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1. MARC LEGAL

1 / 1 .  
SóC pRofESSoR DE DAnSA.  
Què SóC DES DEL punt DE viStA 
LEGAL? tREbALLADoR  
o AutònoM?

Ets treballador si la relació que t’uneix amb l’escola és de tipus laboral. 

Ets autònom si la relació que t’hi uneix és mercantil o de col·laboració 
mútua. 

La qualificació del tipus de relació (laboral o mercantil) depèn de les 
circumstàncies de cada cas concret. 

En aquest sentit, en el contracte d’arrendament de serveis -propi d’una 
relació mercantil (treballador autònom)-, l’ esquema de la relació 
contractual és un genèric intercanvi d’obligacions i prestacions de treball 
amb la contrapartida d’un “preu” o remuneració dels serveis.

El contracte de treball, per contra (propi d’una relació laboral –treballador 
pròpiament dit-), consisteix en l’intercanvi d’obligacions i prestacions de 
treball dependent per compte aliena, a canvi de la retribució garantida.

Per tant, a banda de treballar a canvi d’una retribució, ets treballador quan 
treballes per a una escola que et facilita l’aula, els mitjans, et paga el sou 
acordat en funció del temps que hi dediques, entre d’altres qüestions. 

Com que sovint resulta difícil discernir quan una relació és mercantil o 
laboral, els Jutjats han establert que les notes que caracteritzen l’existència 
d’una relació laboral són, a banda de treball i retribució, les d’alienitat i 
dependència.

Ambdós conceptes - dependència i alienitat- són força abstractes, i es poden 
manifestar de diferents formes segons les activitats i contextos. És per a 
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això, que per a identificar-les al contracte de treball, és habitual haver de 
recórrer als INDICIS. 

Els indicis comuns de dependència més habituals són els següents:

 f Assistència al centre de treball de l’empresa o al lloc de treball que 
aquesta designi 

 f Submissió a horari

 f Desenvolupament personal de la feina (la qual cosa és compatible 
amb un règim excepcional de suplències o substitucions)

 f La inserció del treballador dins l’organització de treball de 
l’empresari, que se’n carrega de programar l’activitat 

 f Absència d’organització empresarial pròpia del treballador.

Altres indicis comuns a la nota d’alienitat són:

 f El treballador lliura o posa a disposició de l’empresari els serveis 
realitzats.

 f L’empresari adopta les decisions que concerneixen a les relacions 
de mercat o a les relacions amb el públic. Per exemple, fixa els 
preus i tarifes, selecciona els clients, indica les persones a atendre, 
determina el caràcter fix o periòdic de la remuneració del treball, i 
calcula la retribució. 

Per exemple, seria laboral la relació de l’escola i el professor si l’escola –i 
no el professor-:

 • Té l’organització acadèmica necessària perquè el professor pugui 
donar la classe

 • Publica i ofereix els cursos al públic 

 • Organitza els grups d’ alumnes

 • Fixa els horaris del curs

 • Cobra els imports del curs 

Per tant, si es donen les notes que caracteritzen la RELACIÓ LABORAL, ets 
un treballador, i per tant, t’han de fer un contracte de treball. 

1 / 2 .  
M’hAn DE ContRACtAR En LA 
RELACió LAboRAL D’ARtiStES? 

No. La relació laboral especial dels artistes en espectacles públics, regula 
com han de ser les relacions laborals que s’estableixin entre un organitzador 
d’espectacles públics (o empresari) i qui es dediqui voluntàriament a la 
prestació d’una activitat artística per compte i dins l’àmbit d’organització i 
direcció de l’empresari. 

L’activitat de docència no és una activitat artística.

Per tant, la relació laboral entre una escola i un professor no és especial, 
és ordinària, i el marc normatiu que la regula és l’Estatut dels Treballadors 
juntament amb el Conveni Col·lectiu que en sigui aplicable. 
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2. SEGuREtAt SoCiAL 

2 / 1 . 
CAL QuE EM Donin D’ALtA A LA 
SEGuREtAt SoCiAL?

Sí. El contractant, és a dir, el titular de l’escola t’ha de donar d’alta al règim 
general de la Seguretat Social abans de l’ inici de la prestació dels teus 
serveis. És a dir, abans de començar a treballar. 

Perquè pugui tramitar la teva alta, hauràs de facilitar les teves dades 
personals així com la còpia del teu DNI i el número d’afiliació a la Seguretat 
Social. 

* Si no has estat mai donat/da d’alta a la Seguretat Social hauràs 
de demanar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, un 
número d’afiliació per a poder tramitar l’alta. 

2 / 1 / 1 .  
puc demanar algun justificant de l’alta?

Si vols verificar que l’empresa t’ha donat d’alta, pots demanar-los un 
duplicat de l’alta a qui t’hagi contractat o bé demanar un Informe de Vida 
Laboral a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del telèfon 
901 50 20 50. Si la Tresoreria té el teu número de telèfon actualitzat, t’enviarà 
un SMS cada cop que es produeixi un moviment d’ alta o baixa a la Seguretat 
Social.
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2 / 2 . 
i Què tREC Jo D’EStAR D’ALtA A 
LA SEGuREtAt SoCiAL?

Tramitar l’alta a la Seguretat Social dels treballadors és obligatori per a 
l’empresari que els contracta. 

Per a tu, suposa formar part del sistema públic de protecció social, amb 
l’obligació de contribuir-ne i amb el dret de tenir la possibilitat de gaudir-ne. 

És a dir, si et poses malalt/a i no pots treballar, la Seguretat Social et pagarà 
la prestació. Si tens un accident, el mateix. Si et quedes sense feina, pots 
accedir a la prestació d’atur i, quan arribi el moment i et jubilis, també 
en tindràs dret. Això sí, sempre que per a cadascuna de les situacions i 
prestacions públiques compleixis els requisits que cadascuna d’elles exigeix 
(habitualment portar un cert període de temps cotitzant). 

2 / 3 . 
Què puC fER Si Qui EM 
ContRACtA no EM DónA D’ALtA A 
LA SEGuREtAt SoCiAL?

Si l’escola no et dóna d’alta voluntàriament, mira de buscar una solució en 
el propi centre de treball a través dels òrgans de representació legal de les 
persones treballadores: el comitè d’empresa, els/les delegats/ades sindicals 
i els/les delegats/ades d’empresa.

També tens la possibilitat d’anar a l’Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya i t’assessoraran. 

Un altre recurs és denunciar aquest fet al Consorci Inspecció de Treball 
i Seguretat Social de Catalunya. La denúncia ha de complir dos requisits 
bàsics:

 f S’ha de presentar per escrit

 f En cap cas es pot fer de forma anònima

L’escrit de denúncia haurà de contenir la següent informació:

a)  Dades d’identificació de la persona denunciant i signatura.

b) Fets de la infracció.

c)  Data i lloc on s’han produït els fets.

d) Identificació de l’empresari que hagi comès la infracció.

e) D’altres circumstàncies que el/la denunciant consideri rellevants, com 
per exemple la jornada de treball que es realitza, el torn, l’horari, la 
secció, etc. 

És molt important que a la denúncia s’aporti tota aquesta informació per tal de 
saber exactament en quines condicions estàs treballant, fet essencial perquè 
l’inspector/a pugui comprovar els fets.

Així mateix, és imprescindible que facis constar les teves dades de contacte, tant 
per si t’han de demanar més informació, com per a enviar-te l’informe amb la 
resolució de la inspecció.

On l’has de presentar: 

Barcelona: 
Travessera de Gràcia, 303-311 (08025) Barcelona
Tel. 93 624 75 00 - Fax 93 554 78 66
Adreça electrònica: itc.barcelona@gencat.cat         

Girona: 
Cr. Migdia, 50 (17002) Girona
Tel. 972 94 23 10 - Fax 972 94 23 18
Adreça electrònica: itc.girona@gencat.cat

Tarragona: 
Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 20 (43005) Tarragona
Tel. 977 23 37 14 - Fax 977 25 39 85
Adreça electrònica: itc.tarragona@gencat.cat 

Lleida: 
Cr. Riu Besòs, 2 (25001) Lleida
Tel. 973 21 63 80 - Fax 973 20 49 43
Adreça electrònica: itc.lleida@gencat.cat 

Pots trobar més informació al web: www.inspecciotreball.gencat.cat
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3. DE LA iMpoRtÀnCiA  
     DEL ContRACtE

3 / 1 . 
EM DiuEn QuE no CAL 
ContRACtE. ÉS AixÍ?  
Què puC fER?

Si reuneixes els requisits enumerats a les pàgines 1 i 2, es tracta d’una 
relació laboral i l’escola està obligada a fer-te un contracte. I quan una 
escola et contracta, t’ha de fer  un contracte i dins els deu dies següents a la 
data d’inici, n’ha de comunicar el contingut als serveis públics d’ocupació a 
través de l’aplicació contrat@.

Tingues present que el contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o de 
paraula. És obligatori que el contracte consti per escrit quan així ho exigeixi 
una disposició legal, i sempre en els contractes següents:

1) Pràctiques.

2) Formació.

3) Per a la realització d’una obra o servei determinat.

4) A temps parcial, fix discontinu i de relleu.

5) A domicili.

6) Treballadors contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles 
a l’estranger.

7) Els contractes per temps determinat, la durada del qual sigui 
superior a quatre setmanes.

A banda, sigui quin sigui el tipus de contracte, pots exigir que el contracte 
es formalitzi per escrit. Si, malgrat demanar-ho, et neguen el dret, 
pots recórrer a les tres vies que hem indicat anteriorment (òrgans de 
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representació de l’escola, Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya, i Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya).

3 / 2 . 
ACCEptEn fER-ME un 
ContRACtE noMÉS REbAixAnt-
ME EL pREu hoRA. ÉS LEGAL?  
Què puC fER?

 f La remuneració per la teva feina té una quantia mínima fixada per la 
llei i el conveni col·lectiu aplicable a la relació de treball. 

 f En cap cas et poden pagar per sota del que està legalment o 
convencionalment establert. 

 f Per tant, el que no és legal és cobrar per sota del mínim legalment 
establert i mantenir amb l’escola un tipus de relació no laboral quan 
hauria de ser laboral.

A partir d’aquí, si es dóna l’hipotètic cas que ja estàs treballant en una escola 
i cobres via factura, i l’escola et proposa passar a tenir un contracte laboral 
i nòmina, amb la condició de rebaixar el preu hora que cobres actualment, 
tens les següents opcions:

a) Acceptar la proposta

b) Rebutjar-la

c)  Denunciar la situació irregular mantinguda fins al moment. 

El més probable és que si et proposen passar a tenir nòmina és perquè 
la situació actual (el cobrament via factura) no està absenta de risc per a 
l’empresa. Com hem dit, sovint, darrere d’una factura hi ha una situació 
eminentment laboral, amb la qual cosa aquest tipus de propostes (passar de 
relació mercantil a relació laboral) són força freqüents. 

La rebaixa del preu, malgrat no tens perquè acceptar-la, té la seva explicació 
en què el cost que suposa per a una escola passar a tenir un contracte 
laboral, s’incrementa  aproximadament un 33% del sou.

 T EXEMPLE:

•	 El cost que té contractar un/a autònom/a és única i exclusivament 
el que aquest cobra en brut, és a dir, la base de la factura. 

•	 El cost que té contractar un/a treballador/a és el que aquest cobra 
en brut, més aproximadament un 33% en concepte de quota de 
Seguretat Social, a càrrec de l’empresa. A banda, l’escola ha 
d’assumir el cost d’alguna persona o empresa externa que li 
gestioni les obligacions que demanen de les relacions laborals 
(confecció de contractes, de nòmines, enviament i pagament de les 
assegurances socials a la Seguretat Social, liquidació de tributs, 
etc.).

És per aquesta diferència en el cost que algunes escoles prefereixen tenir 
mestres autònoms que no pas treballadors. I que quan els ofereixen passar 
a ser treballadors i tenir nòmina, intenten rebaixar-los el preu hora que 
cobraven fins aleshores.

3 / 3 . 
QuinA DoCuMEntACió 
nECESSito pERQuè EM fACin 
EL ContRACtE?

Perquè et puguin confeccionar el contracte de treball has de lliurar una 
còpia del teu DNI i facilitar el número d’afiliació a la Seguretat Social. Si no 
has estat mai afiliat a la Seguretat Social, caldrà que n’obtinguis prèviament 
el número, a través de les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. 

* Per a obtenir el número d’afiliació a la Seguretat Social pots 
dirigir-te a qualsevol oficina de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social amb el teu DNI o N.I.E.

Qui et contracta haurà de saber: les teves dades identificatives, de domicili, 
nivell formatiu, situació personal i familiar, i, si estàs a l’atur, des de quan.
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3 / 4 . 
Què ÉS nECESSARi QuE RECuLLi 
EL ContRACtE? Quin ÉS EL 
ContinGut MÍniM?

Hi ha una informació mínima obligatòria que tot contracte ha de contenir, 
com ara: 

 f la identificació de l’empresari i de la persona contractada

 f l’objecte del contracte

 f la data d’inici de la feina

 f la durada

 f la jornada de treball 

 f la retribució

 f el període de prova a què està subjecte el contracte, si és el cas

Es necessari que ambdues parts respectin a la pràctica els acords als quals 
han arribat i que han reflectit en el contracte. 

* D’ aquí que sigui molt important entendre bé el que apareix recollit 
al contracte i quines implicacions té. Si tens dubtes o no ho veus 
clar, revisa’l amb algú que t’assessori abans de signar-lo. 
L’ Associació de Professionals de la dansa ofereix un servei 
d’assessorament legal que et pot orientar en el procés. 

També has de saber que, digui el que digui el contracte, les condicions de 
treball (és a dir, les hores de feina, descansos, salari, vacances, etc.) han de 
ser respectuoses amb: 

 f La llei (Estatut dels Treballadors i altres normes aplicables)

 f El Conveni Col·lectiu aplicable a la relació de treball 

És a dir, les condicions que pacteu al contracte sempre han de ser igual 
o més favorables per al mestre que els mínims fixats per les normes i els 
convenis col·lectius aplicables.

* Cal que sàpigues que un Conveni Col·lectiu és un acord subscrit 
entre els representants dels treballadors i els empresaris, que 
regula les condicions de treball i els drets i obligacions durant el 
temps de la seva vigència. 

* En funció de quines són les parts negociadores i a qui afecta, pot 
ser de diferents tipus, com ara:

a) Conveni d’empresa (només aplicable a l’escola).

b) Conveni aplicable al personal laboral de l’Ajuntament del qual depèn 
l’escola; o al de la Comunitat Autònoma, com és el cas del conveni 
del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

c)  Un conveni de sector d’activitat. Dins d’aquests, els convenis que 
sovint solen aplicar-se a les escoles de dansa són:

* Cal que sàpigues que el Conveni aplicable ha de constar 
identificat al contracte de treball (normalment a les darreres 
clàusules).

* El que determina l’aplicació d’un conveni o un altre és l’àmbit 
d’aplicació dels mateixos.

Sense perjudici que n’hi ha d’altres, els Convenis de sector que hem 
escollit com a habituals en les relacions laborals subscrites entre les 
escoles de dansa i els seus treballadors són els següents: 
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3 / 4 / 1 .  
Conveni Col·lectiu Estatal de Centres d’Ensenyament 
de perruqueria i Estètica, d’Ensenyaments Musicals i 
d’Arts Aplicades i oficis Artístics.

Aquest conveni, aplicable a tot l’estat espanyol, s’aplica als treballadors dels 
centres que imparteixin ensenyaments especialitzats i reglats de caràcter 
professional, propis de la branca o professió de Perruqueria i d’Estètica; 
ensenyaments reglats musicals, fins i tot els que s’imparteixen en escoles 
de Música; així com, arts aplicades i oficis artístics i a les empreses anteriors 
quan en un mateix centre imparteixin, simultàniament amb aquells, 
ensenyaments no reglats de la mateixa naturalesa.

El darrer conveni publicat té la seva vigència temporal des del 04/10/2013 
fins al 31/12/2017.

3 / 4 / 2 .  
Conveni Col·lectiu d’Eficàcia Limitada d’Ensenyament 
i formació no Reglada de Catalunya, 2008-2016.

S’aplica a totes les empreses de titularitat privada que es dediquin a impartir 
ensenyament i formació professional privada per a l’ocupació, i en general 
qualsevol no reglada (perruqueria i estètica, teràpies alternatives, idiomes, 
informàtica, artística i musical, esportiva, comunicació, imatge i so, sanitària, 
gestió administrativa i empresarial, prevenció de riscos laborals, preparació 
per a oposicions, reforç escolar, etc.).

Vigència: des del 01/01/2008 fins al 31/12/201.

3 / 4 / 3 .  
Conveni Col·lectiu d’Ensenyament privat de Catalunya 
Sostingut total o parcialment amb fons públics, 
2010-2014.

Àmbit d’aplicació: aquest conveni s’aplica als treballadors i als centres 

d’ensenyament privat en els quals s’imparteixin les següents activitats 
educatives: a) Educació infantil (1r cicle) integrada en un centre 
d’ensenyament de règim general. b) Educació infantil (2on cicle) integrada 
en un centre d’ensenyament de règim general. c) Educació primària. d) 
Educació secundària obligatòria i batxillerat. i) Cicles formatius de grau mitjà 
i de grau superior. f) Educació permanent d’adults d’ensenyament reglat. g) 
Col·legis majors i col·legis menors, residències d’estudiants i residències 
juvenils. h) Centres d’ensenyament d’arts aplicades i oficis artístics i altres 
centres que imparteixin ensenyaments homologats a qualsevol de les 
enumerades dels apartats b) fins a g), tots dos inclosos.

Vigència: Des del 01/01/2010 fins al 31/12/2014 (n’està prevista la pròrroga 
automàtica anualment excepte denúncia).

3 / 4 / 4 .  
ix Conveni Col·lectiu nacional de Centres 
d’Ensenyament privat de Règim General o 
Ensenyament Reglat sense Cap nivell Concertat o 
Subvencionat.

Queden afectats pel present Conveni col·lectiu els Centres d’Ensenyament 
Privat de règim general o d’ensenyaments reglats sense cap nivell 
subvencionat amb fons públics, o centres no concertats, qualssevol que sigui 
el caràcter i nacionalitat de l’entitat titular en els quals s’imparteixin alguna 
de les següents activitats educatives:

a) Educació Infantil (integrada).

b) Educació Primària.

c)  Educació Secundària Obligatòria.

Vigència des del 27/05/2011 fins al 31/12/2013, si bé es prorroga d’any en any 
tret que sigui denunciat.
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3 / 4 / 5 .  
Conveni Col·lectiu de temps Lliure Educatiu i 
Sociocultural de Catalunya, 2005-2007. (DoGC d’1 de 
juny de 2005)

El present conveni regula les relacions laborals en els empreses i/o 
entitats privades que tinguin com a activitat principal la prestació de 
serveis de temps lliure educatiu i sociocultural per a tercers, consistent 
en activitats complementàries a l’educació formal amb l’objectiu de 
desenvolupar hàbits i habilitats socials com a forma d’educació integral de 
la persona, comprenent les activitats següents:

a)  Activitat d’educació en el temps lliure dins o fora del marc escolar: 
de guàrdia i custòdia en període de transport escolar, activitats de 
migdia, de menjador, de pati i extraescolars.

b) Organització i gestió de serveis socioculturals, tant d’equipaments 
com de programes socials i culturals, com els dirigits a centres 
cívics i culturals, biblioteques, sales de lectura, serveis d’informació 
juvenil, ludoteques, casals infantils, cases de colònies i albergs 
infantils i juvenils, activitats i programes d’educació mediambiental, 
activitats extraescolars, setmanes culturals, exposicions, activitats 
de dinamització del patrimoni, tallers sociocomunitaris i casals de 
vacances i, en general, qualsevol tipus de gestió d’equipaments, 
programes i esdeveniments d’acció social comunitària i cultural 
d’educació en el temps lliure i per a totes les edats.

Igualment queden afectades per aquest conveni les divisions, línies de 
negoci, seccions o altres unitats productives de les empreses dedicades a la 
prestació dels serveis de l’àmbit funcional del present conveni.

La relació efectuada no s’entén tancada, per tant, es considera inclosa 
qualsevol altra activitat que existeixi o de nova creació, sempre que la seva 
funció pugui estar enquadrada en la relació anterior.

* Trobaràs el text dels Convenis esmentats a: 
www.dansacat.org/recursos/16/. 

3 / 5 .  
QuinS tipuS DE ContRACtES hi 
hA? Quin tipuS DE ContRACtE 
M’intERESSA MÉS?

Actualment hi ha quatre diferents models de contractes: 

1)  Indefinit

2) Temporal 

3) Per a la formació

4) En pràctiques 

A partir d’aquí hi ha diversitat de particularitats en funció de la durada del 
contracte i del seu objecte, en funció del col·lectiu de treballadors amb qui 
es subscriu (aturats, joves, majors, discapacitats, etc), i dels programes de 
foment de la contractació que hi hagi vigents al formalitzar el contracte. 

A grans trets, les modalitats més habituals de contractes que es fan dins el 
sector de l’ensenyament de dansa són: 

 f Contractes indefinits (dins els quals n’hi ha d’ordinaris, de foment 
de la contractació, amb o sense bonificacions a la Seguretat Social 
segons si es contracta gent que està a l’atur, etc.); dins aquesta 
modalitat, hi ha els fixes discontinus dels quals en parlarem tot 
seguit.

 f De durada determinada (on podem distingir contractes eventuals 
per circumstàncies de la producció, per obra o servei determinat, i 
d’interinitat o substitució de persones amb reserva de lloc de treball). 

 f Contractes formatius (en pràctiques o per a la formació, segons si la 
persona contractada té títol o no en té).

Qualsevol dels contractes anteriors, pot ser fet a temps parcial o a jornada 
completa, en funció del temps pel qual et contractin. Dins el sector dels 
mestres de dansa, el més comú és que et contractin a temps parcial, és a 
dir, per a treballar unes hores al dia o a la setmana, o a l’any.  
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* L’escola et pot fer un contracte per una hora a la setmana, per 
exemple.

Especialment freqüent al sector de la docència és el contracte fix 
discontinu, que, com el seu nom indica, és un contracte fix amb les següents 
particularitats: i) és d’ocupació estable; ii) es caracteritza perquè hi ha 
períodes –incerts- en què no hi ha activitat; iii)  el treballador té dret a què 
l’empresa el contacti quan l’activitat es reprengui. Aquest contracte ha de 
formalitzar-se  necessàriament per escrit en el model establert, i ha de 
contenir:

 • La durada estimada de l’activitat

 • La forma i ordre de crida que estableixi el conveni col·lectiu aplicable

 • La jornada laboral estimada i la seva distribució horària. 

Com acabem de dir, aquest contracte està previst per a activitats en què els 
períodes d’activitat són incerts, és a dir, no se sap quan hi haurà activitat i 
quan no. Ara bé, si els períodes d’activitat són en dates certes (prèviament 
conegudes per les parts), el contracte que correspondria és un indefinit a 
temps parcial. 

I quin d’aquests és el contracte que més t’interessa? Doncs el contracte 
adient per a la situació concreta, és a dir, el que s’ajusti més a la realitat. Per 
exemple, si et contracten per a substituir una treballadora que està de baixa, 
t’han de fer un contracte d’interinitat. Si et contracten per a cobrir la plaça de 
mestre de dansa, t’han de fer un contracte indefinit (sigui a jornada completa 
o a temps parcial, segons les hores que hagis de treballar).

Recorda que amb la normativa actual, els contractes laborals, per defecte, 
són indefinits. Només es poden fer contractes temporals si la temporalitat 
està degudament justificada.

3 / 6 .  
ÉS iMpoRtAnt QuE ApAREGui LA 
CAtEGoRiA DE “pRofESSoR” AL 
MEu ContRACtE? Què pASSA Si 
EM poSEn “MonitoR”?

És important que la categoria o grup professional dins del qual et contractin 
sigui el que correspongui a la teva contractació, ja que, d’altra forma 
els drets i obligacions (com ara el salari, la distribució de la jornada, els 
permisos, període de prova, preavís, etc.) seran els que corresponguin a 
la categoria per la qual t’han contractat. I aquestes condicions les fixen 
habitualment els Convenis Col·lectius.

Posem per exemple que la teva relació laboral està emmarcada dins el 
Conveni Col·lectiu d’eficàcia limitada d’ensenyament i formació no reglada 
de Catalunya. En aquest conveni, la jornada anual del personal docent és de 
1.300 hores anuals (amb un màxim de 1.230 hores lectives) i la jornada dels 
monitors, de 1.634. És a dir, per Conveni, un monitor contractat a jornada 
completa ha de treballar a l’any 334 hores anuals més (42 dies) que un 
mestre. 

En el mateix conveni, el salari mínim per a una i altra categoria també 
difereix substancialment: un professor/a té una retribució anual de 17.332€ 
i dret a triennis (dret a una compensació econòmica addicional pel mer 
transcurs del temps), i un monitor cobra 9.436€ i no té triennis. De manera 
que un monitor cobra un 46% menys que un professor.

3 / 7 .  
EL ContRACtE Diu QuE EStiC 
SubJECtE A un pERÍoDE DE 
pRovA. Què ÉS? ÉS LEGAL?

Subjectar el contracte a un període de prova significa que qualsevol de les 
parts contractants (escola i mestre) pot deixar sense efecte el contracte, 
sense haver de justificar-ne la raó i sense haver de fer res més que 
remunerar el salari dels dies treballats. El període de prova té la seva raó 
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de ser en què tant una part com l’altra tenen el dret de provar si la relació 
mútua els és beneficiosa, o si és el que mútuament esperaven. En cas que 
no sigui així, poden deixar sense efecte el contracte, sense penalització, 
és a dir, sense haver d’indemnitzar l’escola o avisar amb antel·lació el 
treballador.

Subscriure aquest pacte és legal i és possible. La durada del període de 
prova ha de quedar dins el que es preveu al conveni col·lectiu que sigui 
aplicable a la particular relació laboral, i no més enllà. 

Es més, si s’estableix al contracte un període de prova de durada superior a 
la prevista al Conveni, aquest pacte és nul i el mestre podria reclamar contra 
l’escola. 

Per tant, si l’escola deixa sense efecte el contracte perquè considera no 
superat el període de prova, revisa que el període de prova s’adeqüi a la 
durada que estableixi el Conveni Col·lectiu per a la teva categoria.

3 / 8 .  
Què pASSA Si Qui EM ContRACtA 
voL MoDifiCAR LES CLÀuSuLES 
DEL ContRACtE un Cop iniCiADA 
LA RELACió LAboRAL? 

Aquí cal que distingim entre:

a)  Modificació de condicions de forma consensuada entre l’empresa i 
el/la mestre/a.

 f Si és de mutu acord, les condicions es poden modificar tant i 
com es vulgui.

 f Només hi ha un límit: que el canvi no vulneri els drets mínims 
dels treballadors, ni afecti els seus drets fonamentals.

b) Modificació imposada per l’escola o l’entitat contractant. 

 f No és possible la modificació si no té cap mena de justificació. 

 f En canvi, és possible si hi ha motius econòmics, tècnics, 

organitzatius i productius acreditats, en quin cas cal seguir unes 
formes de comunicació i negociació, temps d’avís i justificació. 

En aquest segon cas, has d’acatar les condicions de treball que t’han imposat, 
si bé tens dret a impugnar la mesura davant els Jutjats i tribunals. I, si el que 
t’han modificat unilateralment sense el teu consentiment és la jornada, l’horari, 
el sou, o les funcions bàsiques, tindràs dret a resoldre el teu contracte de 
treball amb dret a una indemnització.

3 / 9 .  
Què pASSA Si no tinC  
ContRACtE ESCRit?

Si no tens contracte escrit, s’entén que la relació laboral que tens amb l’escola 
està concertada per temps indefinit i a jornada completa.  

* Recorda que en el món del treball “les coses són el que són, i no el 
que les parts diuen que són”. Per tant, hi ha relació laboral tant si 
has signat el contracte com si no ho has fet.

3 / 1 0 .  
Quin pRoCEDiMEnt hAiG DE 
SEGuiR Si L’EMpRESARi no 
CoMpLEix EL ContRACtE?  
Quin ÉS EL pRiMER pAS? 

El primer que et recomanem és parlar amb qui t’hagi contractat. 

També tens altres opcions:

 f Acudir a l’òrgan de representació dels treballadors (comitè d’empresa o 
delegat de personal)
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4. REtRibuCió

4 / 1 .  
Què i CoM CobRARÉ pER LA MEvA 
fEinA? hi hA un iMpoRt MÍniM?

Cobraràs el que hagis pactat i, com a mínim el que estableixi el conveni 
col·lectiu per a la teva categoria. 

Cobraràs mensualment mitjançant qualsevol forma de pagament 
(transferència, xec, efectiu, etc.) l’import reflectit al full de salari que 
confeccionarà i et donarà l’escola.

Tingues present que l’import retributiu que acordis és un import BRUT, al 
que caldrà descomptar:

 f La part de Seguretat Social corresponent al treballador 
(aproximadament un 6,4%).

 f La retenció a compte de l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF), que va en funció dels ingressos previstos durant l’any.

Per tant, la xifra que apareixerà reflectida al contracte de treball no és 
l’import que cobraràs, sinó l’import brut que hauràs de declarar a la teva 
renda. 

En cas que no hàgiu pactat quin serà el teu salari, has de cobrar com a 
mínim el sou previst al conveni col·lectiu aplicable, o en cas de no estar 
subjecte a cap conveni, el salari mínim interprofessional fixat anualment. 

 f L’any 2016 el Salari Mínim Interprofessional és de 21,84€ al dia; 
655,20€ al mes; o 9.172,80€ l’any). 

La normativa espanyola preveu que a banda de la mensualitat, els 
treballadors tenen dret a cobrar dues gratificacions extraordinàries (pagues 
extra) a l’any que es solen percebre a l’estiu i al Nadal, si bé és vàlid el 
pacte mitjançant el qual s’acordi prorratejar les pagues extres en dotze 
mensualitats, de forma que cada mes es cobri una part del total.

 f Fer intervenir a algú que t’ajudi a negociar amb l’escola, com per 
exemple, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. 

 f Interposar una denúncia davant la Inspecció de Treball.

 f Amb l’ajut d’un especialista,Interposar una papereta de conciliació 
administrativa prèvia  i, en cas de no arribar a cap acord, interposar 
una demanda judicial davant els Jutjats competents.

 
Escollir entre les opcions que et plantegem dependrà de cada cas. Caldrà 
analitzar quin és l’incompliment que s’està produint, si l’incompliment és 
reiterat o puntual, què és el que busques o què vols aconseguir, etc.
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4 / 2 .  
Què inCLou EL Sou QuE EM 
pAGuEn pER hoRA? SE M’hAn DE 
pAGAR LES hoRES DE pREpARACió 
(hoRES no LECtivES)? i ELS 
DESpLAçAMEntS?

A tenir en compte: 

 f El salari mínim que has de percebre està fixat en el conveni col·lectiu 
aplicable a la relació laboral.

 f El pagament del salari per hores no està previst a cap dels convenis 
als quals ens hem referit en aquesta guia (Conveni Col·lectiu Estatal 
de Centres d’Ensenyament de Perruqueria i Estètica, d’Ensenyaments 
Musicals i d’Arts Aplicades i Oficis Artístics; Conveni Col·lectiu 
d’Eficàcia Limitada d’Ensenyament i Formació No Reglada de 
Catalunya, 2008-2016; Conveni Col·lectiu d’Ensenyament Privat de 
Catalunya Sostingut Total o Parcialment amb Fons Públics, 2010-2014; 
IX Conveni Col·lectiu Nacional de Centres d’Ensenyament Privat de 
Règim General o Ensenyament Reglat sense Cap Nivell Concertat 
o Subvencionat; Conveni Col·lectiu de Temps Lliure Educatiu i 
Sociocultural de Catalunya, 2005-2007).

 f  Els convenis fixen els salaris en còmput mensual i per a un 
treballador/a que treballa a jornada completa.

 f Això vol dir que si tu no treballes a jornada completa (no fas totes les 
hores laborables del dia, o no hi vas tots els dies de la setmana), el teu 
salari ha de ser el proporcional a les hores que hi vagis. 

I què ha d’incloure el que et paguen? Doncs tots els conceptes que preveu 
el teu conveni, i tant les hores lectives com les no lectives. És a dir, si 
cobres per hores i no reps cap altre pagament, el teu salari per hora ha 
d’incloure tots els conceptes previstos al conveni (salarials, extra salarials 
com els desplaçaments, pagues extres, complements de lloc de treball o de 
nocturnitat o de disponibilitat, hores lectives, no lectives, etc.). 

Pel que fa als desplaçaments, pensa que l’escola només te’ls ha de pagar si 
per a fer les classes t’has de desplaçar de la localitat on tinguis habitualment 
el teu centre de treball a una altra localitat diferent. 
 

* Una curiositat: al Conveni d’Eficàcia Limitada d’Ensenyament 
i formació no reglada de Catalunya, es preveu que en cas 
d’anul·lació de classes sense previ avís i la retribució fos per 
hora, s’ha d’abonar el preu d’una hora, i l’escola durant aquest 
període pot demanar al treballador que faci altres feines del seu 
grup professional.

4 / 3 .  
M’hAn DE pAGAR MÉS pER 
hoRA Si fAiG poQuES hoRES 
En un CEntRE?

No. El que has de verificar és que el preu hora que et paguen inclogui tots 
els conceptes de conveni.

4 / 4 .  
Què ÉS unA nòMinA i Què 
voLEn DiR LES DADES QuE 
hi ApAREixEn?

Una nòmina o full de salari és el document que, com el seu nom indica, 
reflecteix el salari de qualsevol treballador/a. Un cop signat, és la prova que 
té l’empresari/a de què ha lliurat els diners que hi apareixen reflectits.

La nòmina conté les dades identificatives del treballador i de la part que 
contracta (empresa o titular de l’escola sigui quina sigui la forma jurídica 
que tingui), de forma que el/la mestre/a pot conèixer en tot moment qui l’ha 
contractat, quin és el seu CIF i número d’inscripció a la Seguretat Social, i el 
seu domicili.

* Que hi constin les dades del contractant és molt importat ja 
que, en cas d’incompliment de les obligacions, sabràs a qui i on 
hauràs de dirigir la teva reclamació. 
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Pel que fa a les dades econòmiques, a la nòmina veuràs reflectits els 
imports que integren el teu sou en funció dels diferents conceptes salarials. 
Per exemple, podràs veure si el teu salari mensual inclou les pagues 
extraordinàries o no, si tens acordat un complement per desplaçament, si 
has pactat dedicació, les dietes, etc. 

També hi trobaràs reflectides les deduccions que es fan al teu salari, tant la 
part que correspon a la cotització a la Seguretat Social a càrrec teu, com a la 
retenció a compte de l’IRPF.  

* Recorda que al full de salari et descompten els impostos i 
pagaments que van a càrrec teu, és a dir, del teu salari brut es 
dedueix la part que et correspon aportar a la Seguretat Social i la 
retenció a compte de l’IRPF.

L’import net és la xifra de diners que cobraràs. És la diferència entre el 
salari brut meritat i els descomptes que s’hi ha practicat. 

Una dada molt important que apareix al full de salari és la base de 
cotització a la seguretat social. La xifra que veuràs identificada com a base 
de cotització, és la que servirà per a calcular les prestacions de Seguretat 
Social, com ara la jubilació, l’atur, prestacions per malaltia o maternitat, etc.

És important que exigeixis sempre que et donin puntualment el full de salari 
o nòmina, ja que, a més de provar l’existència de la relació laboral, et permet 
reclamar el salari que et correspondria, en cas que el que et donin sigui 
inferior al legal. Tenir la nòmina també et permet calcular la indemnització 
(si s’acaba el contracte o et fan fora) i/o les prestacions de malaltia, atur o 
jubilació, si fos el cas. També et servirà per a fer la declaració de la renda. 

* A tenir en compte: si signes la nòmina, estàs signant que has 
rebut els diners. Per tant, mai signis una nòmina si no has rebut 
els diners, i mai signis la teva conformitat si no estàs d’acord amb 
l’import o amb els conceptes.

Si en el text de la nòmina es diu que amb la percepció dels diners et dones 
per saldat i liquidat de tots els conceptes derivats de la relació laboral, 
introdueix a mà que no hi estàs conforme. Pots posar “Rebuts els diners 
però no conforme”.

4 / 5 .  
Què puC fER Si EM pAGuEn 
MEnyS DEL QuE EM CoRRESpon? 
puC RECLAMAR SALARiS 
pEnDEntS? CoM?

Si et paguen menys del que preveu el Conveni Col·lectiu aplicable, has de 
reclamar que et regularitzin el sou i et paguin el que et deuen. Tens un límit 
temporal: pots reclamar el salari no cobrat o les diferències salarials de, 
com a molt, un any. 

Et recomanem que et posis en mans d’un expert que t’ajudi a fer la 
reclamació. L’advocat o el professional a qui li encarreguis l’assumpte, 
dirigirà la teva reclamació i vetllarà pels teus interessos. 

* L’ Associació de Professionals de la dansa ofereix un servei 
d’assessorament legal (gratuït per als socis i sòcies) que et pot 
orientar en el procés. 

El procediment de reclamació s’inicia fora dels Jutjats. Primer en via 
administrativa, presentant una demanda de conciliació davant l’Oficina de 
Conciliacions del Departament de Treball de la Generalitat. 

Presentada la reclamació, l’empresari i el mestre/a seran citats a celebrar 
un Acte de conciliació davant un Lletrat Conciliador nomenat per l’Oficina de 
Conciliacions. 

 f Si aquest acte acaba amb un acord satisfactori per a les dues parts, 
no caldrà que segueixis fent res més.

 f Ara bé, si celebrada la conciliació, no arribeu a cap acord, caldrà que 
tornis a formular la reclamació davant els Jutjats i Tribunals del 
Social.

 
Tot just abans de celebrar el judici el dia i hora que hem estat citats, el 
Secretari Judicial intentarà que ambdós parts aconseguiu un acord. En cas 
de no ser possible, es celebrarà un judici que finalitzarà amb una Sentència.
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 f La Sentència decidirà si tens dret a la diferència salarial que 
demanes o no, i en quina quantia.

 f La Sentència dictada pel Jutge del Social es pot recórrer davant el 
Tribunal superior si la quantia reclamada és superior a un mínim.

També has de saber que, un cop tinguis la Sentència que et reconegui el dret 
a cobrar, hauràs d’aconseguir cobrar. En cas que l’empresa condemnada 
no et pagui voluntàriament, hauràs de demanar l’execució de la Sentència 
davant el Jutjat, i  si, instada l’execució, l’empresa no té béns suficients per 
a fer front al pagament, pots demanar al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) 
que es faci càrrec de part del salari que se t’ha reconegut però que no has 
pogut cobrar. 
 

* Les quanties garantides pel Fons de Garantia Salarial també 
tenen uns límits. 

* L’advocat o el professional a qui li encarreguis l’assumpte 
t’informarà dels teus drets i pot fer aquestes gestions per tu.

4 / 6 .  
Què voL DiR pRoRRAtEJAR LES 
vACAnCES i ELS DESCAnSoS?

Què vol dir “prorratejar”? Prorratejar significa repartir una quantitat en 
diferents parts. 

Recordes que els treballadors tenen, per llei, dret a cobrar dues pagues 
extraordinàries, una al Nadal i una altra a l’estiu? 

Doncs bé, en algunes empreses, les pagues extraordinàries es prorrategen 
en dotze mensualitats. Això significa, a la pràctica, que el sou mensual és 
major, ja que el que es cobraria en 14 pagaments, es cobra repartit en dotze.  

EFECTES:

 Æ Si tens les pagues extres prorratejades, quan s’acabi 
la relació laboral, no cobraràs cap import addicional en 
concepte de part proporcional de pagues extraordinàries, 
perquè ja les hauràs anat cobrant al llarg de tot el contracte. 

 Æ Ara bé, si no les tens prorratejades, a la liquidació del 
teu contracte (quitança) tindràs dret a cobrar un import 
addicional en concepte de part proporcional de les pagues 
extres meritades i no cobrades. 

Això últim passa amb les vacances i els descansos. En aquest cas però, es 
tracta de drets laborals de gaudi. No són drets econòmics. Per tant, no són 
prorratejables, sinó que només es poden gaudir. 

Dit això, es convertiran en un dret econòmic quan s’acabi el contracte (per 
la raó que sigui) i el/la mestre/a no hagi gaudit dels dies de vacances que li 
pertoquen.
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5. ALGunS DREtS    
     LAboRALS

5 / 1 .  
Què pASSA Si DuRAnt EL 
ContRACtE EM poSo MALALt/A?

Si et poses malalt/a i no pots treballar, estaràs en un període que es coneix 
com de “baixa per incapacitat temporal” (IT), dins el qual no estàs obligat a 
anar a treballar però tampoc cobres salari (tret el complement de la IT en 
alguns casos, explicats més endavant). Però el contractant seguirà cotitzant 
per a tu durant el període de baixa mentre duri el contracte.

Per a justificar que no pots anar a treballar hauràs d’anar al metge perquè et 
doni un certificat mèdic de baixa laboral. Aquest certificat l’has de lliurar al 
contractant en els tres dies següents en què ha estat confeccionat.

Si el comunicat de baixa mèdica té una durada prevista de més de quatre 
dies, hauràs de tornar a anar al metge qui, si arran de la teva salut, 
considera que continues sense poder ballar, t’expedirà un certificat de 
confirmació de la baixa, que també hauràs de lliurar a l’escola.

Durant el temps que no pots treballar i estàs de baixa, no cobraràs sou, però 
tens dret a cobrar la prestació d’incapacitat temporal.

* Perquè puguis cobrar la prestació d’incapacitat temporal has 
d’estar d’alta i tenir cotitzats, al menys, 180 dies dins els cinc 
anys anteriors a la data de la baixa. En cas contrari, no tindràs 
dret a la prestació econòmica.

La prestació econòmica que et correspon depèn del salari que hagis tingut 
durant el mes (o tres mesos si tens un contracte a temps parcial) anterior a 
la data de la baixa (com més alt hagi estat el teu salari, la prestació serà més 
alta) i de l’origen de la baixa mèdica (malaltia comuna o accident de treball). 
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Tot i que et recomanem que en cas de dubte, consultis a un professional, si 
t’interessa saber en què consisteix la prestació per incapacitat temporal, has 
de saber que aquesta és un percentatge sobre la base reguladora.

La base reguladora és una xifra que resulta del salari que has anat tenint 
abans de tenir la baixa mèdica. 

5 / 1 / 1 .  
Com es calcula la base reguladora de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal?

El percentatge que cal aplicar sobre la base reguladora per a saber quina 
és la prestació que et correspon, és diferent si la teva baixa mèdica prové de 
malaltia comuna o d’accident laboral. 

a) Si és per una malaltia comuna: 

 f Del 1r al 3r dia de baixa: no cobres.

 f Del 4t al 20è: cobres el 60% de la base reguladora.

 f A partir del 21è dia de baixa: cobres el 75% de la base 
reguladora.

b) Si la baixa mèdica prové d’un accident laboral o malaltia 
professional: cobraràs el 75% de la base reguladora des del dia 
següent a la baixa.

* Per tant, a partir del quart dia de baixa, cobraràs entre el 60% i el 
75% de la base reguladora de la teva prestació. 

 T EXEMPLE DE CÀLCUL DE LA PRESTACIó ECONòMICA PER 
INCAPACITAT TEMPORAL:

Per determinar la base reguladora, que és la que servirà per a 
calcular la prestació, si el teu contracte és a jornada completa, has 
de dividir la base de cotització a la Seguretat Social del mes anterior 
a la baixa entre 30. I si és a temps parcial, la suma de les bases de 
cotització dels darrers tres mesos anteriors a la baixa entre 90. 

5 / 1 / 2 .  
Qui la paga la prestació?

Rebràs els diners per mitjà de la nòmina, és a dir, de qui t’hagi contractat. 
Pel que fa al cost de la prestació, aquesta és assumida: 

 f Per l’empresa/escola des del dia 4r fins al dia 15è de la baixa

 f Per l’INSS o Mútua des del dia 16è en endavant.

Recorda que malgrat n’assumeixi el cost l’escola o l’INSS, tu has de cobrar 
sempre de l’empresa que reflectirà l’import de la prestació al full de salari.

5 / 2 .  
Què ÉS EL CoMpLEMEnt DE LA 
inCApACitAt? tinC DREt A 
CobRAR-Lo?

El complement d’incapacitat temporal és, com el seu nom indica, un 
complement que, en cas que així ho estableixi el conveni col·lectiu aplicable, 
ha de pagar l’empresa al treballador/a quan aquest/a està de baixa laboral 
per malaltia. L’obligatorietat o no de pagar-lo depèn de què el Conveni així 
ho estableixi. 

Entre els convenis citats en aquesta guia, tots cinc preveuen que el 
treballador té dret a cobrar el complement, en els següents termes: 

1)  Conveni Col·lectiu Estatal de Centres d’Ensenyament de Perruqueria 
i Estètica, d’Ensenyaments Musicals i d’Arts Aplicades i Oficis 
Artístics: l’empresa ha de complementar la  prestació per la 
Incapacitat Temporal fins al 100% del sou del treballador/a durant 
els 3 primers mesos.

2) Conveni Col·lectiu d’Eficàcia Limitada d’Ensenyament i Formació No 
Reglada de Catalunya, 2008-2016: l’empresa ha de complementar 
la prestació de IT fins al 100% sou del treballador/a durant els 3 
primers mesos.

3) Conveni Col·lectiu d’Ensenyament Privat de Catalunya Sostingut 
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Total o Parcialment amb Fons Públics, 2010-2014: l’empresa ha de 
complementar fins al 100% del sou durant els 3 primers mesos.  Als 
nivells concertats, fins al 100% durant un mínim de 7 mesos.

4)  IX Conveni Col·lectiu Nacional de Centres d’Ensenyament Privat de 
Règim General o Ensenyament Reglat sense Cap Nivell Concertat o 
Subvencionat: l’empresa ha de complementar fins al 100% del sou 
durant els 3 primers mesos. En cas que la declaració d’incapacitat 
provingui d’un accident de treball, es continua abonant una 
mensualitat més per cada tres anys d’antiguitat a l’empresa.

5) Conveni Col·lectiu de Temps Lliure Educatiu i Sociocultural 
de Catalunya, 2005-2007: En aquest conveni l’empresa ha de 
complementar la prestació des del primer dia de baixa fins al 15è dia, 
fins al 85% de la retribució salarial total. I des del dia 16 fins al dia 
90 de baixa ha de percebre un complement fins al 100% de la seva 
retribució. En cas que la baixa sigui per accident laboral, malaltia 
professional o malaltia comú amb intervenció quirúrgica que 
requereixi hospitalització, l’empresa ha d’abonar al treballador/a el 
complement necessari sobre la prestació d’Incapacitat Temporal fins 
a arribar al 100% de la seva retribució salarial total durant un màxim 
de 18 mesos. 

5 / 3 .  
i Si DuRAnt LA MALALtiA S’ACAbA 
EL ContRACtE? 

Si, estant de baixa mèdica, mentre cobres la prestació de la incapacitat 
temporal, es produís la finalització del teu contracte, tens dret a seguir 
cobrant la prestació.

Si era l’escola qui te l’estava pagant (com és habitual), hauràs de demanar el 
pagament directe a l’ INSS o a la Mútua segons correspongui. 

* No oblidis que, un cop rebis el pagament de la prestació 
directament de l’INSS o de la Mútua, estàs obligat a presentar-
los les còpies dels comunicats de confirmació de baixa mèdica 
cada cop que el metge te’ls faci, així com el comunicat de l’alta, 
quan aquesta es produeixi. 

Tot i que seguiràs cobrant la prestació d’incapacitat temporal, quan se 
t’acabi el contracte, cal que et dirigeixis a la teva Oficina de Treball del Servei 
d’Ocupació de Catalunya a fi d’inscriure’t com a demandant d’ocupació. 
Hauràs de demanar cita prèvia al web www.sepe.es.

5 / 4 .  
i Si LA MALALtiA CoMEnçA QuAn 
JA no tinC ContRACtE? 

Es possible que un cop ja no estàs treballant i, per tant, tampoc d’alta a la 
Seguretat Social ni cobrant l’atur, et posis malalt o t’accidentis, i tinguis 
baixa mèdica.

En aquest cas, no tens dret a percebre cap prestació econòmica. 

5 / 5 .  
EStiC tREbALLAnt pER unA 
ESCoLA i pAtEixo un ACCiDEnt 
GREu. Què pASSA Si no EStiC 
DonAt D’ALtA?

Assistència sanitària en rebràs, però si no estàs donat d’alta, tens un 
problema greu, i l’escola també. 

A més del dany i les seqüeles que et pugui produir l’accident, per a poder 
cobrar la prestació d’incapacitat laboral i/o per a poder rescabalar-te del 
dany causat, hauràs d’iniciar un període llarg i dur de reclamacions. 

Si no fas res, no tindràs dret a res.

I si ho fas, val més que qui t’ha contractat accedeixi a indemnitzar-te 
degudament. En cas contrari, el pots portar a judici.
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6. ExtinCió DE LA   
     RELACió LAboRAL 

6 / 1 .  
DE QuinES foRMES ES pot 
ACAbAR EL ContRACtE?

El contracte es pot acabar per alguna de les següents causes:

 f Baixa voluntària: vols deixar de treballar abans d’hora.

 f Acabament del contracte: ha arribat la data prevista d’acabament, 
o el projecte o temps pel qual has estat contractat, en els casos de 
contracte per obra o servei determinat, o s’ha reincorporat al seu lloc 
de treball aquell treballador a qui substituïes.

 f  Acomiadament disciplinari: et fan fora perquè incompleixes les teves 
obligacions.

 f Extinció per causes objectives: resolució del contracte basada en 
qüestions econòmiques, organitzatives o productives de l’escola (per 
exemple, perquè no pot mantenir el teu lloc de treball, perquè no 
surten els números, o no té alumnes, etc.).

 f De mutu acord.

* No hi perds res si consultes un advocat que miri si l’acabament 
de la relació laboral s’ha produït correctament i s’han respectat 
els teus drets com a treballador.
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6 / 2 .  
Què pASSA Si vuLL DEixAR L’ 
ESCoLA AbAnS QuE ARRibi LA 
DAtA pREviStA D’ACAbAMEnt?

Primer has de revisar el Conveni col·lectiu i mirar quin és el termini de 
preavís que has de donar. En cas que no el donis, et poden descomptar del 
teu salari, el sou corresponent als dies que has incomplert la teva obligació 
d’anticipar la teva decisió a l’escola. 

A més, si haguessis signat un pacte de permanència amb l’escola 
mitjançant el qual no pots acabar voluntàriament la relació laboral durant un 
determinat període de temps, també l’hauràs de respectar. És a dir...

 f Si has subscrit un pacte de permanència, durant el temps que duri 
aquest pacte, no pots deixar l’escola o, si ho fas, com que l’estàs 
incomplint, et poden reclamar una indemnització per danys i 
perjudicis. 

 f Si no tens signat aquest compromís, ets lliure de deixar de treballar 
en qualsevol moment.

Per tant, tret que hagis subscrit algun pacte específic amb el contractant, 
podràs deixar la feina quan tu decideixis amb l’única obligació d’avisar amb 
antelació suficient.

6 / 3 .  
i Si ÉS L’ ESCoLA Qui EM Diu QuE 
EL ContRACtE S’hA ACAbAt 
AbAnS D’hoRA?

És un acomiadament i t’ho han de comunicar mitjançant un escrit on consti, 
entre d’altres, la causa per la qual l’escola ha pres aquesta decisió i la data 
d’efectes de l’acomiadament. 

Segons el motiu que hagi originat aquesta decisió, i la forma en què 

l’acomiadament t’ha estat notificat, podràs exigir el pagament d’una 
indemnització. 

Pel que fa a la quantitat indemnitzatòria, pot anar des de 0 euros fins a 
l’equivalent a 33 dies de salari per any treballat. Per exemple:

a)  Si t’acomiaden de forma disciplinària, és a dir, perquè has incomplert 
les teves obligacions (de forma greu i culpable), no tens dret a cap 
indemnització. 

* Compte perquè això és molt difícil que passi a la pràctica. El teu 
incompliment ha de ser molt i molt greu perquè sigui considerat 
procedent. 

* Si et trobes en aquesta situació, busca assessorament legal 
urgentment.

b) Si t’acomiaden per qualsevol altra causa, tens dret a rebre una 
indemnització, de quantia diferent segons quina sigui la causa al·legada 
per l’empresari:

 f Si la causa és objectiva (és a dir, no imputable a tu, sinó a la 
situació de l’escola, a les pèrdues econòmiques o a la manca 
d’alumnes, entre d’altres): la indemnització serà la que resulti de 
calcular vint dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 
mensualitats. 

 f Sigui quina sigui la causa, si l’acomiadament es declara 
improcedent, la indemnització serà la resultant de calcular 
trenta-tres dies de salari per any treballat. 

 f En cas que es tracti d’una extinció del contracte abans de la 
data acordada al contracte, o d’un acomiadament disciplinari 
reconegut o declarat improcedent, (és a dir, que el propi 
contractant reconeix davant el Jutge o Lletrat Conciliador de 
la Secció de Conciliacions del Departament de Treball de la 
Generalitat que el teu incompliment no és cert o, si ho és, no és 
prou greu), la indemnització màxima que et correspondrà serà la 
que resulti de calcular trenta tres dies de salari per any treballat 
amb un màxim de 24 mensualitats.  Ull! Si ja formaves part de 
l’escola abans el 11/2/2012, fins a aquesta data la indemnització 
es calcula a raó de 45 dies per any treballat i, a partir d’aquesta 
data, a raó de 33.



48 49

6 / 4 .  
S’ACAbA EL ContRACtE, tinC 
DREt A ALGunA MEnA 
D’inDEMnitzACió?

Tot depèn de quin contracte laboral tinguis i quina sigui la causa de 
l’acabament del contracte. Veiem diferents possibilitats:

a)  S’acaba el contracte perquè tu voluntàriament ho vols: no tens dret a 
cap indemnització.

b) S’acaba el contracte perquè arriba la data prevista d’acabament 
acordada al contracte: tens dret a INDEMNITZACIó de dotze dies de 
salari per any treballat, tret que tinguis un contracte d’interinitat, en 
aquest cas, no tens dret a cap indemnització. 
 

* Recorda que en cas d’acomiadament també podries tenir dret 
a ser indemnitzat, en els termes que apareixen explicats a ‘què 
passa si l’escola diu que s’ha acabat el contracte abans d’hora’. 
(Veure apartat anterior).

6 / 5 .  
QuinA DoCuMEntACió M’hA DE 
DonAR L’EMpRESARi AL 
finALitzAR EL ContRACtE?

En finalitzar el contracte, a banda de la carta que has rebut en la qual et 
comuniquen l’extinció contractual (si és el cas), cal que l’empresari et doni 
el document de liquidació o quitança, i el Certificat de bases cotitzades que, 
com el seu nom indica,  reflecteix els dies en què has estat contractat/da i 
d’alta a la Seguretat Social, així com les bases de cotització declarades per 
qui t’ha contractat.

6 / 6 .  
Si DEixo DE tREbALLAR, tinC DREt 
A CobRAR L’AtuR?

Si et quedes sense feina involuntàriament, ja sigui perquè s’acaba el teu 
contracte o perquè et fan fora, estàs en situació de desocupació i, per tant, si es 
donen tots els requisits perquè puguis cobrar la prestació, en tindràs dret.

Els requisits per a tenir dret a la prestació són principalment els següents: 

 f Estar afiliat a la Seguretat Social i en alta, o situació assimilada a l’alta 
(per exemple, a l’atur).

 f Tenir cobert un període mínim de cotització de 360 dies dins dels 6 anys 
anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va 
cessar l’obligació de cotitzar. 

 f Estar en situació legal de desocupació. 

 f Acreditar disponibilitat per a buscar activament feina i per a acceptar 
col·locació adequada a través de la subscripció del compromís d’activitat. 

 f No haver complert l’edat ordinària de jubilació. 

El temps que cobraràs la prestació, si en tens dret, dependrà del nombre de dies 
que tinguis o s’entenguin cotitzats dins els sis anys anteriors a la situació de 
desocupació. 

La durada màxima de cobrament de prestació contributiva d’atur és de dos anys.

6 / 7 .  
EM poDRÉ JubiLAR? 

Partint de la base que la jubilació és un dret, i no un deure, podràs jubilar-te 
quan tinguis l’edat legal de jubilació (a determinar entre els 65 i els 67 anys 
segons quan et jubilis i els períodes que tinguis cotitzats) i tinguis quinze anys 
cotitzats al llarg de tota la teva vida laboral, dos dels quals han d’estar dins els 
15 anys immediatament anteriors a la data de jubilació.
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 T LA QUANTIA DE LA PENSIó DE 
JUBILACIó ÉS EL RESULTAT DE: 

•	 La base reguladora, que connecta amb la quantia de les bases per 
les quals has cotitzat durant un determinat període de referència.

•	 El percentatge que cal aplicar sobre la base reguladora, que 
s’incrementa a mesura que són més els anys cotitzats pel 
treballador.

A la xifra resultant del càlcul anterior se li apliquen certs 
límits, consistents tant en unes quanties màximes legals 
establertes, com mínimes. I a la quantia definitiva de pensió, 
se li dedueix la retenció a compte de l’IRPF.

 
 
Sàpigues que també hi ha la possibilitat de jubilar-se abans de l’edat legal 
de jubilació si es donen unes condicions de períodes de cotització i edat 
particulars. És el que es coneix com a jubilació anticipada. Si hi pots accedir, 
has de saber que es reduirà la teva pensió de per vida. Si no vols que se’t 
redueixi, cal que esperis a tenir l’edat legal.

 f Els artistes es poden jubilar anticipadament a partir dels 60 anys.

Has sentit a parlar de la Jubilació Parcial? Aquesta modalitat de jubilació 
permet als treballadors en actiu que acordin amb el seu empresari reduir 
la jornada i el salari, accedint simultàniament a la condició de pensionista 
de jubilació. De manera que es compagina la percepció d’una jubilació 
parcial i els ingressos salarials procedents de l’activitat que es passa a 
desenvolupar a temps parcial. El jubilat parcialment obté una pensió en 
proporció inversa a la prestació de serveis o a la reducció de la jornada que 
realitzi en relació a la d’un treballador a temps complet comparable.

 T ARA MATEIX, HI HA LES SEGüENTS 
MODALITATS DE JUBILACIó PARCIAL:

•	 La diferida: quan el jubilat parcial ja ha complert l’edat ordinària de 
jubilació. 

•	 L’ anticipada: quan el jubilat parcial té una edat inferior a l’edat 
ordinària de jubilació. Aquest tipus de jubilació parcial requereix 
necessàriament que l’empresari subscrigui un contracte de relleu 
en substitució del jubilat, per tant, exigeix que el beneficiari així ho 
acordi amb l’empresari, i que aquest faci un contracte laboral amb 
un altre treballador per a cobrir la jornada que el jubilat deixa de 
treballar. 

•	 No hi ha possibilitat de jubilar-se parcialment en el règim 
d’autònoms.
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7. fEinA A  
     L’EStRAnGER

7 / 1 .  
EM ContRACtEn pER A DonAR 
CLASSE A L’EStRAnGER.  
hE DE fER ALGunA CoSA?

Si estàs donat d’alta a la Seguretat Social espanyola, tant si ho estàs per compte 
propi (autònoms) com si ho estàs per compte aliè (treballador), i et desplaces a 
donar classes a un altre país d’Europa, has d’anar a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social primer i a l’Institut Nacional de la Seguretat Social després, a 
comunicar el desplaçament i la voluntat de mantenir la llei espanyola com la llei 
aplicable a la relació de treball i de Seguretat Social. 

* Ambdues administracions et donaran un document de forma que, si 
durant la teva estança a l’estranger necessites assistència sanitària, 
quedis emparat com si et trobessis a Espanya.

Si, enlloc d’ un desplaçament temporal, és un contractant o escola estrangera 
la que et contracta perquè treballis fóra d’Espanya, caldrà analitzar quina és la 
normativa aplicable a la relació laboral i quin règim de Seguretat Social regeix al 
país en qüestió. 

Això es determinarà en funció dels següents paràmetres:

 f El que hàgiu acordat al contracte

 f Lloc on se celebra el contracte de treball

 f Lloc on es desenvoluparà la teva activitat 

 f País on l’entitat contractant té la seva seu social

 f País on l’entitat contractant té establerta la seva activitat
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8. ALtRES SituACionS

8 / 1 .  
tAMbÉ SóC CoREòGRAf

Que siguis coreògraf significa que ets el creador de peces de dansa.  
I aquesta condició és independent de la teva condició de mestre.  
De fet, són dues activitats que per norma general, pots compatibilitzar. 

Com a coreògraf, es poden donar múltiples situacions com les següents:  

 Æ Situació 1. Tu contractes els ballarins i ells actuen sota les 
teves instruccions i a canvi d’una retribució que tu els hi 
pagues.

 f Tu ets considerat l’empresari/a a nivell laboral, i els ballarins 
són els treballadors. En conseqüència, tens l’ obligació 
d’estar donat d’alta al règim d’autònoms de la Seguretat 
Social i de contractar els ballarins, donar-los d’alta a la 
Seguretat Social, pagar el seu sou i cotitzar per ells.

 Æ Situació 2. Ets contractat per algú (sala d’espectacles, 
societat del sector d’espectacles, companyia de dansa, etc.) 
per a dirigir l’actuació mitjançant un contracte laboral. 

 f Igual que els ballarins han de ser contractats i donats d’alta 
a la Seguretat Social per la companyia, sala d’espectacles, 
etc., tu estàs en la mateixa situació: ets un “treballador” més 
de qui et contracta, però amb una altra categoria i unes altres 
funcions. En aquest cas, et donaran d’alta al règim d’artistes 
de la Seguretat Social.
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 Æ Situació 3. Ets contractat per qui sigui (sala d’espectacles, 
societat del sector,  companyia de dansa, etc.) per a dirigir 
l’actuació mitjançant un contracte mercantil i... 

 Æ 3.1. Els ballarins els contracta l’empresari o la 
companyia que t’ha encarregat la coreografia i 
direcció.

 f En relació a la companyia, ets un professional extern, que 
actues amb plena independència (per tant, ets autònom) i en 
relació als ballarins, no ets tu qui els hi paga ni qui assumeix 
l’obligació de contractar-los i assegurar-los.

 Æ 3.2. Els ballarins els contractes tu.

 f En relació a la companyia, ets un professional extern, que 
actues amb plena independència (per tant, ets autònom) i en 
relació als ballarins, no només els dirigeixes sinó que també 
els hi pagues i assumeixes l’obligació de contractar-los i 
assegurar-los (ets l’empresari). 

 f En tot cas, qualsevol de les situacions anteriors és compatible 
amb la teva condició de mestre (a no ser que per contracte 
o per llei només puguis treballar de mestre). D’aquí que 
continuaràs contractat i donat d’alta a la Seguretat Social 
com a mestre i, a banda, et donaràs d’alta al règim de 
Seguretat Social que correspongui –en base al que s’acaba 
d’exemplificar-. Hauràs de comunicar a la Seguretat Social la 
teva doble condició. 

No oblidis que ser coreògraf sí que té implicació en relació als drets de 
propietat intel·lectual, ets creador de la peça de dansa i et corresponen 
els drets d’autor sobre la mateixa. I, per tant, tu ets qui n’ha d’autoritzar 
l’ús i explotació. Si l’autoria la comparteixes amb altres coreògrafs, a tots 
vosaltres us correspondran els drets d’autor sobre la peça.

8 / 2 .  
tAMbÉ SóC bALLARÍ

Si a banda de ser mestre, ets contractat com a ballarí, pots mantenir el teu 
contracte i alta a la Seguretat Social com a mestre i, a banda, quan facis bolos 
o assagis, seràs contractat com a artista i donat d’alta al Règim d’Artistes de 
la Seguretat Social. 

* Et recomanem que consultis la Guia de contractació dels ballarins. 
(Disponible a www.dansacat.org)

8 / 3 .  
Què ÉS un fALS AutònoM?

Un fals autònom és aquella persona que malgrat formalment estar donada 
d’alta a Hisenda i al règim d’autònoms de la Seguretat Social, en realitat 
no treballa per a si mateix, sinó que ho fa per a algú altre, sota les seves 
instruccions, dins del seu àmbit d’organització, amb els seus mitjans, cobrant 
un sou, etc. 

El fals autònom és una persona que, tot i que treballa per a algú altre i que 
en la seva relació es donen les notes característiques d’una relació laboral 
(dependència i alienitat especialment), formalment no està contractat ni 
donat d’alta a la Seguretat Social com a treballador, sinó que apareix com a 
autònom i cobra mitjançant l’emissió d’una factura en lloc de via nòmina. 
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8 / 4 .  
QuinS Són ELS RiSCS Si 
DECiDEixo tREbALLAR En 
nEGRE?

Si decideixes treballar en negre estàs cometent un frau ja que no declares 
els teus guanys a Hisenda i, per tant, no estàs complint amb les teves 
obligacions com a contribuent. 

Per altra banda, també t’estàs perjudicant a tu mateix/a, ja que no fas 
aportacions pel teu futur potencial com a aturat, malalt, jubilat, de forma 
que si et quedes sense feina, no podràs tenir dret a l’atur, si et poses malalt, 
no cobraràs prestació i quan et jubilis, no tindràs el període de carència 
necessari per a tenir dret a tota o part de la pensió de jubilació.

www.dansacat.org

http://www.dansacat.org
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