pactos recollidos neste conve-
nio será considerada nula de pleno dereito.

Artigo 8. Condicións máis beneficiosas. Compensación e absorción

8.1. Serán respectadas integramente as condicións máis beneficiosas pactadas con 
anterioridade a este convenio, ou que pacten durante a súa vixencia con persoa ou grupo 
de persoas, polas empresas afectadas por este convenio, polo que os pactos, cláusulas 
ou estipulacións actualmente implantadas, sempre que superen as establecidas por este 
convenio, debido á condición que ten de norma mínima de relación tanto no que se refire 
ao social como ao económico.
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ESTE CONVENIO AFECTA A TODOS/AS TRABALLADORES/AS NO 
MOMENTO QUE ENTROU EN VIGOR E DURANTE A SÚA VIXENCIA. 

ESTE CONVENIO, NO ÁMBITO DA SÚA APLICACIÓN, 
ENTENDERASE, SEMPRE, COMO DE MÍNIMOS. 
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GRUPOS PROFESIONAIS
• GRUPO 1: 

▸ Traballadores/as con título universitario de grao superior ou grao medio, formación profesional de grado superior… 

▸ … ou experiencia mínima de 3 anos acreditada (100 xornadas completas cotizadas por ano natural). 

▸ Son os/as responsables de VARIAS áreas de actividade da empresa.  

• GRUPO 2: 
▸ Traballadores/as con título universitario de grao medio, formación profesional de grado superior … 

▸ … ou experiencia mínima de 3 anos acreditada (100 xornadas completas cotizadas por ano natural). 

▸ Son os/as responsables DUNHA área de actividade da empresa. 

• GRUPO 3: 
▸ Traballadores/as con titulo de bacharelato, formación profesional específica de grao medio … 

▸ … ou acreditar unha experiencia mínima de 2 anos ... (140 xornadas completas cotizadas por ano, ou alternativamente á acumulación de 245 xornadas completas). 

▸ Son os técnicos especializados ou con responsabilidade sobre o funcionamento de determinados equipos de traballo. 

• GRUPO 4: 
▸ Traballadores/as con titulo de educación secundaria obrigatoria, formación ocupacional especifica … 

▸ … ou acreditar unha experiencia mínima de 2 anos (140 xornadas completas cotizadas por ano ou, alternativamente, a cumulación de 245 xornadas completas). 

▸ Con coñecemento técnico ou administrativo a nivel elemental. 

• GRUPO 5: 
▸ Operarios/as non especialmente cualificado. 

▸ Non se requiren coñecementos de ningún oficio a nivel de formación profesionao ou similar. 

▸ A sua función limitase as tarefas estandares e non excesivamente complexas.



A MAIORIA DE NÓS PERTENCEMOS AO  

GRUPO 3
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No caso de ser una empresa de menos de 50 persoas do cadro de persoal e que a 
media das retribucións das persoas dun sexo superior a media do outro sexo nun 25 %, 
tomando o conxunto da masa salarial, deberase incluír neste rexistro una xustificación da 
dita diferenza.

No caso de que a empresa non conte con representación legal de traballadoras e traba-
lladores, este rexistro estará publicado dun taboleiro accesible para o conxunto do cadro 
de persoal.

ANEXO I

Convenio de eventos táboas 2019 (IPC 2018 foi o 1,2 %)

Grupos Bruto anual Bruto mensual Hora normal Hora extra Hora extra 
nocturna

I 22.049,25 1.837,43 13,16 17,11 19,75

II 20.363,86 1.696,99 12,16 15,80 18,23

III 18.146,97 1.512,25 10,83 14,09 16,25

IV 16.477,97 1.373,16 9,83 12,79 14,76

V 15.257,39 1.271,46 9,11 11,84 13,66

Convenio de eventos táboas 2020 (2,20 %)

Grupos Bruto anual Bruto mensual Hora normal Hora extra Hora extra 
nocturna

I 22.534,33 1.877,85 13,45 17,49 20,18

II 20.811,86 1.734,32 12,43 16,15 18,63

III 18.546,20 1.545,52 11,07 14,40 16,61

IV 16.840,49 1.403,37 10,05 13,07 15,08

V 15.593,05 1.299,43 9,31 12,10 13,96

Quebranto 
moeda Mes Xornada

2019 51,98 15,59

2020 53,12 15,93

Axudas de 
custo Almorzo Xantar Cea

2019 6,24 17,15 14,03

2020 6,38 17,53 14,34
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XORNADA DE TRABALLO

• Xornada máxima de 9 horas. 

• Xornada 38 horas semanais (1.675 anuais) 

• Descanso diario mínimo de 12 horas. 

• Descanso semanal mínimo de 48 horas. 

✦ AMBITO A: o horario dunha xornada de traballo poderá verse modificado en función das 
necesidades que xurdan durante a súa execución e non excederá nunca as 12 horas. 

✦ AMBITO A: o descanso entre xornadas pode ser inferior, como límite 9 horas, 
excepcionalmente por motivos organizativos no desenvolvemento das producións, tendo que 
ser compensado este descanso dentro das dúas semanas seguintes á súa realización. 

✦ AMBITO A: establécese o número máximo de horas ordinarias de traballo efectivo en cincuenta 
e tres horas e media semanais de media en cómputo bisemanal. 
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XORNADA DE TRABALLO - AMBITO A

• Farase de acordo co plan de traballo inicialmente previsto e coas 
necesidades posteriores que xurdan durante a súa execución. 

• Cada xornada de traballo poderá ser establecida, sen distinción de 
horas nin de días, dentro das vinte e catro horas de cada día da 
semana. 

• O establecemento da xornada de traballo requirirá unha antelación 
de 5 días respecto da hora en que o traballador ou traballadora 
vaia ser convocado/a no lugar de citación. En calquera caso, o 
horario dunha xornada de traballo poderá verse modificado en 
función das necesidades que xurdan durante a súa execución e non 
excederá nunca as 12 horas. 

• Establécese o número máximo de horas ordinarias de traballo 
efectivo en cincuenta e tres horas e media semanais de media en 
cómputo bisemanal. 

• A xornada de traballo de cada traballador/a comezará na hora en 
que fose convocado/a a comparecer no lugar de citación, con 
independencia da hora en que comece a realizar as súas funcións.
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XORNADA DE TRABALLO - INTERRUPCIÓNS PARA DESCANSOS E COMIDAS

• Se a duración da xornada é igual ou superior a 6 horas e igual 
ou inferior a sete horas e media, a empresa establecerá un 
período de descanso de 25 minutos.6H - 7:30H

• A partir das sete horas e media de traballo establecerase un descanso de              
15 minutos cada catro horas, o primeiro descanso gozarase ao cabo das dúas 
primeiras horas. En todos os casos, o tempo de descanso terá a consideración de 
tempo de traballo efectivo. 

✦Se a empresa dispón dun servizo de cátering para o persoal no lugar en 
que se está desenvolvendo a actividade, considerarase que o período de 
descanso de quince minutos se encontra repartido ao longo da xornada 
de traballo e que si ten a consideración de tempo de traballo efectivo. 

✦ Se a duración da xornada é superior a sete horas e media continuadas e 
menos de nove, a empresa aboará o importe de media axuda de custo, 
mentres que se a duración é igual ou superior a nove horas, a empresa 
aboará unha axuda de custo completa.

 7:30H

✦ Se a empresa establece unha interrupción da xornada de 
traballo para o xantar ou a cea inferior a dúas horas, non se 
considerará este tempo como tempo de traballo efectivo.
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TRANSPORTES

• Si o lugar da citación está situado fóra do municipio da empresa ou o 
equipo tivese que viaxar a unha localización distante, a empresa poderá: 

‣ Facilitar aos traballadores/as un medio de transporte. 

‣ Aboarlles aso traballadores/as o importe dos gastos. 

0,19€ / KM 
+ 

PEAXES 
(DENDE O DOMICILIO FISCAL DA EMPRESA)

 1:30 H DE VIAXE 

TRABALLO  

NON EFECTIVO

✦ O tempo de desprazamento non se considerará tempo de traballo efectivo 
sempre que non exceda a 1:30 (incluíndo a ida e a volta). 

✦ O tempo en exceso si se considerará tempo de traballo efectivo (hasta un 
máximo de 7 horas por día de viaxe, salvo si se fai de noite en tren, barco ou 
autobús dotado con camas liteiras, en este caso non terá de consideración de 
traballo efectivo).
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DIETAS

• Se a xornada de traballo se desenvolve nun municipio distinto a empresa , esta facilitará o xantar ou cea 
ou a axuda de custo que corresponda. 

• As axudas no 2020 quedan fixadas:

✦ Se a empresa establece unha interrupción da xornada de traballo para o xantar ou a cea inferior a dúas horas, non se 
considerará este tempo como tempo de traballo efectivo, e correrá por conta da empresa o seu custo ou a axuda de 
custo, segundo o pactado.

                  6,38€  (ALMORZO) 

            17,53€ (XANTAR) 

+ 14,34€ (CEA)  

38,25 EUROS 
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HOTEIS

• Cando a empresa se faga cargo da pernoita, esta producirase en establementos hoteleiros que 
cumpran os requisitos mínimos exixibles a un hotel de tres estrelas. 

✦ Este precepto podería non ser de aplicación só no caso de que nun raio de 10 quilómetros non 
haxa un establecemento destas características. Neste caso buscarase un de categoría inferior.
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HORAS EXTRAS … E NOCTURNAS

• Terán a consideración de horas extraordinarias aquelas que excedan, en cómputo cuadrimestral 
para o ámbito A, a xornada de traballo efectivo pactada neste convenio. 

• A empresa, de acordo co traballador/a, poderá compensar as horas extras con: 

✦ Tempo de descando: corresponde a 90 min de descanso por hora extra traballada. 

*os excesos de xornada podense acumular ata compersarse con días completos 
de descanso, nos 4 meses seguintes destes excesos. 

✦ Retribuída: resultado de incrementar nun 30 % a contía correspondente a unha hora 
de traballo ordinaria. 

• Consideraranse horas extraordinarias nocturnas aquelas realizadas entre as 22 horas e as 7 horas se 
son continuadas. Poderase compensar: 

• Tempo de descando: corresponde a 120 min de descanso por hora extra traballada. 

• Retribuída: incremento sobre a contía correspondente a unha hora de traballo nocturna 
será do 30 % máis 15 %.  

* No caso de traballar en un día libre de xeito extraordinario, terá unha compensación mínima de 4 
horas a maiores da xornada realizada.
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VACACIÓNS ANUAIS 

• Non substituíble por compensación económica. Nunca menos de 30 días naturais. 

• O período ou períodos do seu gozo  fixaranse de común acordo entre o/a empresario/a e o/a 
traballador/a. 

• O calendario de vacacións  fixarase en cada empresa. O traballador/a coñecerá as datas que lle 
correspondan dous meses antes, polo menos, do comezo do gozo.
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COMPENSACIÓN POR DÍAS FESTIVOS

• Cando a xornada laboral se produce nun ou varios dos días festivos estipulados polo Goberno 
central, as autonomías e as entidades locais, 14 ao ano, compensarase con libranza do/a 
traballador/a a razón de 1,75 días por día traballado ou percibirase unha compensación do 40 % do 
salario/día a maiores deste salario. Cando o gozo se establece en días, estes non serán 
acumulables. A maneira de compensación será pactada de mutuo acordo entre empresa e 
traballador/a.

TESGAL

DÍAS FESTIVOS? COMPENSACIÓN?
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SEGURIDADE E SAÚDE
• Os/as traballadores/as teñen dereito a unha protección eficaz en 

materia de seguridade e saúde no traballo. 

• A empresa debe: 

✦ Protexer os traballores fronte aos riscos laborais. 

✦ Garantir a seguridade e a saúde dos/as traballadores/as ao seu 
servizo en todos os aspectos relacionados co traballo. 

✦ Ofrecerá un exame médico aos/ás seus/súas traballadores/as, 
polo menos unha vez ao ano. 

✦ Deberá organizar a actividade daqueles/as traballadores/as que 
desenvolvan o seu traballo ante una pantalla de visualización de 
tal xeito que o seu que facer diario ante a pantalla se interrompa 
periodicamente por medio de pausas ou cambios de actividade.  

✦ Protección á maternidade. Deberá comprender a natureza, grao e 
duración da exposición das traballadoras na situación de 
embarazo ou parto recente a axentes, procedementos ou 
condicións de traballo que poidan influír negativamente na saúde 
das traballadoras, do feto ou, a través da lactación, do/a llo/a, en 
calquera actividade susceptible de presentar un risco específico. 


