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1.- Introducció: context i fases de treball per a l’aprovació d’un Cens. 

El 2 de maig de 2012, i en el si de la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya, 

es va aprovar la Resolució 585/IX sobre el projecte de Cens dels professionals adscrits al sector 

de la creació (Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303; Publicació: BOPC 318). 

 

En concret, la Resolució aprovada assenyala literalment que “el Parlament de Catalunya insta el 

Govern a analitzar jurídicament el projecte de cens dels professionals adscrits al sector de la 

creació i, en el cas que no vulneri la normativa relativa a la protecció de dades, a donar-hi suport”. 

 

Per la seva part, l’Informe IC 5 (2014) del CoNCA sobre “36 propostes per a la millora de la 

condició professional en el món de la cultura”, proposa reprendre l’esmentada resolució, 

impulsant-la i ampliant-la, escometent un Cens de professionals adscrits als diferents sectors 

culturals (música, arts escèniques, visuals i literàries) amb l’objectiu de:   

 

- Conèixer la veritable població dels artistes, creadors i professionals dels oficis connexos 

amb el món de les arts a Catalunya, així com la seva realitat socioeconòmica. 

- Poder definir les diferents professions al voltant del món de la cultura. 

- Afavorir la representació de la comunitat artística, així com la negociació dels seus 

interessos. 

- Defensar millor la condició laboral, fiscal i contractual dels artistes, creadors i 

professionals del món de la cultura. 

- Concretar l’impacte de les propostes o polítiques culturals que es puguin implementar en 

la comunitat artística. 

 

Cal remarcar, conclou, que fer un Cens de professionals adscrits als sectors culturals és una 

proposta prioritària per a l’impuls de la defensa dels interessos dels artistes, creadors i 

professionals dels oficis connexos amb el món de la cultura.  

 

Per últim, el 7 de juny de 2018, la Subcomissió del Congrés dels Diputats per a l’elaboració d’un 

Estatut de l’Artista, va aprovar el seu informe en les “consideraciones generales” del qual 

s’assenyala expressament que tot i que l’informe tracta “de los artistas y de los profesionales de 

la cultura, no ha sido tarea de la Subcomisión definir qué es arte o quién es artista”. 
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Tot i que l’esmentat informe no recull entre les seves propostes l’elaboració d’un Cens, és obvi 

que, del conjunt de mesures que s’hi recullen, la  seva articulació és més que necessària. 

 

Per aquest motiu, el CoNCA considera que la primera qüestió a abordar és la del CENS DE 

PERSONES CREADORS/ES I ARTISTES PROFESSIONALS ja que el reconeixement i regulació 

d'una professió requereix, amb caràcter previ, el seu reconeixement administratiu i, en 

conseqüència, la creació d'un Cens ad hoc, la competència del qual és de la Generalitat de 

Catalunya i l’impuls de la qual també pot dinamitzar la seva creació en l’àmbit d’altres CCAA. 
 

Amb aquesta finalitat, el 23 de gener de 2020, Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios va 

presentar davant el Departament de Cultura - Direcció General de Creació, Acció Territorial i 

Biblioteques, la seva proposta d’intervenció professional per a la redacció de les directrius 

generals per a la definició del concepte de persones creadors/es i artistes professionals i redacció 

del text normatiu pel qual es crea el Cens corresponent. 

 

Convé puntualitzar que, per tal de ser precisos quant a la terminologia, hem de parlar de creadors 

i d’artistes professionals i no de professionals de la cultura. 

 

També cal tenir en compte que no es tracta de definir objectivament qui és professional, sinó 

quins requisits cal complir per a figurar inscrit en el Cens de creadors i d’artistes professionals, 

Cens la principal raó de ser del qual és conèixer la veritable població dels artistes, creadors i 

professionals dels oficis connexos amb el món de les arts a Catalunya, així com la seva realitat 

socioeconòmica, i defensar millor la condició laboral, fiscal i contractual dels artistes, creadors i 

professionals del món de la cultura. 

 . 

Amb la finalitat d’escometre aquest encàrrec, les FASES a dur a terme són dues: 
 

Una primera, que té per objectiu enumerar els criteris generals que s’han de complir per a 

qualificar com a “professional” a aquells que es dediquen a una activitat artística. 

 

No es pot oblidar que la finalitat última del Cens és la de disposar d’un instrument administratiu 

que serveixi de referència per al gradual i posterior desenvolupament normatiu de l’Estatut de 

l’Artista. 
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No obstant, fixar aquests criteris té la dificultat que cap norma del nostre actual ordenament 

jurídic defineix el concepte de creador i d'artista ni, fins i tot, el de cultura. 

 

És cert, que l’art. 1 de la Llei de Propietat Intel·lectual aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/1996, 

de 12 d’abril, estableix que “la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica 

corresponde al autor por el solo hecho de su creación”, i que el seu art. 5.1 defineix com autor 

“a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”. 

 

És cert, també, que el seu àmbit d’aplicació és molt ampli (1). 

 

I és cert, en fi, que el seu art. 105 defineix com artista intèrpret o executant “a la persona que 

represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra”. 

 

Però aquestes definicions no recullen una definició precisa del concepte de creador i artista 

professional. 

 

Apunten, això sí, una característica important i inherent al mateix: la creació; característica que, 

per la seva importància, s’ha de vincular terminològicament a la pròpia expressió d’artista 

professional. Per aquest motiu, el Cens que es pretén crear és, en realitat, un Cens del creador i 

l’artista professional. 

 

                                                 

1 En efecte; el seu art. 10.1 estableix que “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 
actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: 
a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes 
forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 
b) Las composiciones musicales, con o sin letra. 
c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras 
teatrales. 
d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 
e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, 
así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. 
f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. 
g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. 
h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. 
i) Los programas de ordenador. 
 



 

 
 

5 de 15 

Cal destacar, això sí, l’esforç realitzat pel CoNCA qui, en el seu Informe IC 5 (2014) defineix a 

l’artista i creador com a “tota persona que crea o que participa, per a la seva interpretació, en la 

creació o recreació d’obres d’art, que considera la seva creació artística com un element essencial 

de la seva vida, que contribueix així a desenvolupar l’art i la cultura i que és reconeguda o demana 

que se la reconegui com a artista, hagi entrat o no en una relació de treball o altra forma 

d’associació”  (2).  

 

Destacar, una vegada més, la vinculació entre artista i aquell que crea una obra. 

 

En el mateix informe del CoNCA, es defineix el concepte “d’obra” com a totes les creacions 

originals literàries i artístiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, 

actualment conegut o que s’inventi en el futur, englobant entre aquestes les següents (3): 

 

1. Els llibres, fullets, impresos, epistolaris, escrits, discursos, al·locucions, conferències, 

informes, explicacions de càtedra i qualsevol altra obra de la mateixa naturalesa. 

2. Les composicions musicals, amb lletra o sense lletra. 

3. Les obres dramàtiques i dramaticomusicals, les coreografies, les obres d’escenografia, les 

pantomimes i, en general, les obres teatrals. 

4. Les obres cinematogràfiques, el guió, la videocreació, les obres d’art electrònic, l’art en 

xarxa (net art) i qualsevol altra obra audiovisual així com les instal·lacions i les accions 

artístiques o performances. 

5. Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia, il·lustracions i les historietes 

gràfiques, còmics, així com els seus assaigs o esbossos i la resta d’obres plàstiques, siguin o 

no aplicades. 

6. Les obres fotogràfiques i les expressades per un procediment anàleg a la fotografia. 

 

D'altra banda, la regulació que les diferents Associacions Professionals fan dels requisits a complir 

per part de les persones que es poden associar a aquestes, tampoc aporta massa llum sobre quins 

han de ser el criteris que ens permetin definir quins requisits objectius cal complir per a tenir la 

consideració de creador i artista professional. 

                                                 

2 Aquesta definició va ser aprovada en la Recomanació de la UNESCO del 27 d’octubre de 1980. 
3 Aquesta definició correspon a l’article 10 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), RDL 1/1996, de 12 
d’abril. 
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La nostra normativa és també parca quant al concepte de cultura. 

 

L’única referència potser digna d’esment és l’art. 127.1.d), primer, del Decret 306/2006, de 20 

de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya, al considerar que el foment de la cultura inclou “el foment i 

la difusió de la creació i la producció teatrals, musicals, audiovisuals, literàries, de dansa, de circ i 

d'arts combinades portades a terme a Catalunya”. 

 

En aquest context, i amb la finalitat de definir aquests criteris generals, es proposen els següents 

passos a seguir: 

 

1º.- Redactar una primera proposta que inclogui les notes definitòries de creador i artista 

professional, proposta que es recull en aquest document. 
2º.- Debatre aquesta proposta en el si del CoNCA. 
3º.- Redactar una nova proposta incloent les observacions que sorgeixin del debat anterior. 
4º.- Debatre la nova proposta amb les Associacions representatives i sota la coordinació 

del CoNCA. 
5º.- Redactar la proposta final. 
6º.- Ratificar aquesta proposta per part del Departament de Cultura. 

 

Aquesta primera fase ha de concloure durant el mes d’abril de 2020. 
 

La segona fase ja és la redacció del text normatiu que regula el Cens, treball que ha de finalitzar 

a finals de maig de 2020 i el contingut del qual requereix del vist i plau del Departament de 

Cultura. 
 

En aquesta segona fase es definiran els aspectes essencials que el Cens ha d’incloure 

(voluntarietat, requisits substantius, necessària adscripció del professional a l’Associació que 

correspongui, drets i obligacions, etc.) així com els aspectes formals (inscripció en el Cens, etc.). 

 

Finalitzada la mateixa, quedarà tan sols la tramitació administrativa de la norma corresponent fins 

la seva aprovació definitiva pel Govern i, en el seu cas, pel Parlament de Catalunya. 
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2.- El concepte de persones creadors/es i artistes professionals als efectes de la creació del Cens. 
Notes que el defineixen. 

Com ja hem indicat, la creació d'un Cens de persones creadors/es i artistes professionals  exigeix 

necessàriament delimitar a quins professionals en concret ens referim i, per tant, quins requisits 

“objectius” s'han de complir per a ser-hi inclòs. 

 

En aquest sentit, si el que es pretén és un Cens de professionals, sembla lògic excloure’n a qui 

no es consideri com a tal, en concret, a qui integra la que es podria denominar activitat 

empresarial de producció i distribució de la cultura, això és, a qui de manera empresarial intervé 

en el mercat en la producció i distribució de serveis culturals i/o artístics. 

 

També cal excloure a les Associacions o Agrupacions professionals de tipus cultural excepte 

aquelles que entre els seus objectius s'inclogui la prestació de serveis professionals de tipus 

cultural i/o artístic a través dels seus socis i/o membres que les integren. 

 

També sembla lògic excloure a aquells professionals que, vinculats a l’àmbit de la cultura, la seva 

activitat no es la pròpia d’un creador i artista, és a dir, la vinculada a la “creació artística” . 

S’exclouen, per tant, els representants, mediadors, gestors, o similars que, tot i la seva inequívoca 

vinculació amb la cultura, no són, no obstant això, “artistes”.  

 

Per contra, cal incloure-hi no només a les persones físiques que de manera individual exerceixen 

l'activitat professional “de creador i artista”, sinó a qui ho fa de forma col·lectiva a través de les 

diferents formes jurídiques que el nostre dret permet. Es tracta, en definitiva, d'entitats de 

prestació de serveis artístics de naturalesa professional que es materialitzen a través de les 

persones que les integren. 

 

En aquest sentit, és habitual considerar com a societat o entitat professional aquella en la qual 

més del 50 % dels seus integrants són professionals que exerceixen la seva activitat a través de 

la pròpia societat. 

 

Esmentar, com a referència, la regulació que fa al respecte la Llei 2/2007, de 15 de març, de 

societats professionals. 
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Una vegada precisat el que dèiem abans, no sembla necessari definir què s’entén “objectivament” 

per “professional”  en la mesura en què, com ja s’ha dit, s’exclou del Cens als empresaris del sector 

cultural. 

 

En conseqüència, la primera nota o requisit a exigir per a la inscripció en el Cens és que es tracti 

de persones físiques, o de persones jurídiques en les quals més del 50 % dels seus socis, partícips 

o integrants tinguin la condició de creadors i artistes professionals d'acord amb els criteris que 

després comentarem i que desenvolupin la seva activitat professional a través de la pròpia entitat. 

 

Per la seva part, és habitual que, qui es dediqui a l’activitat professional de creador i artista, estigui 

integrat o associat de forma voluntària a alguna de les molt diverses Associacions Professionals 

en les quals s’articula el sector cultural. 

 

No obstant això, no es pot ignorar que la pertinença a aquestes últimes és de naturalesa 

voluntària. Per aquest motiu, no es pot excloure del Cens a aquells creadors i artistes 

professionals que no estiguin inscrits en cap d’aquestes Associacions, supòsits, aquests, en els 

quals no sent aquest requisit necessari, sí que ho ha de ser el d’acreditar el mínim d’experiència 

professional que es determini. 

 

Sembla doncs lògic que un segon requisit per a la inscripció en el Cens sigui el que aquests 

professionals estiguin donats d'alta en l'Associació Professional pròpia del seu àmbit específic 

d'activitat, excepte en els casos en els quals aquesta no existeixi, o que, no estant donats d’alta en 

cap Associació, acreditin els mínims d’experiència professional que es determinin. En qualsevol cas, 

s’ha de tractar d’Associacions reconegudes pel CoNCA. 

 

D'aquesta forma, també s’està legitimant la important funció social que aquest tipus d'entitats 

compleixen i la funció supervisora que li correspon al CoNCA. 

 

El tercer dels requisits a complir és el que els esmentats professionals es dediquin de manera 

habitual i per compte propi a la seva activitat professional sense perjudici que aquesta es 

desenvolupi de manera intermitent, aperiòdica o de forma no regular, ja sigui a temps complet o 

parcial, per temporades o de forma continuada. 
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A diferència d'altres professionals, les notes que millor defineixen l'activitat de creador i artista 

professional és la seva intermitència, això és, la manca de regularitat en la prestació de serveis a 

tercers i, en definitiva, en l'obtenció dels seus ingressos i, per tant, la seva consegüent fluctuació 

anual, així com la seva precarietat, circumstàncies, ambdues, i molt especialment la segona, que 

obliguen en no pocs casos al fet que el professional hagi de complementar els seus ingressos 

amb uns altres que poden no provenir de l'activitat cultural. 

 

Sigui com sigui, existeix una innegable vocació d’habitualitat en l'exercici de la professió encara 

que aquest no es desenvolupi de manera regular o periòdica. D’aquí, precisament, que l'activitat 

es pugui desenvolupar a temps parcial o complet o, fins i tot, per temporades o períodes concrets 

de l'any. I d’aquí, també, que existeixin períodes d'inactivitat quant a l'efectiva prestació de 

serveis. 

 

Cal tenir en compte que l’exercici d’una activitat no exigeix necessàriament que aquesta es realitzi 

de forma habitual. 

 

L'exercici de qualsevol activitat és un fet objectiu constatable per la mera intenció d’intervenir en 

el mercat a través de la creació artística, circumstància que no sols exigeix una predisposició del 

creador i de l'artista sinó, i fonamentalment, del propi mercat. 

 

La creació artística és tan sols una part de l'exercici de l'activitat com a professional. Mentre que 

el seu exercici és una qüestió “subjectiva” que només depèn del creador i de l'artista, l'obtenció 

d'ingressos depèn de molts altres factors que no depenen d’ells. La intermitència en la seva 

obtenció no implica doncs la inexistència d'una activitat professional, o millor, del mer exercici 

d'aquesta. 

 

De fet, l’art. 78.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que l’Impost sobre Activitats Econòmiques  

grava “el mero ejercicio (…) de actividades (...) artísticas, (...) se hallen o no especificadas en las 

tarifas del impuesto”. 

 

Per la seva part, el número 1 de la Regla 3ª del Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de 

setembre, pel que s’aproven les Tarifes i la Instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 

concreta que “tienen la consideración de actividades económicas cualesquiera actividades de 
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carácter (…) artístico”. A aquests efectes, segueix, “se considera que una actividad se ejerce con 

carácter (…) artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción 

y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o servicios”. 

 

Per últim, el seu número 3 precisa que “tienen la consideración de actividades artísticas las 

clasificadas en la Sección 3.ª de las Tarifas”. 

 

A aquest “mer exercici” de l’activitat, sigui de forma habitual o esporàdica, a temps complet o 

parcial, per temporades o de forma continuada, cal afegir el necessari concepte de “per compte 

propi” que caracteritza de forma inequívoca al professional independent o autònom, això és, al 

que treballa per compte propi i, per tant, sense dependre de cap organització empresarial aliena 

a ell mateix. 

 

En aquest sentit, cal esmentar la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, a 

l’assenyalar que aquesta és d’aplicació a “las personas físicas que realicen de forma habitual, 

personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 

persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a 

trabajadores por cuenta ajena”, activitat “autónoma o por cuenta propia (que) podrá realizarse a 

tiempo completo o a tiempo parcial”. 

 

El professional al qual ens referim es tracta, en definitiva, d’un “autònom”, això és, d’una persona 

que treballa per compte propi, és a dir, fora de l’àmbit d’organització d’una persona o empresari; 

circumstància que en res vinculem a tota la problemàtica inherent a la seva cotització. 

 

No obstant, no s’ha d’oblidar que un dels objectius del Cens és el de conèixer la veritable població 

de persones creadors/es i artistes professionals amb el món de les arts a Catalunya. 

 

Per aquest motiu, també cal incloure en el Cens als creadors i artistes que realitzen la seva 

activitat artística en règim de dependència laboral sota la direcció i organització d’un tercer 

l’activitat principal del qual és la de la difusió artística a través d’espectacles públics; supòsits en 

els quals la regulació normativa del Cens haurà d’excloure de determinats drets i obligacions 

pròpies del creador i de l’artista professional independent. 
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Així mateix, donada l'especial singularitat de l'activitat a la qual ens referim, proposem que també 

es considerin com a professionals a efectes de la seva inscripció en el Cens els supòsits de relació 

laboral especial d'artistes en espectacles públics als quals es refereix el Real Decret 1435/1985, 

d’1 d’agost. 

 

Recordar, per últim, que aquesta nota “d’independència” o “per compte propi” és també una nota 

comú i reiterativa en la definició fiscal de “professional”. 

 

Així, l’art. 27.1 de la Llei de l’IRPF estableix que “se considerarán rendimientos íntegros de 

actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital 

conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la 

ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de 

ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”. 

 

En idèntic sentit, l’art. 5. Dos, primer paràgraf, de la Llei de l’IVA, assenyala igualment que són 

“actividades (…) profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de 

producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción 

o distribución de bienes o servicios”; presumint-se l’exercici d’aquestes activitats “cuando (…) se 

exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas”. 

 

En conseqüència, el tercer dels requisits que cal complir per a la inclusió en el Cens és que els 

esmentats professionals es dediquin de manera habitual i per compte propi a l'exercici de la seva 

activitat artística, sense perjudici que aquesta es desenvolupi de manera intermitent, aperiòdica o 

de forma no regular, ja sigui a temps complet o parcial, per temporades o de forma continuada. Es 

consideren també inclosos els artistes als quals es refereix el Real Decret 1435/1985, d’1 d’agost 

i les professions connexes, i a aquells que realitzen la seva activitat artística en règim de 

dependència laboral sota la direcció i organització d’un tercer l’activitat principal del qual és la de 

la difusió artística a través d’espectacles públics. 

 

Un següent requisit que cal valorar és l'obligació de formació continuada de les persones inscrites 

en el Cens, aspecte essencial en tota activitat professional; formació, està clar, que ha d'estar 

vinculada a l'àmbit concret de l'especialització de cada creador i artista professional.  
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No obstant, cal tenir en compte que el requisit de formació no es homogèniament exigible a les 

diferents manifestacions en les quals es manifesta la creació artística. Per aquest motiu, sent la 

formació un aspecte fonamental en qualsevol activitat professional, no és tan obvi que s’exigeixi 

com requisit per a estar inclòs en un Cens de creadors i artistes. Com alternatiu al mateix, cab 

exigir un mínim d’activitat professional, requisit al qual ens referirem després. Cosa diferent és 

que la formació constitueixi un dels requisits que determinades Associacions exigeixin per a estar-

hi donat d’alta. 

 

Per aquesta raó, l’exigència de formació continuada no s’inclou finalment com requisit per a la 

inscripció en el Cens. 

 

Un últim requisit que s’hauria d’exigir per a la seva inclusió en el Cens, és l'obtenció d'uns 

ingressos mínims que procedeixin directament de l'exercici de l'activitat professional 

independent; requisit que vindria a reflectir aquesta vocació d’habitualitat en l’exercici de 

l’activitat professional i independent, sense oblidar la precarietat, intermitència i fluctuació que 

defineixen els ingressos d'aquest tipus de professionals. D’aquí que proposem que un mínim del 

15 % dels ingressos anuals totals procedeixin de l'exercici d'una activitat artística independent i 

per compte propi; requisit del que cal excloure a aquells que presentin la seva activitat artística 

professional en règim de dependència laboral. 

 

En aquest sentit, convé recordar les dades recollides en l’Informe del CoNCA IC 5 (2014): 

 

- El 33 % percep entre 12.000 euros i 25.000 euros; el 27 %, de 6.000 a 12.000 euros; el 

25 %, menys de 6.000 euros, i el 16 %, més de 25.000 euros. 

- Cal matisar que aquests ingressos són globals per la seva activitat professional, sigui 

vinculada o no a una activitat artística. La major part de professionals de la cultura 

compaginen la seva activitat creativa/artística amb altres feines. Un 45 % revelen que 

menys de la meitat dels seus ingressos bruts anuals són generats per l’activitat artística. 

Només un 39 % indica que el total dels seus ingressos provenen de la seva activitat 

artística. D’aquests últims, un 51 % perceben uns ingressos superiors als 12.000 euros 

bruts anuals i només el 13 % en percep més de 25.000 bruts anuals. 

 

En conseqüència, el quart requisit per a la inclusió en el Cens és que, com a mínim, un 15 % dels 

ingressos totals que un professional de la cultura obtingui en un any, procedeixi de l’exercici 
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independent i per compte propi de la seva activitat professional. Aquest requisit no s’exigirà a 

aquells que presentin la seva activitat artística professional en règim de dependència laboral. 

 

3.- Requisits per a la inscripció en el Cens. 

 

Procedeix la inscripció en el Cens quan concorrin tots i cadascun dels següents requisits: 

 

1º.- Que es tracti de persones físiques, o de persones jurídiques en les quals més del 50 

% dels seus socis, partícips o integrants tingui la condició de professionals de la 

cultura que exerceixin la seva activitat professional a través de l’entitat. 

 

2º.- Que estiguin donats d’alta a l’Associació Professional pròpia del seu àmbit específic 

d’activitat reconeguda pel CoNCA, tret dels cassos en els quals aquesta no existeixi, 

o que, no estant donats d’alta en cap Associació, acreditin els mínims d’experiència 

professional que es determinin.  

 

3º.- Que es dediquen de forma habitual i per compte propi a l’exercici de l’activitat cultural 

o creació artística, sense perjudici que aquesta es desenvolupi de forma intermitent, 

aperiòdica o de forma no regular, ja sigui a temps complet o parcial, per temporades 

o de forma continuada. Es consideren inclosos els artistes als quals es refereix el Real 

Decret 1435/1985, d’1 d’agost i les professions connexes i a aquells que realitzen la 

seva activitat artística professional en règim de dependència laboral sota la direcció i 

organització d’un tercer l’activitat principal del qual és la de la difusió artística a través 

d’espectacles públics. 

 

4º.- Que, com a mínim, un 15 % dels ingressos totals que s’obtinguin en un any 

procedeixi de l’exercici independent i per compte propi de la seva activitat cultural o 

artística. Aquest requisit no s’exigirà a aquells que presentin la seva activitat artística 

professional en règim de dependència laboral. 

 

Es considera creador i artista professional a tota persona que crea o que participa, per a la seva 

interpretació, realització, i/o execució en la creació o recreació d’obres d’art, que considera la 

seva creació artística com un element essencial de la seva vida, que contribueix així a 
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desenvolupar l’art i la cultura i que és reconeguda o demana que se la reconegui com a creador i 

artista, hagi entrat o no en una relació de treball o altra forma d’associació. 

 

S’entén per activitat artística, la creació teatral, musical, audiovisual, digital, literària, de dansa, de 

circ i d'arts combinades i, en particular, la vinculada als següents àmbits artístics: 

 

- Arts musicals, on s’inclouen compositors, creadors musicals, intèrprets, regidors i 

tècnics de so i llum. 

- Arts literàries, que engloben escriptors, guionistes i traductors. 

- Arts escèniques, que inclouen actors i directors de teatre i cinema, ballarins, 

coreògrafs, professionals del circ, escenògrafs, dissenyadors d'il·luminació, 

dissenyadors d'espai sonor i figurinistes. 

- Arts visuals i plàstiques, que recullen fotògrafs, il·lustradors, dissenyadors, pintors, 

escultors, performers, videocreadors i altres artistes vinculats a la creació visual. 

- Arts audiovisuals. 

- Arts digitals. 

- Arts combinades, o multidisciplinàries, és a dir, aquelles que combinen o utilitzen 

diferents llenguatges de les arts. 

 

També s’inclou en el Cens als creadors i artistes que realitzen la seva activitat artística 

professional en règim de dependència laboral sota la direcció i organització d’un tercer l’activitat 

principal del qual és la de la difusió artística a través d’espectacles públics. En aquests casos, la 

norma que reguli el Cens preveurà les excepcions i particularitats que corresponen a aquests 

tipus concret de creador i artista professional. 

 

Igualment, s’inclouen en el Cens les professions connexes, entenent com a tals el conjunt d’oficis 

o professions vinculats estrictament a la creació artística i que tenen una intervenció directa en 

el procés creatiu. 

 

S’exclouen del Cens a aquells que no exerceixin de forma personal, professional i independent 

l’activitat de creador i d’artista, en concret, les empreses de producció i distribució de serveis 

culturals i a agrupacions i entitats que promoguin la cultura tret que aquestes prestin també 

serveis culturals i/o artístics a través dels seus socis, membres o integrants de les mateixes que 

compleixin els requisits anteriors. 
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De forma excepcional i transitòria, podran inscriure’s en el Cens de creadors i artistes 

professionals aquelles persones físiques que, per la seva trajectòria personal, experiència 

professional, reconeixement i prestigi social, acreditin la seva aportació i compromís amb la 

creació artística. El compliment d’aquests requisits correspon al Departament de Cultura de la 

Generalitat o a l’òrgan administratiu en el qual aquest delegui, en particular, en el CoNCA. 
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