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I.-PREÀMBUL 

 

1.- Necessitat d’un Estatut de l’Artista 

 

Tradicionalment, i en el nostre cas, durant molts més anys que la resta de  

països europeus i nord-americans, s’ha considerat a l’artista com un ésser 

inspirat per les muses, que tot portant una vida relaxada i sense realitzar cap 

feina “productiva”, era capaç de crear obres plàstiques, teatrals, i de tot tipus, 

de gran bellesa i originalitat, que feien més agradable l’existència a la resta de 

ciutadans que, no obstant, sovint menyspreaven la seva tasca i sobre tot, al seu 

creador, que s’identificava amb el personatge que tantes obres literàries de 

segles passats, sempre disposat a burlar les regles de la societat i a aprofitar-se 

de la ingenuïtat i bona fe dels “bons ciutadans”. 

 

Aquesta concepció de l’artista ha portat a que hagi estat el gran oblidat del 

legislador fins fa poc temps. Després de molts anys de precarietat, fins i tot 

d’oblit, per fi els artistes han aconseguit començar a fer sentir la seva veu com 

a professionals de l’art que són, i que, en conseqüència, necessiten una 

formació acurada i continua, dedicar hores i hores a la seva tasca, i que 

generen un benefici pels altres membres de la societat que ha de ser justament 

valorat i apreciat, atès que gaudir del teatre, el cinema, el circ, la pintura, la 

dansa i altres manifestacions artístiques és una riquesa i una font de 

creixement personal per tots plegats. 

 

Si bé és cert que la consideració social de l’artista no és ja la que era, i 

actualment estan considerats com professionals més que com “il�luminats” per 

la inspiració, no disposen d’una normativa ad hoc que reguli les seves 

peculiaritats de forma adequada, ni alguns actors del món artístic semblen que 

hagin assumit realment que l’artista és un treballador de l’art, que necessita 

com la resta de disposar de recursos econòmics suficients per dur a terme la 
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seva tasca, que no es limita a les actuacions públiques ni a les exposicions, sinó 

que, igual que els altres, és el dia a dia, pensant, formant-se, assajant, 

esbossant, etc. En aquest sentit ja fa temps que van sorgir les primeres 

iniciatives per l’elaboració d’un règim específic, anomenat “Estatut de l’Artista”, 

entre les que cal destacar la Recomanació relativa a l’Estatut de l’Artista, 

aprovada per la Conferència General de la UNESCO el 27 d’octubre de 1980 a 

Belgrad. 

 

A més a més, i des d’un punt de vista estricte de “rendibilitat”, el ventall de 

grans creadors que ha generat aquest país, tot i que la majoria s’han vist 

obligats a desenvolupar el seu art a l’estranger, és un dels grans atractius del 

turisme actual, cada vegada més exigent, i font important de recursos 

econòmics per tots. El 4,5% del Producte Interior Brut pertany a la cultura, que 

és el quart sector més productiu de la economia, per darrera de la banca, la 

construcció i el comerç 

 

Seria per tant una llàstima continuar desaprofitant el gran potencial creador 

dels nostres artistes, que, en molts casos continuarien desenvolupant la seva 

creativitat aquí si poguessin gaudir de la protecció i avantatges que els 

ofereixen altres ordenaments jurídics i altres societats, en les que, tant el sector 

públic com el sector privat, probablement com a resultat d’una més llarga 

tradició en la valoració social dels artistes, tenen més consciència de la 

importància de l’art en el seu sentit més ampli. 

 

2.- La cultura com a dret dels ciutadans 

 

És també essencial pels ciutadans que els artistes gaudeixin d’un règim jurídic i 

d’una consideració adient, que els hi permeti desenvolupar la seva creativitat en 

benefici de tota la societat, en la mesura en que és un dret de tots els 

ciutadans a accedir a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats 

creatives individuals i col�lectives, conforme estableix l’article 22 del nou Estatut 

d’Autonomia de Catalunya.  
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Enllaçant amb aquest dret al desenvolupament de les capacitats creatives 

col�lectives, així com amb el deure de totes les persones de respectar i 

preservar el patrimoni cultural, establert també en l’esmentat article del nou 

Estatut d’Autonomia de Catalunya, cal fer esment del Conveni de la UNESCO 

sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, de 20 

d’octubre de 2005.  En el Preàmbul d’aquest Conveni s’estableix expressament 

la necessitat d’incorporar la cultura com element estratègic a les polítiques de 

desenvolupament nacional, i es reconeix la importància de la cultura per la 

cohesió social; el caràcter imprescindible de la llibertat de pensament, expressió 

i informació per fer possible el naixement de les expressions culturals de les 

societats; i el paper essencial que la creativitat cultural juga en el progrés de la 

societat en general. Entre els drets dels Estats part es menciona el dret a 

adoptar les mesures pertinents per protegir i promoure la diversitat de les 

expressions culturals en els seus territoris, que poden consistir, entre altres, en 

mesures per recolzar als artistes i a tots els que participen en la creació 

d’expressions culturals i també en mesures que ofereixin oportunitats adients a 

les activitats i productes culturals nacionals respecte a altres activitats i 

productes culturals disponibles dins del territori nacional, incloent disposicions 

relatives a la llengua utilitzada. 

 

3- Plantejament del present informe 

 

És per tot això, que s’ha considerat adient en primer lloc, escoltar als 

professionals per definir i analitzar les problemàtiques existents i que poden ser 

susceptibles de solució o millora a través de la creació d’un marc jurídic 

específic que tingui en compte les peculiaritats d’aquest sector d’activitat, i, en 

segon lloc, intentar formular algunes propostes de millora de la situació actual. 

 

Respecte a les matèries tractades, s’ha optat per no analitzar la distribució de 

competències per regular cada un dels aspectes (competència 

comunitària/estatal/autonòmica; competència del Departament de 
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Cultura/altres Departaments), atès que entenem que totes les problemàtiques 

plantejades requereixen l’atenció del Departament de Cultura amb 

independència del procediment que correspongui aplicar per donar forma a una 

o altra solució (ex. normativa autonòmica; impuls de la col�laboració amb altres 

Departaments; propostes a l’òrgan estatal o comunitari competent; codi de 

bones pràctiques; etc).  

 

Finalment, ens hem centrat en l’artista com a subjecte de drets i deures 

mitjançant un règim jurídic adient a les peculiaritats de la seva activitat, deixant 

per un altra moment els aspectes de promoció i de polítiques culturals. 

 

II.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

1.- Situació en l’àmbit musical 

 

1.1.- Problemàtica laboral i de Seguretat Social 

 

1.1.1.- De conformitat amb l’Estatut dels Treballadors, i el Reial Decret 

1435/1985, d’1 d’agost, la relació entre l’organitzador d’un espectacle públic i 

l’artista, tant si es tracta d’activitats directament desenvolupades davant del 

públic com destinades a la gravació per la seva posterior difusió, té caràcter de 

relació laboral especial. 

 

És pacífica la seva qualificació com a relació laboral, atès que generalment 

concorren les característiques pròpies d’aquest tipus de relació (sometiment a 

les directrius i les instruccions de l’organitzador de l’espectacle, exclusivitat, 

etc).  

 

No obstant, és pràctica usual en el sector el recurs a la prestació de serveis en 

règim mercantil (retribució prèvia presentació de factura, amb retenció Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Valor Afegit), 

fonamentalment, pels tràmits que comporta la conclusió d’un contracte laboral 
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per un curt període de temps (actuacions puntuals), incloses les obligacions 

formals que en deriven en matèria de Seguretat Social, en concret: a) altes i 

baixes amb un dia de diferència; b) ingrés per l’empresari de la quota 

empresarial per, freqüentment, una única actuació. 

 

La manca d’afiliació a la Seguretat Social que comporta aquesta pràctica 

comporta també la manca de protecció dels treballadors-artistes, per exemple, 

en cas d’accident durant l’actuació. 

 

Per intentar minvar els inconvenients que deriven d’aquestes situacions 

irregulars, les actuacions es contracten majoritàriament a través de 

cooperatives de músics. En altres casos, es qualifiquen com a docents 

actuacions que no ho són per evitar el gravamen de l’Impost sobre el Valor 

Afegit. 

 

1.1.2.- Així mateix, en els casos en que es realitza correctament la contractació 

laboral, la discontinuïtat en l’afiliació a la Seguretat Social que deriva de la seva 

intermitència comporta una manca de protecció dels treballadors-artistes durant 

els períodes de no actuació (no es remuneren els assaigs ni el temps de 

desplaçament, ...) així com una reducció de les quanties de les prestacions que 

inclouen la variable de dies cotitzats pel seu càlcul.  

 

1.1.3.- També es troba a faltar un conveni col�lectiu del professorat 

d’ensenyaments musicals que sigui d’aplicació a tots els professionals docents 

de la música independentment del nivell de docència que imparteixin. 

 

1.1.4.- Per últim, les deduccions per formació en les retribucions dels músics 

quan treballen amb contracte laboral s’haurien de destinar als sindicats 

sectorials. 
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1.2.- Problemàtica fiscal 

 

1.2.1.- Impost sobre el Valor Afegit. 

 

1.2.1.1.- Com a conseqüència de la pràctica irregular de no signar contractes 

laborals exposada en l’apartat anterior, resulta que els músics han de facturar a 

l’empresari els seus serveis amb el 16% d’Impost sobre el Valor Afegit. No 

obstant, atès que no estan ni poden estar donats com a treballadors autònoms  

perquè no duen a terme realment prestacions de serveis per compte pròpia (la 

Inspecció de Treball està desestimant les sol�licituds que es presenten en 

aquest sentit), no poden ingressar a Hisenda els imports percebuts en concepte 

d’Impost sobre el Valor Afegit i per tant incorren en infracció susceptible de 

sanció. 

 

1.2.1.2.- Reducció del tipus impositiu, aplicant a totes les manifestacions de la 

cultura musical (enregistraments, concerts, partitures, etc) el tipus reduït de 

l’IVA o “IVA cultural”, que és del 4% (tractament desigual cultura musical 

respecte a cultura literària). 

 

1.2.2.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

 

Respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es plantejen les 

següents qüestions: 

 

a) La normativa vigent no preveu cap desgravació fiscal, en el cas de 

rendiments del treball, per inversions en instruments, equips complementaris, 

utilització d’estudis i d’altres materials necessaris per l’exercici de la professió, 

tot i el cost elevat dels mateixos en proporció als ingressos que normalment 

obtenen els músics.  
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En canvi, la normativa vigent considera subjecte a l’Impost sobre la Renda de 

les Persones Físiques els complements salarials (per vestuari, eines de treball, 

...) que poden percebre els músics, amb aquesta finalitat, per part dels 

empresaris. 

 

b) La irregularitat dels rendiments pròpia d’aquest tipus d’activitat no es té 

suficientment en compte ni en la regulació de les retencions (que no es 

regularitzen en funció dels ingressos fins un any desprès) ni en la possibilitat 

d’aplicació de reduccions a determinats rendiments del treball, en cas de 

discontinuïtat en la seva obtenció. 

 

1.3.- Altres qüestions 

 

a) Ensenyaments musicals: Reordenació dels estudis reglats/no reglats; 

garantir la qualitat de l’ensenyament musical als estudis obligatoris de 

primària i secundària; reconeixement dels estudis musicals a tots els 

nivells educatius (els professors de música haurien de ser professionals 

titulats); especial atenció a la regulació dels nous formats professionals 

(estudis de música “moderna”, gestors musicals). 

 

b) Propietat intel�lectual: Enfortiment i millora de l’eficàcia en la lluita contra 

la pirateria, especialment, a través d’internet; extensió del termini de 

protecció dels drets dels intèrprets i executants. 

 

c) Intrusisme professional: Cada vegada més sovint apareixen als 

espectacles actors que fan veure que “toquen” (play back) sense que el 

públic estigui informat. 

 

d) Control del treball de menors d’edat. 

 

e) Reciclatge professional gratuït 
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2.- Situació en l’àmbit de les arts visuals 

 

2.1.- Problemàtica laboral i de Seguretat Social 

 

Els artistes visuals, excepte en casos molt excepcionals, realitzen la seva 

activitat per compte propi, i per tant, tenen la consideració de treballadors 

autònoms a efectes fiscals i laborals. 

 

A nivell de Seguretat Social han de estar afiliats al Règim Especial de 

Treballadors Autònoms, que, a efectes de cotització, no té en compte la 

irregularitat d’ingressos pròpia d’aquest sector. Bona part dels artistes adscrits 

al RETA cotitzen la quota mínima i en el tram mig/final de la seva trajectòria 

professional, la qual cosa prefigura una jubilació precària.  Les prestacions 

socials són considerades insuficients pels representants del sector. 

 

Cal un sistema de Seguretat Social que tingui en compte el pagament de quotes 

en proporció als ingressos i l’accés a la protecció social d’aquells artistes que 

demostrin una clara incapacitat econòmica per a satisfer les seves cotitzacions. 

També es proposa la desaparició de la duplicitat de cotitzacions per part 

d’aquells artistes que fan compatible la seva activitat artística com a 

professionals autònoms amb altres activitats en règim de contracte laboral (per 

exemple, l’ensenyament) així com la possibilitat de crear mutualitats d’artistes 

com a forma alternativa de capitalització. 

 

Finalment, seria convenient estudiar la introducció de la participació econòmica 

de les galeries d’art i de les entitats de gestió de drets d’autor en el 

manteniment de la cobertura social de l’artista, seguint el model alemany. 
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2.2.- Problemàtica fiscal 

 

a) Impost sobre el Valor Afegit 

 

Com a mesura per promoure la compra d’obres d’art es proposa la reducció del 

tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit del 16% (per als mediadors)   i 7% (per 

als artistes per a lliurament de bens) al 4% (IVA cultural). 

 

b) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

 

La normativa vigent no contempla cap especialitat pels artistes visuals atesa la 

irregularitat dels seus ingressos. A continuació d’exercicis fiscals amb ingressos 

importants (encàrrecs, venda d’obra, etc.) poden donar-se exercicis amb 

ingressos no només inferiors sinó fins i tot inexistents (fase de recerca o 

producció). 

 

2.3.- Drets de propietat intel�lectual 

 

La circulació ingent de continguts de la creació visual a través dels nous mitjans 

de comunicació, les noves pràctiques artístiques fruit de les noves tecnologies 

digitals i la progressiva desmaterialització de la producció artística visual, 

prefiguren noves formes de retribució de l’artista visual, entre les que es troben 

els drets d’explotació de la propietat intel�lectual, quina importància i 

protagonisme, va i continuarà anant en augment. 

 

La futura Llei de la Propietat Intel�lectual hauria d’ampliar el marc de protecció 

dels drets d’autor d’aquesta branca de la creació. Així, qualsevol límit als drets 

de l’artista (especialment en relació amb la còpia privada digital) hauria de 

regular-se de forma el més favorable possible per l’autor. 
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Pel que fa a la regulació actualment vigent, convé destacar els següents punts 

a revisar: 

 

a) Dret de participació (art.24 Llei de Propietat Intel⋅lectual) 

 

Adopció de les mesures de control adients per fer efectiu aquest dret de 

participació en el preu de revenda d’obres visuals (gestió col�lectiva obligatòria, 

rebaixa del preu mínim a partir del qual s’aplica aquest dret i augment dels 

percentatges a percebre, tal com estableix la normativa comunitària). 

 

b) Obres en espaïs públics (art. 35.2 Llei de Propietat Intel⋅lectual) 

 

Sens perjudici de la llibertat de reproducció, distribució i comunicació de les 

obres situades permanentment en espaïs públics amb finalitat privada, no es 

pot autoritzar sense més en el cas de reproduccions per posterior 

comercialització independent o conjuntament amb altres imatges o elements 

(ex. publicacions i edicions, spots publicitaris, etc). 

 

c) Dret d’exposició pública d’una obra d’arts plàstiques (art. 56.2 Llei de 

Propietat Intel⋅lectual) 

 

La possibilitat d’excloure aquest dret és massa feixuga per l’artista, doncs, o bé 

ha de fer menció expressa en el document d’al⋅lienació o bé ha de recórrer als 

Tribunals de Justícia, amb els costos de temps i diners que comporta. 

 

El dret d’exposició pública d’una obra d’art plàstica (dret de comunicació 

pública), consideren els professionals que hauria de ser de l’autor, sense cap 

tipus de limitació, per tal de fer possible l’exercici dels seus drets morals i 

econòmics. En conseqüència, es proposen la supressió de l’esmentat article de 

la vigent Llei de Propietat Intel�lectual. 
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2.4.- Relacions entre els diferents actors del mercat de les arts visuals 

 

a) Mediadors públics i sense ànim de lucre 

 

Les obres visuals són fruït del treball de l’artista i per tant la seva exhibició 

pública, així com els serveis professionals que l’artista presta quan co-participa 

en la conceptualització, organització i muntatge d’una exposició o qualsevol 

altra forma de difusió pública, ha de ser remunerada econòmicament, no tan 

sols amb els possibles beneficis derivats de la seva difusió. 

 

b) Intermediaris (galeries d’art) 

 

Assumpció, recolzament i, en el seu cas, mediació de les Administracions 

Públiques en la redacció i compliment de codis de bones pràctiques. 

 

c) Formalització de contractes escrits 

 

Totes les relacions professionals entre els artistes visuals i els mediadors, tan 

públics com privats, haurien de formalitzar-se mitjançant contracte escrit. 

 

2.5.- Formació 

 

a) Establiment d’una política educativa que desenvolupi la cultura visual dels 

ciutadans, no només a través de la millora en l’ensenyament de les 

assignatures artístiques sinó també mitjançant la introducció de més continguts 

visuals en altres matèries. 

 

b) Reforma de la formació universitària que asseguri l’intercanvi d’experiència 

entre les generacions d’artistes, amb l’efectiva incorporació d’artistes 

professionals i teòrics en actiu a la docència, mitjançant figures com les de 

professor associat i director de workshops. 
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c) Establiment de programes de formació continua per facilitar el reciclatge i 

l’accés a noves eines de creació i el perfeccionament professional.  

 

3.- Situació en l’àmbit de les arts escèniques 

 

3.1.- Actors i directors d’espectacles en viu i audiovisuals 

 

Aquest sector artístic disposa, en general, d’una normativa prou adient, tant en 

l’àmbit laboral com de propietat intel⋅lectual i drets d’imatge, però que en la 

pràctica no es compleix o es desvirtua per part dels empresaris. 

 

3.1.1.- Problemàtica laboral 

 

a) Incompliments sistemàtics dels convenis laborals vigents en el sector teatral, 

audiovisual i de doblatge (ex. contractacions mercantils tot i tractar-se de 

relacions laborals, salaris per sota de conveni,...) 

 

b) Deficiències dels convenis vigents (ex. no inclusió dels curtmetratges tot i 

que alguns explotació comercial; en cap dels convenis vigents es contemplen 

els figurants i per tant queden desprotegits,...). 

 

c) Intrusisme d’altres professionals. 

 

d) No adaptació de la normativa sindical a les peculiaritats del sector:  

 

� Les deduccions per a formació en les retribucions dels actors es destinen 

als sindicats no sectorials;  

 

� Impossibilitat d’escollir representants laborals a les empreses;  
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� Finançament insuficient dels sindicats sectorials en la mida en que no 

compleixen ni poden complir els requisits generals per l’obtenció de 

recursos econòmics de caràcter públic. 

 

f) Insuficiència dels requisits exigits per l’autorització per part de l’autoritat 

laboral del treball de menors d’edat. 

 

3.1.2.- Problemàtica fiscal 

 

a) La normativa vigent no contempla cap especialitat pels professionals de les 

arts escèniques,  atesa la irregularitat dels seus ingressos. 

b) Els honoraris dels representants o intermediaris no es poden deduir dels 

ingressos percebuts pels actors en virtut d’un contracte laboral, per tant, 

tributen per un import d’ingressos superior al real. 

 

3.1.3.- Ensenyament:  

 

a) Reserva específica de les assignatures relacionades amb les arts 

escèniques als ensenyaments reglats no universitaris pels llicenciats en 

les pròpies arts escèniques. 

 

b) Regulació de les escoles de teatre i cinema de forma similar a les escoles 

de música i dansa. 

 

c) Creació d’una xarxa d’espais públics per a la formació en les arts 

escèniques amb un nivell de finançament similar al de les escoles 

municipals de música. 

 

d) Incorporació de la formació en la pràctica del coneixement artístic als 

ensenyaments obligatoris. 
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3.2.- Escenògrafs  

 

3.2.1.- Problemàtica laboral i de Seguretat Social 

 

En la seva majoria, els escenògrafs són treballadors per compte propi, atès que 

durant la creació del projecte, són els propis professionals els que organitzen 

els seus recursos i estableixen els seus horaris. No obstant, en la materialització 

del projecte, sí que la relació del professional amb el productor és una relació 

laboral, tot i que molt sovint es veuen abocats a la contractació mercantil per 

les pressions dels productors. 

 

En conseqüència, caldria diferenciar dos moments en l’activitat dels 

escenògrafs. En una primera fase, quan se’l contracta per l’elaboració d’un 

projecte, tindria la consideració de treballador autònom i el resultat de la seva 

tasca seria l’escenografia com a obra susceptible de protecció per la normativa 

de propietat intel�lectual. En la fase de supervisió i seguiment de l’execució 

d’aquest projecte escenogràfic (presència als assaigs, obtenció dels materials, 

etc) la relació de l’escenògraf (el mateix que ha elaborat el projecte) amb el 

productor teatral és una relació laboral, en la mesura en que està sotmès a 

unes directrius, a uns horaris i realitza el seu treball essencialment en el mateix 

espai físic que la resta de participants.   

 

També es troba a faltar un conveni laboral de les arts escèniques que reguli 

l’activitat dels escenògrafs (quan es tracta pròpiament d’una relació laboral) en 

els diferents àmbits en que actuen (muntatges teatrals, escenografia 

d’exposicions, televisió, cinema, publicitat etc) de forma que aquests 

professionals puguin gaudir d’unes pautes clares d’actuació amb independència 

de la tasca concreta que realitzin en cada moment. I quan els escenògrafs 

treballen per compte propi, seria molt positiu l’adopció d’un codi de bones 

pràctiques i/o contracte-marc que fos d’aplicació per acord entre els diferents 

agents implicats a tots els contractes mercantils. 
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3.2.2.- Propietat Intel�lectual 

 

A diferencia d’altres ordenaments jurídics del nostre entorn, la vigent Llei de 

Propietat Intel�lectual no contempla expressament a l’escenògraf com a autor 

d’una obra, l’escenografia. Això suposa que se’ls inclogui dins de la categoria de 

executants i intèrprets (d’una obra dramàtica), tot i que, atesa la seva 

contribució a l’obra dramàtica hauria de ser considerat com a coautor de la 

mateixa, que, en el seu cas es podria qualificar com obra en col�laboració 

(participació dels coautors en els rendiments dels drets d’explotació en 

proporció que determinin). 

 

Atès que la regulació dels drets dels executants i intèrprets no s’adapta a la 

realitat de la seva activitat creativa, els professionals es veuen obligats a lluitar 

per la inclusió expressa dels seus drets d’autor en cada un dels contractes (per 

exemple, el reconeixement de la propietat dels originals de les maquetes, 

plànols i dibuixos; del dret d’enregistrament i comunicació pública a través de 

qualsevol mitjà, ...). 

 

3.2.3.- Ensenyament: 

 

a) Manca d’una formació continuada dels professionals: Aquest tipus de 

formació s’hauria d’oferir des de la xarxa d’ensenyament públic, atès que el seu 

alt grau d’especialització fa que en aquest àmbit no hi hagi cap iniciativa del 

sector privat, a diferència de la música, la interpretació, etc. 

 

b)  Malgrat que els responsables de  la seguretat dels locals i dels dispositius 

escènics són els titulars dels espais teatrals, és necessari que els ensenyaments 

d’art dramàtic incloguin com matèries obligatòries la seguretat i la prevenció de 

riscos laborals en l’àmbit del disseny escenogràfic. 
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3.2.4.- Altres 

 

a) Ajudant de l’escenògraf 

 

Com a conseqüència de la concepció, cada cop més extesa, de que l’escenògraf 

és un treballador autònom, a qui s’encomana la realització i execució d’un 

projecte (no diferenciació de les dues fases esmentades en l’apartat 3.2.1 

anterior), és cada vegada més usual que el productor teatral deixi de contractar 

la figura tradicional de l’ajudant d’escenografia en la fase de seguiment i 

supervisió del projecte escenogràfic, situació que aboca a l’escenògraf a 

contractar a aquesta persona directament (i per tant assumir un cost no valorat 

en el càlcul de la seva remuneració).  

 

Aquesta pràctica perjudica també als escenògrafs més joves, que a través 

d’aquesta figura han adquirit tradicionalment l’experiència necessària pel seu 

posterior desenvolupament professional. 

 

b) Necessitat de la participació d’experts (consultors escènics, escenògrafs o 

directors tècnics) en el disseny i reforma d’equipaments escènics, essent la seva 

participació imprescindible com a garantia de funcionalitat en els projectes 

finançats total o parcialment per les Administracions Públiques. 

 
4.- Situació en l’àmbit del circ 

 

Aquest sector professional no disposa d’una regulació específica que contempli 

les peculiaritats de la seva activitat: elevats riscos laborals, gran mobilitat 

geogràfica, manca de titulació específica i curta durada de la vida activa. 

 

4.1.- Problemàtica laboral i de Seguretat Social 

 

4.1.1.- En el desenvolupament de la seva activitat, els professionals del circ 

s’organitzen mitjançant diverses estructures jurídiques, segons si actuen com a 
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equip (creació de cooperatives, societats mercantils, associacions) o 

individualment (per compte propi o aliè). 

 

Respecte als professionals que desenvolupen la seva activitat individualment, el 

fet de que la normativa actualment aplicable (Reial Decret 1435/1985, de 1 

d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial dels artistes en 

espectacles públics) no tingui en compte les peculiaritats esmentades abans, 

així com el baix nivell retributiu, genera les següents problemàtiques: 

 

a) En el cas dels professionals que presten els seus serveis per compte d’altri,  

és pràctica usual en el sector el recurs a la prestació de serveis en règim 

mercantil (retribució prèvia presentació de factura, amb retenció Impost sobre 

la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Valor Afegit), 

fonamentalment, pels tràmits que comporta la conclusió d’un contracte laboral 

per un curt període de temps (actuacions puntuals), incloses les obligacions 

formals que en deriven en matèria de Seguretat Social, en concret: a) altes i 

baixes amb un dies de diferència; b) ingrés per l’empresari de la quota 

empresarial per, freqüentment, una única actuació. 

 

La manca d’afiliació a la Seguretat Social que deriva d’aquesta pràctica 

comporta també la manca de protecció dels treballadors-artistes, per exemple, 

en cas d’accident durant l’actuació. 

 

Així mateix, en els casos en que es realitza correctament la contractació laboral, 

la discontinuïtat en l’afiliació a la Seguretat Social derivada de la discontinuïtat 

de l’activitat comporta una manca de protecció dels treballadors-artistes durant 

els períodes de no actuació (tot i que continuen exposats a elevats riscos 

durant els assaigs) així com una reducció de les quanties de les prestacions que 

inclouen la variable de dies cotitzats pel seu càlcul. 

 

b) En el cas dels professionals que presten els seus serveis per compte propi, la 

discontinuïtat dels ingressos comporta que el professional es trobi sovint en la 
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necessitat de donar-se d’alta i baixa periòdicament en el Règim Especial de 

Treballadors Autònoms, a fi de reduir al màxim les despeses en els períodes de 

no actuació. En conseqüència, la discontinuïtat en l’afiliació a la Seguretat Social 

que en deriva, genera els problemes comentats en l’apartat anterior. 

 

4.1.2.- Respecte a les prestacions de la Seguretat Social, el règim aplicable als 

professionals del circ no té en compte ni la breu durada de la seva vida 

professional (ex. trapezistes fins aproximadament els 35 anys) ni els elevats 

riscos a que estan exposats. 

 

4.2.- Problemàtica fiscal 

 

a) Respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, no es 

contempla suficientment la irregularitat dels seus ingressos, tant en relació amb 

la declaració anual com amb les retencions aplicades. Així mateix, respecte dels 

treballadors per compte d’altri, no es preveu la possibilitat de desgravar les 

despeses de material i transport, que generalment van a càrrec del treballador i 

no de l’empresari. 

 

b) Respecte a l’Impost sobre Societats, tampoc es recull de manera suficient la 

discontinuïtat dels ingressos. 

 

c) Respecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, i com a conseqüència de la 

inexistència d’una regulació en matèria de formació (veure punt 5.3 següent), 

els professionals del circ que donen classes han d’aplicar el 16% en concepte 

d’Impost sobre el Valor Afegit a la remuneració percebuda.  

 

4.3.- Formació 

 

a) Actualment no existeixen estudis en aquest àmbit que gaudeixin d’un 

reconeixement oficial, a diferència d’altres països del nostre entorn, 
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deficiència cada vegada més important a mida que va desapareixent el 

model familiar característic d’aquest tipus d’activitat artística. 

 

La manca d’una titulació oficial genera, per una banda, un alt nivell 

d’intrusisme professional, així com la manca d’una orientació professional 

clara pels joves que desitgen dedicar-se a aquesta activitat. 

 

a) Per les característiques d’algunes de les activitats pròpies d’aquest àmbit, 

és imprescindible un reciclatge dels professionals que els hi permeti 

continuar treballant (per exemple, els trapezistes i funàmbuls arribada 

certa edat tenen que aprendre a realitzar altres activitats que no 

requereixin un grau tan alt de forma física). 

 

4.4.- Altres 

 

a) Manca de regulació dels tallers de circ, i per tant, la indefinició del seu 

enquadrament com activitat educativa o lúdica, i les conseqüències que això 

genera, essencialment a nivell de permisos i mesures de seguretat necessàries 

per la seva realització (ex. taller de trapezi amb la participació de nens). 

 

b) L’elevada proporció de professionals extra-comunitaris que participen en 

espectacles i activitats de circ, respecte a altres professions, fa aconsellable la 

flexibilització i afavoriment de la seva contractació, si més no amb aquells 

països que tenen una especial vinculació amb Espanya. 

 

c) Tractament específic que afavoreixi el manteniment del circ ambulant (ex. 

escolarització del nens, empadronament). 
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5.- Situació en l’àmbit de la dansa 

 

5.1.-  Problemàtica laboral i de Seguretat Social 

 

a) En el cas dels professionals de la dansa, atesa la manca de recolzament per 

part de les Administracions Públiques, i dels productors d’espectacles en 

general, a aquest gènere artístic, fa que la forma habitual d’organització sigui el 

d’una persona jurídica (societat mercantil o civil) que, creada per iniciativa dels 

propis artistes, es converteix en empresari de tots ells, alhora que s’ha de 

preocupar de l’obtenció i organització de la resta de mitjans necessaris pel 

muntatge de l’espectacle. Tot i que a nivell normatiu aquest mecanisme no 

presenta cap problemàtica, potser seria més adient que els professionals de la 

dansa no s’haguessin de convertir necessàriament en empresaris, sinó que, 

com en el cas de les produccions teatrals, el teatre o productor es fes càrrec de 

la contractació del coreògraf-director i individualment de cada un dels 

participants seleccionats, així com de proveir la infrastructura necessària per 

dur a terme l’espectacle de dansa. Aquesta situació es justifica en que els 

espectacles de dansa atreuen menys públic que els teatrals, però també és cert 

que una programació més amplia d’espectacles de dansa molt probablement 

generaria més públic interessat. 

 

b) A nivell de Seguretat Social, no es contemplen adequadament les 

peculiaritats de la dansa, que bàsicament, es podrien resumir en: 

 

� Discontinuïtat de l’activitat objecte de contracte, atès que només es 

contracta als professionals per les hores en que realitzen la seva actuació 

davant del públic, o, en el cas de l’ensenyament, les hores efectives de 

classe. En conseqüència, no gaudeixen de cobertura quan duen a terme 

altres activitats pròpies de la seva professió (assaigs, desplaçaments,..) i 

les prestacions que depenen dels dies cotitzats es veuen greument 

reduïdes. 
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� Riscos laborals elevats i lesions/malalties que requereixen d’un 

tractament especialitzat. Actualment no existeix cap relació de malalties 

laborals pròpies dels ballarins ni es disposa de metges especialitzats que 

puguin tractar-les, com sí existeix en el cas dels esportistes. 

 

� Vida laboral relativament curta. La normativa vigent estableix com a edat 

mínima de jubilació pels ballarins seixanta anys, però els requisits per 

sol�licitar-la i pel càlcul de la pensió corresponent desvirtuen aquesta 

possibilitat.  

 

� Problemàtica específica dels professionals més veterans derivada del fet 

de que fins finals de la dècada dels vuitanta no es realitzaven 

normalment altes a la Seguretat Social, ni per classes ni per actuacions. 

 

c) A nivell de representació sindical, es troben en una situació semblant a la 

dels actors (veure punt 3.1.1.d). 

 

d) Intrusisme professional: Darrerament enlloc de contractar ballarins per 

realitzar actuacions o cursos, es contracten a monitors. 

 

5.2.- Problemàtica fiscal 

 

La regulació aplicable tant als ballarins com a les companyies de dansa no té en 

compte el caràcter irregular de la seva activitat. 

 

5.3.- Drets d’imatge i drets de propietat intel�lectual  

  

a) Tot i que la normativa vigent protegeix suficientment tant els drets d’imatge 

com els drets de propietat intel�lectual dels professionals de la dansa, en 

general, es veuen obligats a acceptar cessions abusives. Aquestes pràctiques 

probablement no serien tan freqüents si la dansa tingués un major pes dins de 
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les programacions culturals, situació lligada a un enfortiment i 

desenvolupament de les polítiques públiques de promoció de la dansa. 

 

b)  Respecte als drets de propietat intel�lectual de la música que s’utilitza als 

centres d’ensenyament, seria desitjable que la normativa preveies 

expressament, com a límit als esmentats drets (Art. 37 Llei de Propietat 

Intel�lectual), la seva utilització en el marc de l’ensenyament de dansa, tant de 

titularitat pública com privada, i tant si es tracta d’ensenyaments reglats com no 

reglats. Aquesta previsió expressa evitaria reclamacions en aquest sentit per 

part de les entitats de gestió. 

 

5.4.- Ensenyament 

 

a) No existeix cap programa de formació continuada pels professionals de la 

dansa a nivell públic o concertat, que els hi permeti mantenir i desenvolupar les 

seves aptituds, sobre tot en els períodes de no activitat, amb un cost 

assequible. 

 

b) El sistema d’accés a la funció pública en l’àmbit de l’ensenyament de la 

dansa no valora l’experiència artística global dels candidats, sinó només 

l’experiència educativa. Així mateix, l’aptitud física i artística només es valora al 

final del procés, un cop superada la part teòrica, essent les esmentades 

aptituds especialment importants per la dansa. 

 

b) Difusió en el sistema educatiu general. La dansa no està present en els 

ensenyaments obligatoris, on l’assignatura de música només contempla 

la interpretació d’instruments musicals i el cant, però no la música en la 

seva vessant d’expressió corporal i plasmació visual. 
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6.- Conclusions de l’anàlisi 

 

Tot i que cada àmbit artístic presenta problemàtiques diverses i que el nivell de 

regulació existent no és igual, la normativa tant laboral (incloent Seguretat 

Social i normativa sindical) com fiscal específica, bé és inexistent, bé presenta 

importants deficiències. Per tant, potser seria adient establir un marc normatiu  

que contempli la discontinuïtat en l’activitat remunerada com a tret comú a tots 

ells, alhora que sigui eficient i fàcil de complir per part de tots els implicats, 

sens perjudici del necessari control de l’Administració Pública. 

 

Així mateix, els representants de les diferents professions relacionades amb el 

món artístic, plantegen la conveniència de dur a terme polítiques més actives 

de promoció i difusió així com una ordenació dels ensenyaments artístics 

equiparable a la que existeix en la resta de països europeus. 

 

III.- POSSIBLES PROPOSTES  DE MILLORA 

 

Un cop analitzades les qüestions anteriors, i com a propostes inicials de millora 

de les condicions en que els artistes es troben actualment, es podrien incloure  

les següents: 

 

1.- Modificació de la regulació en matèria laboral i de Seguretat Social 

 

Una possible modificació futura de la normativa laboral i de Seguretat Social, 

actualment aplicable als artistes, podria tenir en compte els sistemes establerts 

en països del nostre entorn, que han estat valorats positivament pels 

professionals, i quina breu descripció s’adjunta com Annex 1,  sens perjudici de 

que es valori també, tant les peculiaritats de l’ordenament jurídic espanyol com 

les mancances que aquests  presenten en la pràctica. 
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Així mateix, algunes associacions de professionals tenen ja propostes concretes 

de reforma, que podrien ser, en el seu cas, aplicables a altres àmbits artístics i 

que consisteixen, essencialment, en: 

 

a) L’assumpció per part de l’Administració Pública d’un paper més actiu en 

el seguiment del sistema de cotització a la Seguretat Social dels artistes. 

 

b) Reducció de la burocràcia que implica el sistema vigent en els casos del 

treball discontinu (“bolos”), mitjançant mesures com per exemple: 

 

1º.- Creació d’un cens específic per cada àmbit artístic, similar al que 

existeix actualment per als professionals taurins. La inclusió i 

permanència en aquest cens eximiria als empresaris de comunicar les 

altes i baixes per cada actuació concreta. 

 

2º.- Facultat dels artistes inscrits al cens d’optar, d’acord amb 

l’empresari, per ingressar directament ells mateixos les quotes de la 

Seguretat Social, sense que en cap cas l’import de la quota patronal es 

resti dels ingressos pactats. 

 

Seria també convenient que cada àmbit tingués el seu propi conveni laboral, de 

forma que, per exemple, es pogués evitar que els ballarins estiguessin 

subjectes al conveni del sector que els contracta (parcs temàtics, televisió, etc) 

que no recull les seves peculiaritats respecte a la resta de treballadors del 

sector. 

 

2.- Autoregulació del sector 

 

Respecte a les qüestions que afecten a la relació dels artistes amb els altres 

agents del món cultural, tant privats com públics, una via per establir pautes 

d’actuació és l’elaboració i subscripció pels implicats de codis de bones 

pràctiques, convenis marc o cartes de drets aplicables als contractes concrets 
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(com condicions generals de la contractació), decàlegs i contractes-model. 

Totes aquestes normes, si bé són de caràcter voluntari, en la mesura en que, 

tant els professionals com els empresaris i les Administracions Públiques 

valoressin el seu compliment en la presa de decisions (per exemple, en el cas 

de les Administracions Públiques, en la concessió de subvencions; en el cas dels 

empresaris, mitjançant la difusió de la seva observança entre un públic cada 

cop més conscient de la problemàtica dels artistes; en el cas dels propis 

professionals, no contractant amb qui no les compleixi), constitueixen una eina 

eficaç i més fàcil de posar en pràctica que l’elaboració de normes coercitives. 

 

En aquesta sentit, i a títol d’exemple, els artistes visuals han elaborat ja, i estan 

en vies d’aprovació, dos codis de bones pràctiques, un dirigit a les galeries d’art 

i l’altre als espais d’exposició. També els músics han avançat en aquest terreny 

(sales, ràdio, televisió, etc). I els escenògrafs estan treballant així mateix  en 

aquesta línia, seguint l’exemple dels escenògrafs francesos que han signat ja un 

conveni marc amb els teatres de titularitat privada. 

 

No obstant, les bones pràctiques també s’han de promoure dins de les pròpies 

associacions o agrupacions de professionals, que podrien contribuir a la millora 

de les seves condicions de treball adoptant, en la mesura que les 

circumstàncies de fet els hi permetin, hàbits com el de contractar sempre per 

escrit. 

 

La elaboració de codis o decàlegs per cada un dels sectors, quin 

compliment sigui valorat per l’Administració Pública en la concessió 

d’ajuts, juntament amb el compliment de la normativa ja vigent, 

podria ser un primer pas de cara a solucionar les problemàtiques 

analitzades en l’apartat II. 
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3.- L’Administració Pública com a garant  

 

Respecte al paper de l’Administració Pública com a garant del compliment de 

les normes establertes, es podria ampliar més enllà dels mecanismes ortodoxes 

de supervisió i sanció, incloent com a requisit en les subvencions i ajudes al 

sector cultural el compliment per tots els agents tant de la normativa en sentit 

estricte, incloent els convenis laborals, com les normes no imperatives 

d’autoregulació dels propis professionals (codis de bones pràctiques, decàlegs, 

contractes marc, etc). 

 

4.- Propietat intel�lectual i drets d’imatge 

 

En aquesta matèria es troba a faltar, en certa mesura, la protecció dels drets 

dels autors que no coincideixen amb els interessos dels agents econòmics, que 

es fa palesa en alguns punts de la reforma de la llei de propietat intel�lectual en 

tramitació i que en concret han estat esmentats en l’apartat II del present 

informe. 

 

Més enllà del contingut de la normativa vigent, el problema més important que 

es planteja actualment és la seva aplicació real. És habitual en el nostre país 

que els artistes es vegin obligats, per les circumstàncies, a cedir tots els drets 

econòmics que els hi atribueix la Llei de Propietat Intel�lectual així com els seus 

drets d’imatge, de forma tan amplia i il�limitada. En conseqüència, autoritzen 

usos de la seva obra i imatge que van contra les seves pròpies idees i que 

difícilment arriben a temps d’aturar. En segon lloc, i en una societat com la 

nostra, anomenada de les noves tecnologies, el rendiment econòmic que el 

titular dels drets econòmics com a conseqüència de la cessió “imposada” obté 

és totalment desproporcionat als guanys de l’artista-cedent, a qui ni tan sols se 

li informa amb caràcter previ de la difusió de la seva obra i/o imatge en un nou 

format o mitjançant un nou canal. Aquest enriquiment és clarament injust. 
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La importància creixent dels drets de propietat intel�lectual i d’imatge com a 

font d’ingressos pels artistes, derivats de la seva tasca creadora, és avui dia 

essencial, importància que anirà en augment en consonància amb el 

desenvolupament tecnològic dels medis de comunicació. I així, en el Conveni de 

la UNESCO sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions 

Culturals, de 20 d’octubre de 2005, es reconeix expressament en el seu 

Preàmbul la importància dels drets de propietat intel�lectual pels creadors. 

 

Atès que una de les vessants de la problemàtica en matèria de 

propietat intel�lectual i drets d’imatge és la imposició als artistes de la 

seva cessió abusiva, aquest podria ser un altre dels punts a incloure 

en la valoració per l’Administració Pública en la concessió d’ajuts. 

 

5.- Regulació de la formació artística 

 

En matèria de formació dels professionals de l’art, seria necessària la 

coordinació dels Departaments competents, és a dir, del Departament de 

Cultura i del Departament d’Educació, per exemple, mitjançant la creació d’una 

comissió d’estudi conjunta, per dur a terme una reforma del sistema educatiu 

actual que: 

 

a) Millori la regulació dels ensenyaments artístics en la línia de la resta de 

països del nostre entorn (inexistència de titulació oficial en alguns casos; 

reorganització de l’educació reglada i no reglada tenint en compte el que 

implica, per exemple a nivell fiscal; regulació dels diferents nivells i 

titulacions, etc). 

 

b) Introdueixi la formació artística dins de l’educació bàsica que tot ciutadà ha 

de rebre. D’aquesta manera els nous ciutadans seran més conscients de la 

importància de l’art, en gaudiran millor, i, com a conseqüència de 

l’existència d’un públic més nombrós i qualificat, les produccions artístiques 
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augmentaran en quantitat i qualitat, enfortint així la consideració social dels 

artistes i el seu tractament legal.  

 

Una de les mesures possibles per assolir l’objectiu anterior podria ser la 

valoració en la contractació del professorat dels ensenyaments artístics del 

fet de que el candidat gaudeixi de la titulació oficial de l’ensenyament en 

qüestió, és a dir, que per exemple, en la valoració dels candidats a 

professors de música d’educació secundària es tingués en compte que 

s’hagin realitzat estudis musicals. 

 

c) Oferir i exigir als professionals que participen del sector cultural, tant en la 

seva difusió com en la seva organització (per exemple, els tècnics 

municipals encarregats de les programacions culturals), d’una formació 

específica. 

 

d) Oferir als professionals de l’art una formació continua en el seu àmbit de 

treball, assequible i suficient per mantenir la seva activitat creadora al nivell 

de qualitat adequat. 

 

 

6.- Defensa dels drets de l’artista 

 

Una forma de canalitzar les qüestions que planteja el dia a dia, així com una via 

per mantenir viu el diàleg entre els diferents agents del món cultural, podria ser 

la creació d’un organisme encarregat de la defensa dels drets dels artistes (o bé 

l’assumpció per un organisme ja existent d’aquesta funció, per exemple, el 

Consell Català de les Arts), al que aquests es poguessin adreçar sense 

necessitat de grans formalitats ni costos econòmics per solucionar els 

problemes puntuals i concrets amb els que es trobin, i que alhora tingui certa 

competència, o bé per fer complir les seves decisions tan als agents privats com 

als públics, o bé, si més no, per promoure el seu compliment de forma 

voluntària.  
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Aquest mateix organisme, i enllaçant amb el punt 2 d’aquest apartat III, podria 

també crear mecanismes per l’aplicació de les bones pràctiques en el món de la 

cultura, per exemple, mitjançant la difusió en diferents suports (publicacions 

periòdiques, publicacions monogràfiques, actes públics, ràdio, etc) de les 

entitats que segueixen les esmentades normes en la seva activitat. 

 

Un primer pas en aquest sentit podria ser la creació d’una pàgina web 

de l’artista, des de la que es pogués tenir accés als codis de bones 

pràctiques, decàlegs, etc, així com servir de canal permanent de 

comunicació entre tots els actors de l’àmbit cultural. 

 

 

        Setembre 2006  
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ANNEX 1 

DRET COMPARAT 
 
 

I.- PLANTEJAMENT 

 

Per elaborar aquest document, s’han estudiat les característiques del règim 

jurídic laboral i de Seguretat Social dels artistes existents a altres països del 

nostre entorn, en concret, Canadà, Quebec, França, Bèlgica i Luxemburg. 

 

Com a metodología de treball, en un esforç per sintetitzar al màxim la 

descripció dels règims jurídics dels esmentats païssos, s’han dividit les 

normatives estudiades en dos grans grups, en base a la seva similitud en 

plantejament i estructura: per un costat, Canadà i Quebec, i per altre, França, 

Bèlgica i Luxemburg. A continuació, s’ha seleccionat un dels països de cada 

grup com exemple, en el primer cas, Quebec, en el segon, França. 

 

II.- QUEBEC 

 

1.- Plantejament 

 

El sistema laboral del Quebec es fonamenta en la negociació col�lectiva, atès 

que el Code du Travail regula el dret d’associació dels treballadors i empresaris, 

els requisits pel reconeixement de la seva representativitat, el procediment de 

negociació col�lectiva, els efectes dels convenis col�lectius, els mecanismes de 

resolució de conflictes durant i després de la negociació i l’exercici dels drets de 

vaga i lock-out (tancament empresarial).  

 

Els convenis col�lectius estableixen els salaris, condicions de treball, horaris, 

excedències, etc i tenen com a límit, a més a més de l’ordre públic, les 

condicions laborals establertes en la Loi sur les normes du Travail que tenen 

caràcter de mínim. 
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El Code du Travail només s’aplica als treballadors assalariats no inclosos en les 

excepcions expressament establertes en el seu àmbit d’aplicació (ex. assalariats 

agrícoles de petites explotacions; assalariats de la construcció). 

 

2.- Estatut de l’Artista 

 

Paral�lelament a l’estructura del règim laboral dels treballadors assalariats, 

descrita en l’apartat anterior, la Loi sur le Statut Professionnel et les Conditions 

d’Engagement des Artistes de la Scène, du Disque et du Cinéma i la Loi sur le 

Statut Professionnel des Artistes des Arts Visuels, des Métiers d’Art et de la 

Littérature et sur leurs Contrats avec les Diffuseurs  regulen el reconeixement 

de les associacions d’artistes, la seva representativitat, el procediment de 

negociació col�lectiva en aquest àmbit concret, etc.  

 

Perquè una associació professional pugui negociar en nom i representació dels 

seus membres, cal que: i) sigui un sindicat professional o tingui el mateix 

objecte que aquest segons estableix la Loi sur les Syndicats Professionnels; ii) 

integri a la majoria dels artistes del sector de negociació. Si reuneix aquests 

requisits, pot sol�licitar el reconeixement a la Commission de Reconnaissance 

des Associations d’Artistes et des Associations de Producteurs, qui prèviament a 

la seva concessió, verificarà que els integrants de l’associació constitueixen la 

majoria dels artistes del sector en qüestió. 

 

Un cop atorgat l’esmentat reconeixement, l’associació professional, dins del 

sector de negociació en concret, té els següents drets: i) defendre i promoure 

els interessos econòmics, socials, morals i professionals dels artistes; ii) 

representar als artistes quan sigui d’interès general i cooperar amb aquesta 

finalitat amb qualsevol organisme que tingui finalitats similars; iii) dur a terme 

recerques i estudis sobre el desenvolupament de nous mercats i sobre 

qualsevol matèria susceptible d’afectar les condicions econòmiques i socials dels 

artistes; iv) fixar la quota que es podrà exigir als seus membres; v) percebre, 
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en el seu cas, els imports deguts als artistes que representa pel seu lliurament 

a aquests; vi) elaborar contractes tipus per la prestació de serveis i acordar 

amb els productors la seva aplicació en cas de inexistència de conveni 

col�lectiu; vii) negociar un conveni col�lectiu que haurà d’incloure un contracte 

tipus de prestació de serveis dels artistes i el procediment arbitral de resolució 

de conflictes. 

 

La Commission de Reconnaissance des Associations d’Artistes et des 

Associations de Producteurs, a més d’atorgar el corresponent reconeixement, 

també té encomanades les següents funcions: i) designació d’un mediador en la 

negociació col�lectiva a petició de qualsevol de les parts, així com d’un àrbitre si 

la intervenció d’un mediador resulta insuficient; ii) designació d’un àrbitre per la 

resolució dels conflictes sorgits del conveni col�lectiu en cas de que les parts no 

arribin a un acord o que el conveni col�lectiu no inclogui cap disposició al 

respecte; iii) assessorar al govern sobre qualsevol qüestió relativa a l’adopció de 

mesures adients per afavorir la protecció de l’estatut professional de l’artista en 

harmonia amb el desenvolupament de les empreses de producció; iv) elaborar 

una llista de mediadors i àrbitres. 

 

Atès que el sistema laboral espanyol, tot i ésser la negociació col�lectiva un 

punt fonamental, no gira entorn d’aquesta com a eix principal, en aquest 

document no s’analitza en detall el règim jurídic laborals dels artistes d’aquest 

primer grup de països, que més que com a model central d’una futura reforma 

del règim jurídic laboral i de Seguretat Social dels professionals de l’art, podria 

ser útil com a complement de la mateixa, en relació amb la regulació existent 

en matèria sindical que no s’ajusta a les particularitats de l’activitat d’aquests 

professionals.  
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III.- FRANÇA 

 

1.- Plantejament 

 

El règim jurídic francès, a diferència del sistema del Quebec exposat en l’apartat 

anterior, respon en el seu plantejament a l’existent a Espanya. 

 

Sens perjudici d’un anàlisi més profund per experts en Dret Francès, a 

continuació s’exposen els principals trets dels règim laboral i de seguretat social 

dels artistes establert en l’ordenament jurídic francès, amb caràcter simplement 

exemplificatiu i no exhaustiu. 

 

2.- Breu resum del règim jurídic dels artistes assalariats (contracte 

laboral).  

 

2.1.- Règim laboral 

 

2.1.1.- De conformitat amb l’Article L762-1 del Code du Travail, es presumeix 

laboral tot contracte entre un empresari de l’espectacle en viu i un artista 

(actors, coreògrafs, músics, etc), incloent el personal artístic de les empreses 

de producció, radiodifusió i televisió, amb independència de la nacionalitat de 

l’artista, del tipus d’espectacle i de la qualificació jurídica que les parts donin al 

contracte.  

 

Per tant, en principi, a tots els artistes d’espectacles en viu, i dels sectors 

esmentats,  se’ls hi aplica la normativa laboral en vigor, que inclou els convenis 

col�lectius (Convention collective nationale régissant les rapports entre les 

entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, 

chorégraphiques et de variété dite des “Tourneurs”, Arrêté d’extension du 3 

août 1993; Convention collective nationale des théâtres privés, Arrêté 

d’extension du 3 août 1993; Convention collective nationale des entreprises 

artistiques et culturelles, Arrêté d’extension du 4 janvier 1994; Convention 
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collective des parcs et loisirs et d’attractions, Arrêté d’extension du 25 juillet 

1994). 

 

2.1.2.- Els contractes poden ser de durada indefinida o determinada. Només 

s’admeten contractes de duració determinada en els supòsits establerts en 

l’acord intersectorial de 12 d’octubre de 1998 (Accord interbranche sur le 

recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle). 

 

2.2.- Seguretat Social 

 

2.2.1.- Els artistes dels espectacles en viu i de les empreses de producció, 

radiodifusió i televisió han d’estar obligatòriament afiliats al règim general de 

Seguretat Social, atès que són assalariats. No obstant, per les característiques 

de la seva activitat es preveuen normes específiques, que bàsicament són: 

 

� Reducció del percentatge aplicable a la base de cotització (70% respecte 

a la resta de treballadors). 

 

� Reducció de la base de cotització (que es calcula segons els catxets 

percebuts). 

 

� Règim especial del subsidi d’atur, atès el caràcter intermitent de 

l’activitat de la majoria dels artistes. 

 

2.2.2.- La principal problemàtica del sistema actual és la dels “intermitents”, 

(professionals que treballen de forma discontinua i cotitzen en funció dels dies 

treballats i el salari percebut), perquè la cobertura que reben de la Seguretat 

Social (sobre tot, el subsidi d’atur) es considera insuficient. En conseqüència, 

des de fa ja tres o quatre anys, està en procés de negociació un nou marc 

jurídic pels artistes que treballen en règim laboral, en la línia de mantenir la 

tendència al creixement de l’activitat del sector i de reduir la precarietat laboral 

mitjançant el recolzament de l’ocupació indefinida i de les estructures 
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permanents en el sector així com l’augment de la durada mitja anual del treball 

remunerat dels “intermitents”.  

 

En aquest sentit, existeix un projecte de protocol d’acord sobre l’ocupació en 

l’espectacle, de 10 de març de 2005, que s’acompanya com Annex 1.1. i quin 

contingut essencial és el següent: 

 

� La importància de l’espectacle en viu, de la música, del cinema i de 

l’audiovisual per la societat en general justifica el seu finançament públic. 

 

� Els poders públics promouran, tant en l’atorgament de subvencions com 

en la contractació d’aquestes activitats, el compliment de les condicions 

d’ocupació dels artistes i tècnics establertes en la normativa laboral i de 

Seguretat Social . 

 

� Compromís dels agents socials, amb el recolzament dels poders públics, 

de concloure i aplicar convenis col�lectius que estableixin de forma 

prioritària les condicions d’ocupació i remuneració dels treballadors per 

compte d’altri per temps limitat així com la definició dels supòsits en que 

es pot recórrer al contracte laboral de duració determinada. 

 

� Els convenis col�lectius hauran de tenir en compte els temps de 

preparació i assaig per què la totalitat de la feina sigui remunerada. 

 

� Els poders públics es comprometen a establir una base jurídica sòlida i 

clara dels mecanismes de control del compliment de les condicions de 

treball, a reforçar els seus mitjans i a fer més eficaç la seva coordinació. 

 

� Els agents socials i els poders públic determinaran els eixos principals de 

la política de formació inicial i continua del sector (arquitectura dels 

ensenyaments superiors i el seu encaix en el marc de l’harmonització 

europea, la certificació de la qualitat de la formació impartida, definició 
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del marc en que s’inscriuen els ensenyaments impartits pels artistes com 

a part integrant de la seva professió per la transmissió dels seus 

coneixements i experiència, ...) 

 

� Manteniment i redefinició del subsidi d’atur dels artistes i tècnics en el 

marc de la solidaritat interprofessional. 

 

3.- Breu resum del règim jurídic dels artistes autors (autònoms). 

 

3.1.- Règim laboral 

 

El artistes-autors d’obres literàries i dramàtiques, musicals i coreogràfiques, 

audiovisuals i cinematogràfiques, gràfiques i plàstiques, són treballadors per 

compte propi, i per tant no estan sotmesos al Dret Laboral. 

 

3.2.- Seguretat Social 

 

3.2.1.- Tot i que com a treballadors per compte propi estarien en principi 

inclosos en el règim d’autònoms, els  articles L.382-1 i següents del Codi de 

Seguretat Social estableixen l’obligació d’afiliació al règim general, sens 

perjudici de certes peculiaritats que a continuació es resumeixen.  

 

1º.- La gestió del sistema correspon a dues entitats autoritzades per l’Estat, la 

Maison des Artistes (arts gràfiques i plàstiques) i AGESSA (la resta de branques 

artístiques). Aquestes entitats s’encarreguen de: 

 

� Rebre i tramitar els expedients d’alta al règim de Seguretat Social dels 

artistes que compleixen una sèrie de requisits: 

 

a) Justificar un benefici no comercial net determinat en funció del preu 

hora del SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), tot i 

que estan previstes excepcions per casos concrets. 
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b) Exercici real i continuat de la professió.  

 

Els dossiers es trameten a la Caisse primare d’assurance maladie del domicili 

de l’artista, que es qui finalment dóna d’alta a l’interessat i li atribueix el 

corresponent número d’afiliació. 

 

� Percebre les cotitzacions que corresponen als anomenats diffuseurs que 

s’assimilen als empresaris en la mesura en que han de cotitzar pels artistes-

autors. Són totes les persones físiques i jurídiques que duen a terme, amb 

caràcter principal o accessori, la difusió o explotació de les obres dels 

artistes, vius o morts (galeries d’art, antiquaris, brocanters, editorials, les 

entitats públiques, les empreses, etc).  

 

� Percebre les cotitzacions que corresponen als artistes autors.  

 

� Prèvia autorització de la Comission d’Action Social, organisme comú a 

ambdues entitats autoritzades, és possible exonerar total o parcialment de 

cotitzar als artistes que es troben en dificultats econòmiques fins a un 

màxim de tres anys. 

 

� Realitzar les altres funcions atribuïdes als empresaris. 

 

2º.- El règim dels artistes autors cobreix els riscs de malaltia, maternitat, 

vïudetat, jubilació bàsica, invalidesa, mort i prestacions familiars. Així mateix, en 

cas de malaltia que impedeixi continuar treballant, els artistes autors tenen dret 

a percebre una compensació diària a comptar del 4art dia. Evidentment, no 

reben subsidi d’atur.  

 

3.2.2.- No obstant, aquest sistema presenta problemes i disfuncions (per 

exemple, les esmentades entitats autoritzades no tenen competència per 

tramitar els expedients sancionadors en cas de no pagament), motiu pel que 
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actualment a França s’està plantejant una reforma del sistema actual que 

integri definitivament als artistes autors en el règim general de la Seguretat 

Social, conservant les especialitats, però sense necessitat d’entitats autoritzades 

intermediàries, alhora que es reformen alguns punts conflictius com les 

pensions, la cobertura dels artistes en matèria d’accidents de treball i malalties 

professionals, les ajudes als artistes en situació econòmica difícil i l’establiment 

d’un dispositiu de formació professional. 
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ANNEX 1.1. 

  

PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EMPLOI DANS LE 

SPECTACLE 

 

10 mars 2005 

 

Document de travail provisoire soumis à concertation 

 

Le présent accord a vocation à orienter l'action des parties signataires en 

matière de soutien à l'emploi dans le secteur du spectacle vivant, de la 

musique, du cinéma et de l'audiovisuel pour les cinq prochaines années.  

Les parties signataires sont conscientes que, seule, la conjugaison de leurs 

efforts au service d'une politique de l'emploi et de la protection sociale dans 

le secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel 

est de nature à assurer le maintien et l'essor du spectacle dans notre pays, à 

répondre aux attentes des artistes et techniciens, à conforter la légitimité de 

l'intermittence, indispensable à l'activité de création, de production et de 

diffusion artistique et culturelle, et à préparer la renégociation d'un régime 

d'assurance chômage spécifique, au sein de la solidarité interprofessionnelle, 

qui tienne compte des particularités des métiers des artistes et techniciens et 

de leurs pratiques d'emploi, sans pour autant supporter des charges qui 

relèvent d'une politique salariale normale ou d'un financement public de la 

politique culturelle.  

Les parties signataires conviennent de définir et de mettre en œuvre 

ensemble, dans le respect des compétences et des responsabilités de 

chacune d'entre elles, les actions suivantes, au service d'une politique de 

l'emploi dans le secteur.  
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Titre premier 

Des financements et des commandes publics 

 

Article 1 

Le secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel 

justifie un soutien financier public : il contribue au rayonnement culturel 

international de la France, à l'attractivité de ses territoires, au maintien et au 

développement du lien social, à la préservation de l'identité nationale et des 

identités régionales, à l'épanouissement des personnes. L'Etat et les 

collectivités territoriales s'engagent à maintenir et développer leur effort de 

financement en faveur de ce secteur d'activité.  

 

Article 2  

Les financements publics doivent être incitatifs à l'emploi déclaré et, 

notamment, à la déclaration de la totalité du travail effectif. Ils doivent 

également encourager à la structuration du secteur. En particulier, l'Etat et 

les collectivités locales s'assureront que les activités de création ou de 

diffusion artistique ou culturelle soutenues par des financements publics 

réservent à la masse salariale et aux charges sociales une juste part, qui ne 

fait pas reposer leur financement sur l'assurance chômage. En concertation et 

en accord avec les partenaires sociaux du secteur, l'Etat et les collectivités 

locales pourront concourir aux actions de structuration et de mutualisation 

des entreprises et prendront en compte, dans leurs règles de 

subventionnement, les conditions d'emploi des artistes et techniciens. Les 

pouvoirs publics veilleront, chaque fois qu'ils seront donneurs d'ordres, à 

s'assurer du respect, par leurs prestataires, des normes sociales en vigueur, 

sous peine de sanctions économiques clairement énoncées aux contrats et 

aisément recouvrables.  
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Titre deuxième  

Des conventions collectives  

 

Article 3  

Les partenaires sociaux du secteur, avec le soutien des pouvoirs publics, 

s'engagent à conclure, dès l'année 2005, et à mettre en application, des 

conventions collectives qui couvrent, de manière exhaustive et cohérente, 

l'ensemble du secteur, et organisent l'emploi dans le spectacle vivant, la 

musique, le cinéma et l'audiovisuel, en donnant priorité aux clauses 

conventionnelles relatives aux conditions d'emploi et de rémunération des 

salariés sous contrat à durée déterminée d'usage.  

 

Article 4  

Les conventions collectives doivent préciser le périmètre légitime de recours 

au contrat à durée déterminée, notamment d'usage, en termes de secteurs 

d'activité, de métiers, comme de situations réelles pouvant le justifier.  

 

Article 5  

Le cadre législatif, réglementaire et conventionnel doit permettre de traiter 

les cas des artistes et techniciens intermittents qui travaillent en dehors du 

secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel, en 

rendant systématiquement obligatoire la référence à l'une de ces conventions 

collectives dans les contrats de travail.  

 

Article 6 

Les conventions collectives doivent prendre en compte les temps de 

préparation et de répétition, afin que l'ensemble du travail effectué soit 

déclaré et rémunéré. Elles doivent prévoir des conditions de rémunération qui 

encouragent à l'allongement de la durée du travail et des contrats.  
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Titre troisième  

Des contrôles  

Article 7  

Le Gouvernement proposera au Parlement les initiatives législatives et 

prendra les dispositions réglementaires qui s'avèreraient encore nécessaires 

pour achever de donner une base juridique claire et incontestable aux 

contrôles sur les conditions de travail, de financement et d'emploi dans le 

secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel et 

aux sanctions qui doivent être prises à la suite des irrégularités constatées.  

 

Article 8  

L'Etat s'engage, dans son domaine de responsabilité, à renforcer les moyens, 

notamment humains, consacrés aux contrôles, et à rendre plus efficace leur 

coordination. Il encourage les organismes sociaux à s'associer à cette 

démarche.  

 

Article 9  

A l'occasion de toute instruction de demande de financement public 

présentée par une structure du secteur du spectacle vivant, de la musique, 

du cinéma et de l'audiovisuel, ou à l'occasion de toute commande, les 

pouvoirs publics exerceront un contrôle sur les conditions d'emploi des 

artistes et des techniciens.  

Titre quatrième  

Des politiques d'emploi et de formation  

Article 10  

En liaison avec les partenaires sociaux du secteur et les organismes sociaux 

du spectacle, dans le cadre de la commission emploi du conseil national des 

professions du spectacle, des commissions régionales de l'emploi et des 

professions du spectacle, avec le concours des commissions paritaires 

nationales emploi formation du spectacle vivant et de l'audiovisuel, les 
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pouvoirs publics produiront, à compter de l'année 2005, un rapport annuel, 

national et pour chaque région, sur la situation de l'emploi dans le secteur, 

qui sera progressivement enrichi grâce à l'amélioration de la connaissance 

statistique permise notamment par le croisement des fichiers entre les 

différents organismes.  

 

Article 11  

En liaison avec les partenaires sociaux du secteur, avec le concours des 

commissions paritaires nationales emploi formation du spectacle vivant et de 

l'audiovisuel, les pouvoirs publics définiront, au cours de l'année 2005, les 

grands axes d'une politique de la formation initiale et continue dans le 

secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel. 

Cette politique sera présentée et débattue lors de la séance du conseil 

national des professions du spectacle qui se tiendra en décembre 2005.  

 

Article 12  

Cette politique de la formation initiale et continue dans le secteur devra 

notamment avoir précisé, au plus tard à l'échéance du présent accord : - 

l'architecture des formations supérieures et leur inscription dans le cadre de 

l'harmonisation européenne des diplômes ; - les conditions d'une meilleure 

connaissance et maîtrise des cartes régionales et thématiques des formations 

du secteur, des flux d'étudiants ou de salariés formés et de leur insertion 

professionnelle ; - la place que doit prendre le développement de 

l'apprentissage et des formations alternées ; - les conditions d'une 

certification de la qualité des formations dispensées et de leur adéquation 

aux besoins des employeurs et des salariés du secteur.  

 

Article 13  

Les parties signataires s'engagent à déterminer ensemble le cadre dans 

lequel est définie la part des activités de formation dispensée par les artistes 

et techniciens. Cette mission fait partie intégrante de leur métier, au titre de 
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la nécessaire et irremplaçable transmission de leur savoir et de leur 

expérience, dans le cadre de la formation professionnelle ou de l'éducation 

artistique. Les parties signataires en définiront également les conditions de 

financement, de manière à ce que le coût n'en soit pas artificiellement minoré 

par l'intervention de l'assurance chômage.  

Titre cinquième 

De l'assurance chômage des artistes et des techniciens 

 

Article 14  

Les parties signataires considèrent que les nécessités de la liberté artistique, 

les spécificités du secteur, notamment la singularité des projets et la diversité 

des modes de production, les particularités des pratiques d'emploi, 

notamment la discontinuité, la multiplicité des employeurs, justifient 

l'existence et le maintien d'un régime spécifique d'assurance chômage pour 

les artistes et techniciens. Elles considèrent que l'importance, pour l'économie 

française, du secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de 

l'audiovisuel, son interaction avec les autres secteurs de l'économie, justifient 

que ce régime spécifique ait toute sa place au sein de la solidarité 

interprofessionnelle. En conséquence, les parties signataires demandent aux 

partenaires sociaux interprofessionnels de confirmer, dans les négociations 

sur la convention générale d'assurance chômage qui doivent aboutir avant la 

fin de l'année 2005, leur engagement de définir un nouveau régime 

d'assurance chômage des artistes et techniciens, d'en maintenir la spécificité 

et de l'inscrire dans la solidarité interprofessionnelle. Ce nouveau régime doit 

concourir aux objectifs de la politique d'emploi dans le secteur qui font l'objet 

du présent protocole.  
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Titre sixième 

De l'évaluation du présent protocole 

 

Article 15  

Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour 

évaluer les effets du présent protocole sur la politique d'emploi dans le 

secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel et 

infléchir, le cas échéant, les engagements et les actions de chacune d'entre 

elles.  

 


