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Sessió informativa 
QUANT VAL LA MEVA FEINA? 
 

 

Organitza:  

 

 

Col·labora:  



COM CALCULO EL PREU DEL 
MEU CATXET? 

 

Abigail Ballester 



VARIABLES A TENIR EN COMPTE 

• COST DE LA PRODUCCIÓ 

• DESPESES D’ESTRUCTURA 

• DESPESES DEL BOLO 

• BENEFICIS 

• ALTRES VARIABLES 



• Quant ha costat la producció de l’espectacle? 
• Escenografia 

• Vestuari 

• Assajos 

• Direcció 

• Dramatúrgia 

• Música 

• Il·luminació 

• Multimèdia 

• Personal de producció 

• Etc. 

COST DE LA PRODUCCIÓ 



COST DE LA PRODUCCIÓ 

• Ens han concedit alguna subvenció? 
• Tenim una subvenció per la producció d’aquest espectacle? 

• Tenim un patrocinador / mecenes? 

• Tenim algun altre ajut a imputar a l’espectacle? 

 

• Quin import de la producció hem d’amortitzar? 
• Import a amortitzar = cost de la producció – subvencions/ajuts 

 

• Quants bolos previem que farem d’aquest espectacle? 
• Hem de mirar l’històric.  

• Quin previem que sigui el mercat d’aquest espectacle? Catalunya? 
Espanya? Internacional? 



DESPESES D’ESTRUCTURA 

• Quines despeses d’estructura tenim? 
• Lloguer de local 
• Telèfon 
• Internet 
• Material d’oficina 
• Personal administratiu 
• Desplaçaments i dietes (no de bolo) 
• Prevenció de riscos laborals 
• Responsabilitat civil 
• Seguretat Social 
• Hisenda 
• Altres assegurançes i impostos 
• Etc. 

 

• Quants bolos anuals, entre tots els espectacles que tenim en 
cartera, fem? 



DESPESES DEL BOLO 

• Artistes: en nòmina o contractats pel bolo? 
• En nòmina  cost de tenir-los contractats (sou + seguretat social) 

durant un any i imputar una part a cada bolo anual. 

• Contractats per bolo  el cost que suposi ja sigui la factura ja sigui el 
donar-lo d’alta i fer-li un contracte laboral. 

• Desplaçaments: kilometratge / altres vehicles  preu 
Catalunya / Espanya / Internacional 

• Dietes i allotjament: estipular un cost/persona/dieta. 
Allotjament, estipular un cost mig/persona.  

• Material fungible del bolo: hi ha algun material que 
haguem de comprar per a cada actuació? 

• Comissions distribució: tenim una empresa distribuidora o 
ens ho fem nosaltres? 

 

 



BENEFICIS 

• Estipular quin benefici volem que ens quedi de cada 
actuació per tal de poder-lo invertir en futures produccions. 

• Pot ser una quantitat fixa, un percentatge sobre el preu 
final... 



CÀLCUL DEL CATXET 

COST DE LA PRODUCCIÓ -  SUBVENCIONS/AJUTS = 

COST DE LA PRODUCCIÓ A AMORTITZAR (CPA) 

 

CPA / Nº BOLOS PREVIST DE L’ESPECTACLE =  

IMPORT A AMPORTITZAR CADA BOLO (IAB) 

 

DESPESES ESTRUCTURA / Nº BOLOS TOTALS ANY = 
DESPESA ESTRUCTURA BOLO (DEB) 

 

IAB + DEB + DESPESES DEL BOLO + BENEFICIS = CATXET 



ALTRES VARIABLES A TENIR EN  
COMPTE 

• Preus de mercat 
• Hem de saber què s’està cobrant per espectacles similars al nostre 

 

• Hem de determinar quin és el mínim que hem de cobrar 
d’un bolo: 
• Les despeses del bolo? 

• Despeses del bolo + amortització de la producció? 

 

 



EXEMPLE 
• Cost de producció: 59.000 € 
• Subvenció producció: 14.000 € 
• Nº de bolos amortització: 110 
• 2 actors: segons cost conveni actors: 405 € 
• Seguretat social: 142 € 
• Despeses estructura (inclou venda pròpia): 198 € 
• Dietes: 45 € (aquestes dietes són en el supòsit que va tota la companyia 

a menjar plegats i és l’empresa la que paga al restaurant l’àpat, si és 
pagués a l’actor i ell decideix on anar a menjar seria el cost dieta 
estipulat segons el conveni d’actors i directors) 

• Desplaçament: 100 € 
• Benefici: 100 € 
• Amortització: 59.000 – 14.000 = 45.000 € / 110 = 410 € 

 
• Catxet = 405 + 142 + 198 + 45 + 100 + 410 + 100 = 1.400 € 

 
 



COM POSO PREU A LA MEVA 
FEINA? 

ARTISTES DE CIRC 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



OBJECTIU 

Establir el mínim que ha de cobrar un 
artista de circ per un dia de feina  

(actuació en exhibició pública: bolo, 
publicitat, esdeveniment….) 

 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



EN QUÈ ENS BASEM 

-En el que cobra la gent per fer la seva feina, sigui quina sigui 
-En paràmetres com el sou mig a diversos  territoris de l'estat  

-En una hipotetica normalitat en la  feina artística   
-En el treball setmanal: entrenament/assaig + presentació 

pública al menys 1/2 dies 
-Partim de la base de la fragilitat absoluta del sector 

 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



DE QUI PARLEM 

-Artistes de circ amb treball físic 
(necessitat d'entrenament), i que 

treballen, bàsicament, de forma puntual 

 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



DE QUÈ ESTEM PARLANT 
-Un treballador a jornada complerta treballa mensualment entre 155-165 hores 

  
Pensem que un artista de circ setmanalment pot: 

Dedicar unes 20 hores a entrenar/assajar  
Fer dues exhibicions públiques que ens podrien ocupar 12-18 hores i 

Setmanalment doncs treballaríem de l’ordre de 32-38 hores 
Mensualment si fos així parlaríem de 136-150 hores 

 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



SALARIS MENSUALS Dades Idescat14-15 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 

Sou Brut Cost Empresarial Cost Total 

SOU MÍNIM 648,60 € 194,58 € 843,18 € 

          

PER TERRITORI SALARI MIG 

Pais Basc 1.984,00 € 595,20 € 2.579,20 € 

Madrid 1.903,00 € 570,90 € 2.473,90 € 

Catalunya 1.743,00 € 522,90 € 2.265,90 € 

Navarra 1.727,00 € 518,10 € 2.245,10 € 

          

PER OFICIS TIPUS 

Mestre 2.000,00 € 600,00 € 2.600,00 € 

ATS 1.950,00 € 585,00 € 2.535,00 € 

Metge 2.600,00 € 780,00 € 3.380,00 € 

Artesa(Fuster) 1.800,00 € 540,00 € 2.340,00 € 

Administratiu 1.800,00 € 540,00 € 2.340,00 € 

          



PER UNA QÜESTIÓ DE DIGNITAT I COHERÈNCIA EL SALARI 
MENSUAL I EL COST PER UN ARTISTA DE CIRC  

NO HAURIA DE SER INFERIOR A: 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 

Sou Brut Cost Empresarial Cost Total

SALARI DIGNE 1.400,00 € 420,00 € 1.820,00 €

AUTÒNOM 1.500,00 € 300,00 € 1.800,00 €



COST SETMANAL  
Estimació a partir de les dades Idescat14-15 

 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 

COST MENSUAL COST SETMANAL 

        

SOU MÍNIM 843,18 € 210,80 € 

        

PER TERRITORI SALARI MIG 

Pais Basc 2.579,20 € 644,80 € 

Madrid 2.473,90 € 618,48 € 

Catalunya 2.265,90 € 566,48 € 

Navarra 2.245,10 € 561,28 € 

        

PER OFICIS TIPUS 

Mestre 2.600,00 € 650,00 € 

ATS 2.535,00 € 633,75 € 

Metge 3.380,00 € 845,00 € 

Artesa(Fuster) 2.340,00 € 585,00 € 

Administratiu 2.340,00 € 585,00 € 

        



Un cop establert que el cost setmanal per un artista de circ  
amb un mínim de dignitat hauria de estar al voltant de 450 

euros per dues exhibicions públiques,  ens sortiria  que 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 

COST MENSUAL COST SETMANAL

SALARI DIGNE 1.820,00 € 455,00 €

AUTÒNOM 1.800,00 € 450,00 €



NO ES POT TREBALLAR PER UN COST 
INFERIOR A 225’00.-€   

 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



ALGUNES VARIABLES A TENIR EN COMPTE 

-Quants dies realment treballem d’una manera remunerada 

-Possibilitat de convertir feina puntual en estable 

-Què passa quan treballem en temporades  

-Com s’ho fan altres que ho tenen més pautat (Conveni Actors, vigent, i 
Pacte Laboral Professionals de la Dansa, en negociació) 

-Què passa quan la demanda es dispara (possibilitat de fer calaix) 

-Complexitat del muntatge 

-Empresa per la qual treballem (ànim o no de lucre, beneficis 
econòmics que generem als contractants...) 

-Experiència i reconeixement dels professionals que formen part del 
projecte 

-Drets d’imatge 

Sessió informativa:  

Quant val la meva feina? 



COM HA DE CONTRACTAR-SE 

LA MEVA FEINA EN L’ÀMBIT 

DE LES ARTS ESCÈNIQUES I 

AUDIOVISUALS? 

 

Patricia Sala (Advocada AADPC) 
psala@aadpc.cat 

©Tots els drets reservats 

Barcelona, 28 de maig de 2015 



CONTRACTACIÓ: 

 

 

- LABORAL  

 

- MERCANTIL / CIVIL 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ 

 

 Contractació per compte aliena: Contractació 

Laboral  

 

Contractació per compte propi: Contractació 

Civil/ mercantil 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Què determina que la relació sigui laboral? 

 

1. Dependència: Dins de l’àmbit d’organització 

i direcció d’una altra persona 

2. Alienabilitat 

3. Caràcter personal de la prestació laboral   

4. Retribució (salari) 

5. Treball voluntari 

 

 
© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL EN EL 

SECTOR ARTÍSTIC 

Relació laboral especial: 

- Espectacles públics. 

- Dedicació per compte d’un organitzador d’espectacles.  

 

Relació laboral comuna:  

- Actuacions artístiques en l’àmbit privat. 

- Relacions laborals del personal tècnic i auxiliar de la producció de 

l’espectacle.  

- Docència. 

 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Conseqüències de la relació laboral: 

 

 Formalització del Contracte 

 Salari establert segons Conveni Col·lectiu 

 Alta a la Seguretat Social en el Règim General 

d’Artistes 

 Altres obligacions (prevenció de riscs laborals, 

seguretat i higiene, etc.)  

 

 

Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Normativa en el sector artístic:  
 

• Convenis Col·lectius (en cas d’existir). 
 

• Real Decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel 

que es regula la relació laboral del 

artistes en espectacles públics. 
 

• Estatut dels Treballadors. 

 
© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Què és un Conveni Col·lectiu? 

  

 Acord escrit, sorgit d’un procés de 

negociació entre els representants de la 

part empresarial i els representants de la 

part social per regular les condicions de 

treball i ocupació en un àmbit o sector 

professional.  

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Convenis 
Col·lectius 

Convenis 
estatutaris 

(eficàcia general) 

Convenis 
extraestatutaris 

(eficàcia limitada) 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Convenis Col·lectius estatutaris existents en el sector artístic 

(d’àmbit estatal i autonòmic a Catalunya): 

 

• Sector Teatral: III Conveni Col·lectiu de treball del sector dels actors 

i les actrius de teatre de Catalunya.  

 

• Sector Audiovisual: II Convenio Colectivo estatal regulador de las 

relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y 

los actores que prestan sus servicios en las mismas.  

 

Convenis Col·lectius extraestatutaris existents en el sector 

artístic:  Pacte Laboral de Dansa 

 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

En defecte de Conveni existent: 

 

 Real Decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel 

que es regula la relació laboral del artistes 

en espectacles públics. 

 

 Estatut dels Treballadors. 

 

 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Requisits del contracte de treball: 

 

 El contracte s’ha de formalitzar per escrit.  

 Identificació de les parts contractants.  

 Determinació de l’objecte del contracte. 

 Retribució acordada. 

 Duració del contracte i període de prova.   

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ LABORAL 

Modalitats de contractació d’aplicació 

en el sector artístic:  

 

 Contracte de duració indefinida. 

 

 Contracte de duració determinada: 

Contracte per obra o servei. 

Contracte per temps cert. 

© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ MERCANTIL/CIVIL 

Característiques contractació Mercantil: 
 

1.  Quant l’objecte del contracte està contemplat dins del codi de 
comerç (exemple: contracte de franquícia). 
 

2.  Les dues o una de les parts contractants siguin persones 
jurídiques  i l’objecte del contracte estigui dins del tràfic mercantil.  

 

Exemples:  

 Productora teatral contracte la distribució d’un espectacle.  

 Productora teatral contracte a un dramaturg per la elaboració del 
guio d’una representació escènica.  

 

 
© Tots els drets reservats 



CONTRACTACIÓ MERCANTIL/CIVIL 

Característiques contractació Civil: 

 

  Requisits: 

 

Poden ser ambdues parts persones físiques. 

 

 El objecte del contracte no està dins del tràfic 

mercantil, segons el Codi de Comerç.  

 

 
© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS 
(que s’originen per la interpretació de l’artista) 

  Cessió de Drets de la propietat intel·lectual 

 

Cessió de Drets de Imatge 

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Quins són aquests drets? Són els drets 

inherents a l'artista com a conseqüència de la 

seva interpretació artística. 
 

Qui és artista?  L'article 105 RDL 1/1996 estableix: 

 “ Se entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que 

represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier 

forma una obra. El director de escena y el director de orquesta 

tendrán los derechos reconocidos a los artistas en este Título.” 

 

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

  Drets patrimonials: la seva cessió 

comporta una valoració econòmica i part 

d’ells son transmissibles. 

 

Drets morals: Drets inalienables, 

imprescriptibles e irrenunciables. 

 

 

 
© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Quins son els drets que genera l’artista? 

  Drets morals: 

 Dret de paternitat. 

 Dret de integritat. 

 Dret de doblatge en la pròpia llengua. 

 

 Drets Patrimonials:  

 Dret de fixació 

 Dret de reproducció 

 Dret de distribució 

 Dret de comunicació pública 

 

 

 

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Com es remuneren aquests drets? 

• Relació laboral 

• Prestació de serveis (contractació civil) 

 

Normativa: Real Decret Legislatiu 1/1996, de 

12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 

de propietat intel·lectual. 

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Relació laboral:  

 

  En base al Conveni Col·lectiu aplicable. 

 Conveni estatutari de Teatre: 5% del salari.  

 Conveni estatutari d’ Audiovisual: 5% del 

salari 

 Pacte laboral de Dansa: No es regula.  

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Relació Civil:  

 

 Per un preu fix (més clàusula de revisió) 

 % de la recaptació de taquilla.  

 

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS DE LA 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Drets Remuneratoris: 

 

  Sociedad de Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes de España (AIE) 

 

AISGE  

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 

 Dret d’imatge: Dret personal inherent a 

les persones en general, no està vinculat 

a la interpretació.  

 

 Normativa: Llei Orgànica 1/1982, de 

protecció civil del dret a l’honor, a la 

intimitat personal i a la pròpia imatge.  

© Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 

Quins són els paràmetres contractuals 
a regular?  

 

  Duració de la cessió del dret d’imatge. 

 ( No pot ser indefinit). Exemple: 2 anys. 

  

  Àmbit territorial. Exemple: Catalunya. 

 

  Mitjans o suports. Exemple: televisió. 

 

 © Tots els drets reservats 



CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 

Remuneració dels drets d’imatge:  

  No existeix normativa que reguli el preu, no 
obstant existeix paràmetres orientatius en 
base a: 
  Tipus de marca anunciant 

  Envergadura del treball 

 Transcendència del treball 

 

  Asociación de Agencias de Modelos de 
España (AME).  

Tots els drets reservats 



CONCLUSIONS 

© Tots els drets reservats 



 

 

Quant val la meva feina? - Sessió del 28 de maig 

 
Resum de l’exposició del Xevi Dorca, membre de la comissió sindical de l'APdC, que va parlar del  pacte 
laboral de la dansa. 
 
El Xevi Dorca, soci de l'APdC, ex membre de junta, i actualment membre de la comissió sindical de 
l'associació, explica el procés de creació del Pacte laboral de la dansa. 
 
La patronal, l'Associació de Companyies professionals de dansa de Catalunya, va néixer l'any 2005 
impulsada per l'APdC amb l'objectiu de poder tenir les dues parts necessàries per a signar un pacte 
d’aquestes característiques. 
 
L'APdC i 13 companyies de dansa van signar el gener de 2005 un Pacte Laboral que regularitzava les 
relacions de treball. Era el primer pas per aconseguir un conveni laboral del sector. L'objectiu d'aquest 
pacte era aconseguir que, mitjançant les polítiques d'actuació oportunes, des de les administracions 
públiques i institucions, es desenvolupés una estratègia que permetés la creació en condicions laborals 
dignes, sense posar constantment en perill la supervivència econòmica de les companyies i del ballarí, 
limitant el treball d'investigació i producció. Es tractava d'un pacte de mínims econòmics destinat a 
companyies de dansa contemporània en les quals els creadors i coreògrafs eren al mateix temps els 
empresaris. El pacte establia l'obligatorietat de donar d'alta al ballarí al règim d'artistes de la Seguretat 
Social pel seu treball. S'estipulaven unes retribucions mínimes anuals brutes que milloraven sensiblement 
la situació del ballarí. Es definien també diferents tipus de contractació i de retribucions (producció, bolo, 
gira, temporada...) que sistematitzaven i aclarien les relacions laborals existents entre les companyies i els 
ballarins.  
 
Al 2010 es va aturar el pacte de forma no oficial degut al context econòmic de crisi, però al 2015 s'està 
tornant a treballar per tal d’actualitzar l’anterior pacte i estem iniciant el procés d'adhesió per part de 
totes les companyies. Esperem que s'adhereixin al document unes 40 companyies/creadors amb capacitat 
de contractació. 

Al següent enllaç podeu veure l'esborrany del pacte laboral que estem treballant:  
http://www.dansacat.org/recursos/1/#document_download (últim document de la llista). 

El Xevi Dorca explica que paral·lelament a aquesta feina, es va crear SindicArt, organització sindical de 
l'espectacle de Catalunya, amb l'objectiu de crear un Conveni Laboral per a tots els treballadors de les arts 
escèniques a Catalunya. Malauradament l'any 2012 es va aturar el projecte Sindicart i no es va poder assolir 
aquest objectiu. 

Després d'això, l'APdC va treballar amb l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya per tal d'incloure els 
ballarins dins del Conveni Laboral d'actors i obtenir unes relacions basades en un document estatutari, 
d’obligat compliment per a  tothom com ho és el conveni dels actors. Es van estudiar tots els punts i es van 
observar petites diferències, la principal és que els ballarins no treballen per temporades llargues, per això 
el preu del bolo per a ballarins és més alt. Finalment l'AADPC va comunicar que no era el moment més 
adient per tornar a negociar un pacte amb la patronal, i des de l’APdC estem a l'espera que es torni a obrir 
aquesta possibilitat per tal de fer el salt i aconseguir una unificació pel que fa al document marc de treball: 
el conveni laboral. 

També s'està treballant des de CONARTE (Confederación de Artistas- trabajadores del Espectáculo, la unió 
sindical estatal més gran de treballadors de les arts escèniques) per tal d’aconseguir tenir una única veu en 
aquestes qüestions, a nivell estatal. 

http://www.dansacat.org/recursos/1/#document_download
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