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Aquesta guia està 
pensada com a 

consulta ràpida al 
servei d’aquells 

ballarins professionals 
subjectes a una 

relació laboral 
especial d’artistes 

professionals.

aquesta guia no recull les condicions 
laborals dels ballarins que bé es dediquen 
professionalment a la dansa des d’un punt de 
vista independent (autònoms) o aquells que, 
a més de ser ballarins, realitzen altres feines 
diferents a la prestació de serveis artístics, 
com ara a la docència, o qualsevol altre tipus 
de feina que formi part d’una relació laboral o 
mercantil diferent a la dansa professional.
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1. MARC LEGAL

1/01.  
SóC BALLARÍ/nA. Què SóC DES  
DEL punt DE viStA LEGAL? 
tREBALLADOR O AutònOM?

ets ballarí, per tant, ets artista. 

Si ets artista i treballes per a algú, dins el seu àmbit organitzatiu i de 
direcció, a canvi d’una retribució, ets treballador. i per tant, formes part 
d’una relació laboral. 

atès que la teva realitat professional i artística és molt diferent a la que tenen 
el gruix dels treballadors no artistes, la relació laboral a la que pertanys es 
considera una relació laboral especial.

el Real decret 1435/1985, de 1 d’agost, 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.

 f si vols consultar la norma, la trobaràs a l’Annex 1 d’aquesta Guia.

en definitiva, ets treballador, part d’una Relació labORal eSPecial i per 
tant, estàs subjecte a una llei especial.
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1/02.  
QuinES ACtivitAtS S’ inCLOuEn 
DinS LA RELACió LABORAL 
ESpECiAL?

 f l’execució d’activitats artístiques

ß� desenvolupades davant el públic; 

ß� destinades a l’enregistrament de qualsevol tipus per a la seva 
difusió, en mitjans com: teatre, cinema, radiodifusió, televisió, 
places de toros, instal·lacions esportives, circs, sales de festa, 
discoteques i qualsevol local destinat a espectacles públics o a 
actuacions de tipus artístic o d’exhibició.

 f En definitiva, les activitats artístiques destinades directament o 
indirectament a una col·lectivitat de persones o EsPECTAClEs 
PÚblICs.

1/03. 
i LES ACtivitAtS QuE En QuEDEn 
ExCLOSES?

 f les actuacions artístiques en l’àmbit privat (com ara la contractació 
d’un ballarí per a la gravació d’un vídeo d’ús intern i de caràcter 
industrial, que no ha de ser difós ni emès davant el públic);

 f les relacions laborals del personal tècnic i auxiliar;

 f Es aspectes administratius de l’organització i participació en 
espectacles públics, que es regeixen per la seva normativa 
específica;

 f les activitats no artístiques. 
 
 
 

1/04. 
Qui Són LES pARtS DE LA RELACió 
LABORAL ESpECiAL D’ARtiStES?

a)  l’organitzador de l’espectacle o empresari. És qui et contracta. Per això en 
endavant el nomenarem El CONTRACTANT o l’EMPREsARI. És qui decideix 
quan, com i on has de prestar els teus serveis artístics. És qui et paga i qui 
assumeix el risc de l’èxit o fracàs de l’espectacle. És la persona o entitat de la 
qual depens i qui organitza i/o dirigeix i/o intervé en el desenvolupament de 
l’espectacle.

Has de tenir present que: 

 f Des del punt de vista laboral, l’empresari pot ser qualsevol persona o 
ens que contracti els ballarins per a assajar i representar la peça de 
dansa davant del públic o per a ser gravada.

 f No és necessari que tingui la condició d’empresa des d’un punt de vista 
mercantil, ni que es dediqui habitual i professionalment a organitzar 
espectacles. 

* el contractant pot ser una persona física, un autònom, una 
associació cultural, una societat mercantil (limitada o anònima), una 
societat civil, una cooperativa, etc. 

* caldrà identificar en cada cas qui ocupa el paper d’empresari, és 
a dir, qui organitza, qui paga, qui dirigeix, qui n’assumeix el risc i 
n’obté el benefici, etc. 

 
b)  l’artista o ballarí que actues davant del públic (o en una gravació que serà 
emesa públicament), i que cobres per la teva feina, sota la direcció i dins el marc 
organitzatiu del contractant o empresari.  

* compte, si ets un ballarí que tens la teva pròpia companyia de 
dansa, que produeixes els teus espectacles, no treballes dins l’àmbit 
organitzatiu i de direcció de ningú altre que de tu mateix, i factures 
pels teus serveis, no se’t considera treballador ni part d’una relació 
laboral, si no que seràs considerat treballador autònom. 
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2. SEGuREtAt SOCiAL

2/01.  
CAL QuE EM DOnin D’ALtA A LA 
SEGuREtAt SOCiAL?

Sí. el contractant, és a dir, qui organitza i/o dirigeix i/o intervé en 
el desenvolupament de l’espectacle, abans de l’inici de l’assaig o 
representació, t’ha de donar d’alta a la Seguretat Social, al règim general 
dins el col·lectiu d’artistes. 

Per a que pugui tramitar la teva alta, li 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 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. 

2/02.  
Què éS EL RèGiM GEnERAL 
D’ARtiStES? 

dins el sistema de Seguretat Social, hi ha diversos règims on una persona 
es pot donar d’alta: el règim general (que és l’aplicable a la majoria de 
treballadors que treballen per compte d’un altre), el règim de treballadors 
autònoms (dins el qual s’inclouen les persones que treballen per sí 
mateixes), els treballadors del mar, etc. 

la inclusió d’una persona en un règim o un altre no és capritxós, si no que ve 
marcat per la llei.
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dins el règim general hi ha la variant d’artistes que, com el seu nom 
indica, és el règim de seguretat social aplicable als artistes (i per tant 
als ballarins) que són part d’una relació laboral especial d’artistes en 
espectacles públics.

el fet de que hi hagi un sistema específic dins el règim general ve donat 
per la diferent realitat professional dels artistes respecte de la resta de 
treballadors i per mirar d’equiparar les oportunitats d’accés al sistema 
públic de pensions a aquest col·lectiu, atès que:

ß� el tipus d’activitat artística és habitualment discontínua i no 
sempre dóna la oportunitat d’estar afiliats a la Seguretat Social 
durant períodes de temps llargs i continuats. 

ß� i les pensions públiques es calculen en funció del temps que una 
persona ha estat d’alta a la Seguretat Social i la base per la qual ha 
cotitzat.

d’aquí que aquest règim permet que se us reconegui als ballarins, un 
número més elevat de dies cotitzats, més enllà dels dies d’assaig i d’actuació 
en què heu estats donats d’alta a la Seguretat Social.  

* Per tant, és molt important que et donin d’alta en aquest règim si 
vols augmentar la possibilitat d’obtenir prestacions públiques.

 T Si estàs d’alta al règim d’artistes de la Seguretat Social, per un dia 
que el contractant et doni d’alta, et poden resultar diversos dies 
cotitzats.

l’empresari cotitza en funció del salari que hagis percebut 
per cada dia que hagis actuat (amb uns límits màxims 
i mínims). Però aquesta cotització no és definitiva (com 
passa amb la majoria dels treballadors no artistes). És una 
cotització provisional.

a fi que la cotització esdevingui definitiva, la Seguretat Social, 
un cop a l’any (o bé quan demanes alguna prestació, com 
ara l’atur o la prestació per incapacitat, entre d’altres), fa 
uns càlculs per a determinar la liquidació definitiva. És el 
que es coneix com a ReGulaRiTZació de leS QuOTeS de 

SeGuReTaT SOcial. 

i un cop la Tresoreria ha practicat la regularització, és a dir, 
ha fet els càlculs, te’ls comunica a fi que puguis escollir entre 
dues opcions:

a) convertir en definitiva la cotització provisional que han fet 
els empresaris per als que has treballat com a artista.

b) Modificar la cotització provisional i optar pel càlcul 
alternatiu que la Seguretat Social et proposa. 

* Pot ser que en aquest cas es produeixi alguna diferència 
econòmica que tu ballarí (i no pas qui et contracta) hauràs 
d’assumir. 

Segons cada cas particular, serà més beneficiosa una opció 
o una altra.

 f El que has de tenir clar és que la opció que escullis influeix en la 
consideració de dies efectivament cotitzats a efectes de la teva 
vida laboral i, en conseqüència, als efectes de les prestacions 
públiques. 

 f si t’interessa conèixer amb més detall les normes de cotització 
del règim d’artistes de la seguretat social de l’any 2016 i com 
es calcula la regularització de quotes de la seguretat social, 
consulta l’Annex 2. 
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2/03.  
AL COntRACtE M’hAn 
D’ESpECifiCAR EL RèGiM DE LA 
SEGuREtAt SOCiAL En Què EM 
DOnEn D’ALtA?

No. al contracte no cal especificar dins quin règim de seguretat social et 
donaran d’alta, però sí cal que s’indiqui sota quina normativa es regula la 
relació laboral. Si la normativa és el Real decret 1435/1985 de 1 d’agost, que 
regula la relació laboral dels artistes en espectacles públics, el règim de 
Seguretat Social en que et donin d’alta ha de ser el règim general d’artistes.

2/04.  
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.

ara bé, si la Tresoreria té el teu número de telèfon actualitzat, t’enviarà una 
comunicació per SMS cada cop que es produeixi un moviment d’alta o baixa 
a la Seguretat Social.

2/05.  
i Què En tREC JO D’EStAR 
D’ALtA A LA SEGuREtAt SOCiAL?

estar d’alta a la Seguretat Social és obligatori per a l’empresari contractant. 

Per a tu, suposa formar part del sistema públic de protecció social, amb la 

obligació de contribuir-ne i amb el dret de tenir la possibilitat de gaudir-ne. 

Si et poses malalt 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 compleixis els requisits que s’hi demanen. 

2/06.  
Què puC fER Si Qui EM  
COntRACtA nO EM DOnA  
D’ALtA A LA SEGuREtAt SOCiAL?

Si l’empresari no et dona d’alta voluntàriament, tens la possibilitat d’anar a 
l’associació de Professionals de la dansa de catalunya i t’assessoraran. 

També pots denunciar aquest fet a la inspecció de Treball, actualment el 
consorci inspecció de Treball i Seguretat Social de catalunya.

la denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

ß� S’ha de presentar per escrit.

ß� en cap cas es pot fer de forma anònima.

l’escrit haurà de contenir la següent informació:

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

b)  Fets constitutius 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.
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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 més fàcilment.

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: 

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

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

 f 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 

 f Lleida  
cr. Riu besòs, 2  
(25001) lleida 
Tel. 973 21 63 80 - Fax 973 20 49 43 
adreça electrònica: itc.lleida@gencat.cat

3. DE LA iMpORtÀnCiA  
DEL COntRACtE

3/01.  
EM DiuEn QuE nO CAL  
COntRACtE. éS AixÍ? 

Quan una companyia de dansa 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@.

compte, el contracte no s’ha de formalitzar només quan ballis davant el públic, si 
no també durant el període d’assaigs previs a les funcions o rodatges. Per tant, si 
et convoquen per a assajar, també t’han de fer contracte, encara que l’objecte del 
mateix sigui preparar una determinada actuació. 

* compte però amb el fet que el contracte laboral comença a desplegar 
tots els seus efectes un cop has començat realment a prestar els teus 
serveis com a ballarí (sigui en una actuació o assaig o similar). abans 
d’això, tant si heu formalitzat el contracte de treball artístic, com si 
encara no ho heu fet, legalment la relació laboral encara no existeix. el 
que hi ha és un compromís de contractar o precontracte. 

* És molt important que aquest compromís de contractar consti per 
escrit, tant sigui en el propi contracte laboral - que el pots subscriure a 
una data determinada indicant que els seus efectes ho seran a una data 
posterior -, com en un document a banda. 

* el fet de tenir aquest compromís per escrit, et permetrà reclamar al 
cONTRacTaNT els danys i perjudicis que t’ha causat. Si no reflecteixes 
el compromís per escrit, pot passar que et facin reservar unes dates i, 
abans de començar, et diguin que no et necessiten. Tenir-ho per escrit 
et permetrà demostrar l’existència del compromís.

http://itc.barcelona@gencat.cat
http://itc.girona@gencat.cat
http://itc.tarragona@gencat.cat
http://itc.lleida@gencat.cat
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3/02.  
QuinA DOCuMEntACió nECESSitO 
pER A Què 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.

3/03.  
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: 

ß� la identificació de l’empresari i de l’artista; 

ß� l’objecte del contracte; 

ß� la data d’inici de l’activitat (que també inclou els assaigs!);

ß� la durada; 

ß� la jornada de treball; 

ß� la retribució; 

ß� el període de prova a què està subjecte el contracte, si és el cas. 

es necessari que ambdues parts (contractant i ballarí) 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 
reflectit al contracte. Si tens dubtes o no ho veus clar, revisa’l 
amb algú que t’assessori abans de signar-lo.

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: 

ß� la llei (Reial decret d’ artistes i, si és el cas, l’estatut dels 
Treballadors i altres normes aplicables), així com 

ß� 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 ballarí que el que els mínims fixats per les normes i 
els convenis col·lectius aplicables. 

* cal que sàpigues que malgrat el sector de la dansa professional 
a catalunya no té encara un conveni col·lectiu propi, l’associació 
de Professionals de la dansa de catalunya va treballar i va 
aconseguir crear un pacte laboral amb les companyies més 
representatives de dansa, que servís de marc de referència a 
ballarins i companyies contractants. el Pacte ha estat revisat 
i actualitzat durant el 2016 i és un document important en les 
relacions laborals dins el sector de la dansa.  

* Trobareu el darrer Pacte laboral subscrit a l’annex 3. 



24 25

3/04.  
QuinS tipuS DE COntRACtES  
hi hA?

actualment hi ha diferents modalitats contractuals, segons durada o el 
col·lectiu de treballadors amb qui se subscriuen: 

ß� 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.); 

ß� 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); 

ß� per a treballadores i treballadors amb discapacitats (indefinits i 
temporals); 

ß� contractes formatius (en pràctiques o per a la formació, segons si la 
persona contractada té títol o no en té).

No obstant les modalitats contractuals existents, atesa la particularitat del 
sector artístic i, en particular el de la dansa professional, els contractes 
laborals que se solen subscriure són de durada determinada. 

Recorda que el contracte ha d’incloure també els assajos, tant si és el 
període de producció de l’espectacle, com d’explotació o el que sigui. 

* Per tant, has d’exigir ésser contractat no només els dies de 
l’actuació, si no també durant el període d’ assajos.

3/05.  
pERÍODE DE pRODuCCió i pERÍODE 
D’ExpLOtACió D’un ESpECtACLE.

en el sector de la dansa professional, en relació a un espectacle, podem 
diferenciar el període de producció i el període d’explotació del mateix 

espectacle. aquests diferents moments han quedat descrits al Pacte laboral 
subscrit per l’aPdc.

PRODUCCIÓ: S’entén per producció el període en el qual es crea, prepara 
i munta l’obra i que finalitza amb l’estrena davant el públic. S’entén inclòs 
dins el període de producció, el temps que transcorre des del primer dia que 
es convoca el ballarí/ballarina, és a dir, el temps dedicat a assajos, l’estrena 
davant del públic més una actuació davant del públic en el mateix lloc físic 
d’exhibició de l’estrena, ja sigui teatre, sala, plaça, etc. 

els assajos són les prestacions laborals dels ballarins destinades a preparar 
la seva intervenció a l’obra. a efectes retributius, també inclou el temps 
dedicat a escalfament i una pre-estrena feta amb anterioritat a l’estrena 
oficial. 

les actuacions que surtin en període de producció de la mateixa companyia, 
d’un espectacle diferent, es cobren a part.

EXPlOTACIÓ: S’entén per període d’explotació, l’exhibició pública de l’obra 
creada, un cop ha finalitzat el període de producció, és a dir, a partir de la 
segona representació de l’obra.

Has sentit a parlar del contracte de grup?

 T el contracte de grup és un tipus de contracte laboral que, si bé 
sobre el paper podria ser interessant pel sector de la dansa, la 
realitat és que es troba totalment en desús. 

es un contracte laboral que es fa entre l’empresari i el 
representant o cap d’un grup de treballadors. com el seu 
propi nom indica, aquesta modalitat de contractació s’utilitza 
per a activitats que es realitzen en grup. les companyies de 
dansa en són un exemple.

les parts de la relació són les següents: 

a)  El Grup: que està format per tots els seus membres però 
es considera com a una totalitat. 

b)  Cap de grup. es un membre del grup, triat per tots aquells 
que el componen.
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la seva funció és:

ß� representar el grup;

ß� cobrar i repartir el salari comú, tret que expressament no 
estigui autoritzat per a això;

ß� realitzar les mateixes activitats que la resta dels seus 
components, és a dir, ballar;

c)  Empresari. es qui contracta el grup i, tret que en el 
contracte es digui el contrari: 

ß� No cal que pagui a tots els components del grup, si no que el 
pagament del salari el fa al representant del grup;

Pel que fa a la obligació d’afiliar als ballarins a la Seguretat 
Social, l’empresari o contractant té l’obligació de donar d’alta 
a cadascun dels treballadors individualment.

3/06.  
QuinES ALtRES QüEStiOnS éS 
COnvEniEnt REfLECtiR-hi?

a banda de les clàusules obligatòries que hem citat abans, n’hi ha d’ altres 
que, potser sense ser obligatòries, són tant o més importants que les 
anteriors. Per exemple, 

ß� les condicions de la teva prestació artística (quin paper representes, 
protagonisme dins l’espectacle, vestuari, caracterització, etc.);

ß� els períodes de temps en què has d’estar disponible per a la 
companyia, fora de la teva jornada laboral; 

ß� clàusules referents a possibles cessions dels drets d’ús de la imatge 
i drets de propietat intel·lectual sobre la teva interpretació; 

ß� exclusivitat (si durant la vigència del contracte, volen que treballis 
només per a la companyia que et contracta); 

ß� amb quina antelació la companyia s’obliga a convocar-te per els 
assaigs o els espectacles; 

ß� el règim de desplaçaments i viatges quan hagis d’actuar arreu, les 
dietes i condicions d’allotjament;

ß� etc. 

3/07.  
QuinA DuRADA pOt tEniR  
EL MEu COntRACtE?

el contracte es pot subscriure amb caràcter temporal o indefinit. en el món 
artístic la contractació indefinida és poc habitual. el més normal és que els 
contractes durin durant el període d’assaig i:  

ß� una o vàries actuacions;

ß� el temps que duri la gira; 

ß� el temps que duri un espectacle en cartell;

ß� un temps determinat. 

3/08.  
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 (contractant i ballarí) 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.

Subscriure aquest pacte és legal i és possible, sempre que: 

ß� el contracte duri més de deu dies; 

ß� el període de prova s’hagi acordat per escrit en el contracte. 

el període de prova no es pot acordar per més de: 

ß� 5 dies, en cas de contractes de durada inferior a 2 mesos;

ß� 10 dies, en contractes de menys de 6 mesos;

ß� 15 dies en els contractes restants.
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3/09.  
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 
ballarí.

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

ß� Només hi ha un límit: que el canvi no vulneri els drets mínims dels 
treballadors previstos a la normativa que regula la relació laboral 
dels artistes i l’estatut dels treballadors.

b)  Modificació imposada per la companyia de dansa o l’entitat contractant. 

ß� No és possible la modificació si és arbitrària o capritxosa i no té cap 
mena de justificació. 

ß� 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. 

* atès que la majoria dels contractes dels ballarins professionals 
són de durada determinada i la indemnització econòmica que 
et correspondria en cas d’extinció sovint no és especialment 
interessant, és altament recomanable negociar l’abast de les 
modificacions.

3/10.  
Què pASSA Si nO tinC  
COntRACtE ESCRit?

la llei exigeix que el contracte s’ha de formalitzar per escrit. ara bé, si 
es presten serveis retribuïts, la relació laboral existeix, malgrat no tenir 
contracte escrit. 
 

* 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.

 
l’inconvenient de no tenir contracte escrit és que en cas de discòrdia sobre 
les condicions que heu pactat (durada del contracte, temps d’assaigs, sou, 
etc. ) serà difícil exigir, i encara més difícil provar, les condicions que vas 
acordar verbalment.

a més, les qüestions que no formen part del dret laboral estrictament, 
com ara la cessió de drets d’imatge o els drets d’interpretació i la seva 
compensació econòmica, no es podran donar per suposades. Per tant, serà 
com si no hi hagués pacte al respecte. 

* Per tant, a ambdues parts (contractant i ballarí) us interessa 
subscriure un contracte on fixeu per escrit les condicions que 
heu acordat.
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 3/11.  
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:

ß� Fer intervenir a algú que t’ajudi a negociar amb la companyia, com 
per exemple, l’associació de Professionals de la dansa de catalunya; 

ß� interposar una denúncia davant la inspecció de Treball;

ß� 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.

4. REtRiBuCió

4/01.  
Què i COM COBRARé pER LA MEvA 
fEinA? hi hA un iMpORt MÍniM?

cobraràs el que hagis pactat. Si ho heu reflectit per escrit el sou en el 
contracte, si no t’ho paguen, ho pots exigir fàcilment. en cas contrari, serà 
més difícil. 

cobraràs mensualment mitjançant qualsevol forma de pagament 
(transferència, xec, efectiu, etc.) l’import reflectit al full de salari que 
confeccionarà i et lliurarà el contractant.

a l’hora de pactar la teva retribució recorda que:

ß� els assajos són part de la teva feina i també els has de cobrar;

ß� És convenient que quantifiquis la compensació econòmica dels 
períodes de temps que et trobis disponible per a la companyia, tot 
i que no formin part de la teva jornada de treball. estar disponible 
t’impedeix fer altres feines i per tant, tenir més ingressos; 

ß� compte amb la compensació per la cessió de drets d’imatge i 
propietat intel·lectual. 
 

* Trobaràs més informació sobre els drets d’imatge i de propietat 
intel·lectual més endavant.

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

ß� la part de Seguretat Social corresponent al treballador  
(aproximadament un 6,4%);

ß� la retenció a compte de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (actualment el 15%).
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Per tant, la xifra que apareixerà reflectida al contracte de treball no és 
l’import que rebràs en mà, si no l’import brut que hauràs de declarar a la 
teva renda. 

en cas que no hagueu pactat quin serà el teu salari, has de cobrar com a 
mínim el previst al conveni col·lectiu aplicable (si n’hi hagués) o bé el salari 
mínim interprofessional fixat anualment.  

* el Pacte laboral que van subscriure l’aPdc i un nombrós número 
de companyies de dansa catalanes, va fixar les retribucions 
mínimes en funció del període en que la prestació artística es 
duia a terme. et recomanem que consultis els mínims acordats 
al Pacte laboral, que trobaràs a l’annex 3.

 
en matèria de retribució, el Pacte laboral estableix: 

la retribució estarà constituïda per totes les percepcions econòmiques 
que el ballarí/ballarina percebi de l’empresa per la prestació de la 
seva activitat artística, incloent-hi el temps d’escalfament, els assajos i 
representacions i el temps de prestació efectiva de serveis, sempre que 
no suposin una compensació de les despeses fetes en ocasió de la feina.

l’empresa abonarà el sou dels ballarins per mesos vençuts, sigui quin 
sigui el tipus de contracte i la forma de càlcul del salari. 

el salari serà el que lliurement pactin les parts en el contracte de treball 
sense que aquest pugui ser inferior als imports mínims establerts en 
aquest pacte, on es fixen unes retribucions mínimes exigibles conforme 
s’exposa a continuació, i sense perjudici de la possibilitat de fixar 
un sistema retributiu i contractual alternatiu sempre que sigui més 
favorable per al ballarí/ballarina.

Per a la determinació dels salaris que correspon al ballarí/ballarina, 
es tenen en compte una sèrie de factors, entre ells, la fase, o tipus de 
treball, dins la qual s’estiguin prestant els serveis, el lloc de prestació 
dels mateixos i el públic a qui van destinades les representacions.

1. pRODuCCió

en fase de producció, el salari brut anual és fixa en 16.500.- euros per 
la jornada completa o l’import proporcional en cas de treball a temps 
parcial. 

a partir de la segona representació de l’espectacle produït, el sistema 
retributiu serà el que es fixa a l’apartat d’explotació per temporada.

els bolos o funcions d’espectacles diferents al que s’està produint 
que es representin durant la fase de producció d’un espectacle, seran 
remunerats segons el sistema de remuneració per bolos.

les hores extres es retribuiran a raó de 12€ bruts per hora. 

2. ExpLOtACió

en fase d’explotació, es distingeix segons el ballarí/ballarina sigui 
contractat per bolos o per temporada.

BOLO:  S’entén per bolo, la representació de l’obra davant el públic 
assistent al lloc en el qual aquesta es realitza. entra dins la consideració 
de bolo, a efectes retributius, la contractació per realitzar d’una a quatre 
representacions consecutives a la mateixa plaça. 

la retribució estipulada per als bolos inclou l’activitat que es duu a terme 
al lloc de representació.

la data d’assaig prèvia al bolo es pactarà entre les dues parts i tindrà 
una durada màxima de 4 hores. Superades aquestes, la resta es 
computaran com a hores extraordinàries.

S’estableixen tres categories de bolos, en funció del públic a qui van 
dirigits i el lloc on es fan:

a.1. espectacle representat davant de públic adult, entenent com a tal 
aquelles representacions no destinades específicament a públic infantil i 
juvenil. d’ara endavant, s’anomenarà “bolos adults”

a.2.espectacle destinat específicament a públic infantil i juvenil (bolos 
infantils) 

a.3. bolos al carrer, entenent per aquests, les peces curtes -de durada 
aproximada de 30 minuts- que es representen al carrer. en el cas que 
siguin de més de 30 minuts es consideren com un bolo adult.

dins qualsevol d’aquestes categories es distingeix segons es faci un 
únic bolo o es facin de dues a quatre representacions consecutives a la 
mateixa plaça. en aquest darrer cas, la retribució fixada és aplicable des 
del primer bolo fins al quart, ambdós inclosos. i les quanties brutes són 
les que s’estableixen tot seguit:
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BOLO infAntiL:

A Catalunya 
un bolo: 156 € 
de 2 a 4: 135 € 

fora de Catalunya  
un bolo: 204 €  
de 2 a 4: 183 € 

Campanya escolar Catalunya 
un bolo: 138 €  
de 2 a 4: 110 €

bOlO Al CARRER:

un bolo: 204 €  
de dos a quatre bolos a la mateixa plaça: 168 €

bOlO ADUlT:

un bolo: 264 €  
de dos a quatre bolos a la mateixa plaça: 216 € 

TEMPORADA: es considera temporada les representacions d’un 
espectacle a partir de la segona funció, que es faci des de l’estrena, 
sempre que es duguin a terme en dies consecutius i al mateix 
lloc d’exhibició. en el cas de temporades amb representacions 
interrompudes amb descansos setmanals (i.e: actuacions de dimecres 
a diumenge), el ballarí/ballarina ha d’estar contractat i donat d’alta a la 
seguretat social des de la primera fins a l’última representació que tingui 
lloc a la mateixa plaça, és a dir, amb els descansos setmanals inclosos. 
en cas contrari, s’aplicarà la retribució prevista per bolos.

el salari mínim fixat varia segons si la companyia participa o no de la 
recaptació per venda d’entrades. 

1. sense participació en la recaptació per venda d’entrades:

1.1. a partir de la segona representació de l’espectacle produït, i 
sempre que aquesta sigui consecutiva al període de producció, el 
ballarí/ballarina tindrà dret a cobrar la quantitat de 135 euros bruts 
més per cada funció addicional. 

1.2. Quan es tracti de representacions no consecutives a l’estrena de 
l’obra, el ballarí/ballarina tindrà dret a percebre la quantitat de 156 
euros bruts per cada bolo.

2. Amb participació en la recaptació per venda d’entrades: 

la retribució mínima per funció serà de 65 euros bruts més una 
participació en un percentatge –pactat prèviament en el contracte de 
temporada signat entre el ballarí/ballarina i l’empresa- sobre el benefici 
net dels ingressos obtinguts per la companyia sobre el percentatge de 
recaptació que a aquesta li correspongui.  

RETRIbUCIÓ EN CAs DE sUbsTITUCIONs

el ballarí/ballarina substitut que sigui contractat per intervenir en un 
espectacle ja produït, és a dir, que s’estigui representant i/o en període 
d’explotació, cobrarà les representacions que realitzi i tots els assajos 
que calgui fer, segons les modalitats retributives que consten al conveni. 
la resta de ballarins que intervenen en la corresponent representació, 
cobraran la quantitat proporcional al temps de treball extra realitzat. No 
s’estableix un temps mínim per a la substitució.

sUsPENsIÓ D’UNA REPREsENTACIÓ

Si es suspèn una representació per causes de força major o bé si es 
realitza a l’aire lliure, per causa de fenòmens atmosfèrics:

- si la producció ha estat contractada per qualsevol entitat organitzadora 
i l’empresa cobra el total del caixet, el ballarí/ballarina percebrà 
íntegrament el seu sou corresponent a aquell dia;

- en el cas que l’empresa cobri únicament una part del caixet o 
percentatge estipulat, el ballarí/ballarina percebrà la part proporcional 
del seu salari que es correspongui amb la percebuda per l’empresa;
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4/02.  
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 del ballarí i, un cop l’has signat, és la prova que té 
l’empresari 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, companyia, autònom o qualsevol altra forma jurídica 
de qui està contractant el ballarí), de forma que el ballarí 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 atès 
que, en cas d’incompliment de les obligacions, sabràs a qui i on li 
hauràs de dirigir la teva reclamació. 

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 exclusiva hi veuràs un concepte identificat com a tal, 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 al teu càrrec, com a 
la retenció a compte de l’ iRPF.  

* Recorda que al full de salari et descompten els impostos i 
pagaments que van al teu càrrec, 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 et donaran en mà. 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.

es important que exigeixis sempre que et lliurin 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, no que estiguis d’acord amb el seu contingut, a 
no ser que hi consti la conformitat. Per tant, revisa bé què signes 
abans de fer-ho i mai signis una nòmina si no has rebut els 
diners.

4/03.  
Què Són LES DiEtES?  
En COBRARé? ES COtitzEn?

les dietes són un concepte econòmic, que té com a finalitat compensar al 
ballarí les despeses realitzades en ocasió de la prestació de serveis. No 
formen part del salari, no cotitzen a la Seguretat Social i, per tant, no se’ls 
aplica la deducció de Seguretat Social i iRPF al full de salari, sempre que el 
seu import estigui dins els límits legals.

la dieta es paga quan, a instància de qui et contracta, t’hagis de desplaçar 
fora del lloc habitual per a assajar o actuar. 

en canvi, si a la nòmina hi apareix una xifra identificada com a dieta, que no 
respon a aquest desplaçament i/o és igual cada mes, aquest import amb 
molta probabilitat no és una dieta, si no salari. Per tant, caldrà tributar iRPF i 
cotitzar Seguretat Social sobre el citat import. 
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4/04.  
Què puC fER Si EM pAGuEn 
MEnyS DEL QuE EM CORRESpOn? 
puC RECLAMAR SALARiS 
pEnDEntS? COM?

Si et paguen menys del que heu acordat o menys del que, segons el conveni 
col·lectiu aplicable, et correspondria, et recomanem que reclamis el que et 
deuen.

Per a fer la reclamació, el millor és que et posis en mans d’un expert que 
t’ajudi. 

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 de catalunya ofereix 
un servei d’assessorament legal que et pot orientar en el procés. 

el procediment de reclamació s’inicia fóra dels Jutjats. Primer en via 
administrativa, presentant una demanda de conciliació davant la Oficina de 
conciliacions del departament de Treball de la Generalitat. 

Presentada la reclamació, l’empresari i el ballarí/ballarina seran citats a 
celebrar un acte de conciliació. 

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

ß� ara bé, si celebrada la conciliació, no arribeu a cap acord, caldrà que 
formulis 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. cas de 
no ser possible, es celebrarà un judici que finalitzarà amb una Sentència.

ß� la Sentència decidirà si tens dret a la diferència salarial que 
demanes o no, i en quina quantia.

ß� 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 i tampoc no tingui béns suficients per a fer front al 
pagament, pots demanar al Fons de Garantia Salarial que es faci càrrec de 
part del salari que se t’ha reconegut però que no has pogut cobrar.  

* l’advocat o el professional a qui li encarreguis l’assumpte ho pot 
fer per tu o informar-te com ho has de fer.

4/05.  
Què vOL DiR pRORRAtEJAR LES 
vACAnCES i ELS DESCAnSOS?

igual que tu tens la obligació de desenvolupar la teva activitat artística davant 
el públic en els termes acordats, també tens els teus drets. 

les vacances i els descansos en són un exemple i, com a tal,  tens dret a 
gaudir-ne.  

ß� Gaudir, que no cobrar!

ara bé, és habitual que si ets contractat per unitats de treball i no per un 
temps determinat (per exemple, si et contracten específicament per a una 
gira o per a una funció), la companyia inclogui en la teva retribució l’import 
prorratejat corresponent a les vacances i als descansos. 

Què vol dir “prorratejar”? Prorratejar significa repartir la quantitat que 
suposaria el pagament d’aquests dos drets en cas que durant la teva relació 
laboral no en poguessis gaudir, com passa quan ets contractat per una 
actuació. 
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5. ALGunS DREtS 
LABORALS

5/01.  
QuinA JORnADA i hORARi hE  
DE fER? hi hA LÍMitS?

el teu horari i jornada serà el que hagis acordat al contracte. dins la jornada 
de feina s’inclou tant el temps de prestació efectiva de la teva activitat davant 
el públic com el temps que estàs sota les ordres de la companyia per a 
assajar. 
 

* No oblidis que pels assajos també has de cobrar.

 
És important que pactis el règim, condicions, jornada, etc, que has de fer 
durant les gires i desplaçaments.

Però la teva jornada de feina està subjecta a uns límits: 

 f Tens dret a dia i mig de descans setmanal. 

ß� els dies que descansaràs els has de consensuar amb la companyia 
i, evidentment, no poden coincidir amb els dies d’actuació.

ß� Si no pots fer el dia i mig de descans de forma continuada, al 
menys 24 hores sí han de ser seguides.

ß� es poden acumular els descansos per períodes fins a 4 setmanes, 
si així ho pacteu.

ß� entre un dia i l’altre, han de passar dotze hores.

 f Tens dret a un descans diari de, al menys, 15 minuts si la teva 
jornada diària és superior a 6 hores.
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 f En un dia no pots fer més de 9 hores.

 f No pots superar la jornada màxima prevista a l’Estatut dels 
Treballadors (40 hores setmanals en còmput anual o, el seu 
equivalent, 1.826 hores anuals).

 T El text dels articles que regulen la jornada de treball i descansos 
al Reial Decret d’artistes, disposa: 

Artículo 8. Jornada

uno. la jornada del artista comprenderá la prestación 
efectiva de su actividad artística ante el público y el tiempo en 
que está bajo las órdenes de la empresa, a efectos de ensayo 
o de grabación de actuaciones. Quedará excluida, en todo 
caso, la obligatoriedad de realización de ensayos gratuitos.

dos. en materia de duración y distribución de la jornada se 
estará a lo que se disponga en el convenio colectivo o pacto 
individual, con respeto, en todo caso, de la normativa del 
estatuto de los Trabajadores en lo referente a la duración 
máxima de la jornada. (cuarenta horas semanales de trabajo 
efectivo de promedio en cómputo anual).

Tres. Por convenio colectivo o pacto individual se regulará, en 
su caso, el régimen de los desplazamientos y giras.

Artículo 9. Descansos y vacaciones

uno. los artistas en espectáculos públicos disfrutarán de un 
descanso mínimo semanal de día y medio, que será fijado de 
mutuo acuerdo, y que no coincidirá con los días en que haya 
de realizarse ante el público la actividad artística de que se 
trate. Si no es posible el disfrute ininterrumpido del descanso 
semanal, podrá fraccionarse, respetando, en todo caso, un 
descanso mínimo ininterrumpido de veinticuatro horas, salvo 
que, mediante pacto individual o colectivo, se estableciera 
la acumulación por períodos de hasta cuatro semanas del 
disfrute del descanso semanal.

dos. cuando no puedan disfrutarse las fiestas incluidas en 
el calendario laboral por desarrollarse en ellas la actividad 
artística ante el público, se trasladará el descanso a otro 

día dentro de la semana, o del período más amplio que se 
acuerde.

Tres. los artistas en espectáculos públicos tendrán derecho 
a unas vacaciones anuales retribuidas, cuya duración 
mínima será de treinta días naturales. cuando el artista no 
preste servicios en todos los días que en el conjunto del año 
tienen la consideración de laborales, la retribución de los 
descansos se reducirá proporcionalmente, pudiendo incluirse 
la misma en la retribución global correspondiente a los días 
de trabajo efectivo, particularmente cuando se pacten tales 
retribuciones como correspondientes a unidades específicas 
del trabajo artístico, como actuaciones, giras, rodajes y 
similares. 
 

El Pacte laboral recomana: 

caPÍTOl 6: TeMPS de TReball

Article 15. Jornada de treball

1. la jornada ordinària de treball no podrà superar les 35 hores 
setmanals, essent la durada diària completa de 7 hores diàries, sense 
perjudici de la possibilitat de pactar en el contracte de treball l’horari de 
la jornada diària i distribuir-la de la manera que convingui a ambdues 
parts, sempre que no s’excedeixi el còmput d’hores setmanals establert. 
en casos excepcionals en els dies anteriors a l’estrena, es permet que 
la jornada màxima diària de feina sigui de 8 hores sempre i quan la 
jornada setmanal no passi de 35 hores i amb previ acord del treballador/
treballadora.

 2. en el cas que la jornada setmanal excedeixi el nombre d’hores de 
treball setmanals pactades, les hores excedents tindran la consideració 
d’hores extraordinàries i es compensaran al preu d’hora extraordinària 
o amb jornades de descans, computant una hora i mitja de descans per 
cada hora extra treballada, amb previ acord del treballador/treballadora.

3. Quan es facin representacions davant el públic, el ballarí/ballarina 
haurà d’arribar al lloc de representació (teatre o plaça) amb una 
antelació màxima de cinc hores del començament de la representació, 
exceptuant els espectacles infantils i sessions escolars. el temps mínim 
que ha de transcórrer entre la finalització dels assajos o proves i l’inici de 
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la funció serà d’una hora.

4.en fase d’explotació, no es podran fer més de sis representacions 
setmanals en el cas de peces de durada superior a cinquanta minuts. 
aquesta limitació no és d’aplicació en el cas d’espectacles infantils i 
musicals.

Article 16. Descansos

1. els treballadors/treballadores tindran dret a gaudir diàriament d’un 
descans d’una hora com a màxim per menjar, que no es considera inclòs 
dins la jornada de treball. 

2. els treballadors/treballadores afectats per aquest pacte disposaran 
d’un descans diari o pausa de 35 minuts a repartir segons les necessitats 
de la producció, que es computarà com a jornada de treball a tots els 
efectes. en el cas que la jornada diària de treball sigui inferior a 7 hores, 
es calcularà proporcionalment la durada de la pausa.

3. en qualsevol cas, no es poden treballar més de 3 hores seguides 
sense que hi hagi un descans. 

4. el període de descans entre la finalització de la jornada laboral i el 
començament de la següent ha de ser com a mínim de 12 hores.

5. S’estableix un descans mínim setmanal obligatori de dia i mig 
ininterromput. en el cas de trobar-se en període d’explotació, si per 
necessitats d’organització de la gira, aquest descans no es pogués 
gaudir, es recuperarà amb posterioritat, un cop es retorni de la 
gira i s’arribi al lloc de residència habitual, o un cop finalitzades les 
representacions. els dies lliures de gira, no es consideraran temps de 
descans.

5/02.  
Què pASSA Si fAiG hORES 
ExtRES?

Si fas hores extres, és a dir, si treballes efectivament més hores de les que 
diu el contracte, tens dret a una de les dos opcions següents:

a)  Que et compensin les hores que has fet de més amb temps retribuït de 
descans, o bé 

b)  Que et paguin les hores extres que has fet, al preu hora que hagueu 
acordat. aquest, en cap cas pot ser inferior al preu d’una hora normal de 
feina.  

* Tingues con compte que el temps en que estàs a disposició de la 
companyia però no estàs ni assajant, ni actuant, ni desplaçant-
te, però que potser estàs esperant que et cridin perquè t’has 
compromès a actuar com a substitut, no és temps de feina 
efectiva, si no temps de presència o de disposició. aquest temps 
no és computa com a hores extres i, si vols que te’l paguin, ho 
has de pactar expressament.

5/03.  
tinC DREt A fER vACAnCES Si EM 
COntRACtEn pER A unA GiRA? 

Sí, tens dret a fer, com a mínim, trenta dies de vacances per cada any de 
feina.

El Pacte laboral estableix que “el personal afectat per aquest pacte 
gaudirà de trenta dies naturals de vacances a l’any. aquells que no faci 
un any que treballen a la companyia, tindran dret a gaudir de la part 
proporcional o de la seva compensació econòmica corresponent”.

com que és molt possible que no treballis tots els dies de l’any, tindràs dret 
a gaudir dels dies que correspongui en proporció al temps treballat. Per a 
saber exactament quants dies et corresponen, hauràs de fer el càlcul, tenint 
en compte la durada del contracte i en proporció als trenta dies anuals. 

els dies resultants, són els que tindràs dret a gaudir. 

en cas que s’acabi la relació laboral i no hagis gaudit de les teves vacances, 
té les hauran de compensar econòmicament. Si vols saber quin import 
t’haurien de pagar, mira l’exemple:
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 T exemple, 

ß� Situació contractual: et contracten per una gira que dura un mes 
(30 dies) i el teu salari brut mensual és de 2.000 euros.

ß� dies de vacances que tens dret a fer: dos i mig. 

(Si treballant 365 dies et corresponen 30 dies de vacances, 
treballant-ne 30, tens dret a fer-ne 2,5 dies). 

ß� import que t’han de pagar si, al acabar el contracte, no has pogut 
fer els dos dies i mig de vacances: 166,67 euros bruts. 

(dividim el sou mensual (2000€) entre 30 dies, i el resultat 
el multipliquem pel número de dies de vacances que em 
corresponen, és a dir, 2,5)

Per tant, quan s’acabi la gira, el document de liquidació haurà 
de recollir un concepte salarial de vacances meritades no 
gaudides, per un import brut de 166,67 euros. Per saber el 
líquid corresponent, als 166,67€ caldrà descomptar la quota 
de Seguretat Social i la retenció d’iRPF. Si calculem de forma 
aproximada que la quota de Seguretat Social a càrrec del 
ballarí és del 6,4% i que el tipus de retenció a compte de 
l’iRPF és del 15%, el net que en resulta és 131€.

Si bé això és així, també és cert que quan es contracta per unitats 
específiques de feina, com ara actuacions concretes, gires o similars, 
etc. s’ha admès que, enlloc d’haver de liquidar les vacances al acabar el 
contracte, la seva retribució s’inclogui dins el salari global corresponent als 
dies de feina. Per tant, tot i que no és el més favorable per a tu, és possible 
que el salari que acordis per actuació inclogui la part de vacances que tens 
dret a fer. 

* Si és aquest el cas, el contracte hauria de dir que dins la xifra 
econòmica que acordeu, queda inclosa la retribució de les 
vacances. 

5/04.  
puC COL·LABORAR AMB vARiES 
COMpAnyiES DE DAnSA AL 
MAtEix tEMpS? L’ExCLuSivitAt 
ES pAGA? 

i tant! Pots treballar i col·laborar amb tantes companyies de dansa com 
vulguis i puguis al mateix temps. ets lliure de fer-ho. Només hi ha un límit, i 
tu l’has d’haver acceptat: que hagis subscrit un pacte de dedicació exclusiva 
amb un dels contractants.

Només en aquest cas, si has acordat per exemple amb una companyia 
de dansa, que mentre estàs amb ella, no estaràs amb cap altra, no 
podràs col·laborar amb d’altres companyies ni fer altres feines per altres 
contractants.

l’exclusivitat, és a dir, assumir el compromís de treballar només per a 
un contractant,  suposa una limitació al dret que té qualsevol treballador 
de pluriemplear-se. Per tant, per a que sigui vàlid s’ha de compensar 
econòmicament.  

* en el cas dels ballarins, la compensació econòmica pel pacte de 
plena dedicació pot ser expressa o bé quedar englobada dins la 
retribució de l’artista.

* es important que revisis bé si aquesta clàusula de plena 
dedicació o exclusivitat apareix al teu contracte atès que:

ß� Si no està pactada, vol dir que pots actuar i treballar per 
a més d’un contractant al mateix temps (sempre que els 
horaris t’ho permetin i no suposi competència deslleial).

ß� Si has pactat que només ballaràs en exclusiva per a una 
companyia, espectacle o contractant, has de fer-ho. Si 
trenques el teu compromís, el contractant et podria exigir el 
pagament d’una indemnització per danys i perjudicis que li 
hagis pogut causar.
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5/05.  
Què pASSA Si DuRAnt EL  
COntRACtE EM pOSO MALALt/A?

Si et poses malalt/a i no pots ballar, estaràs en un període que es coneix 
com de “baixa per incapacitat temporal”, dins el qual no estàs obligat a anar 
a treballar però tampoc cobres salari. Però el contractant seguirà cotitzant 
per a tu durant el període de baixa mentre duri el contracte.

Per a justificar a qui et contracta, que no pots anar a treballar, hauràs d’anar 
al metge a que et doni un certificat mèdic de baixa laboral. aquest certificat 
l’has de lliurar al contractant en els tres dies següents en que 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 arrel 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 la companyia.

durant el temps que no pots ballar i estàs de baixa, no cobraràs sou, 
però tens dret a cobrar la prestació d’incapacitat temporal, que hauràs de 
demanar a l’institut Nacional de la Seguretat Social. 

* Per a que 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 quantia de prestació econòmica que et correspon depèn del salari que 
hagis tingut durant l’any 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). 

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 causar baixa mèdica.  

* Si vols saber com es calcula la base reguladora de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal, a continuació ho trobaràs.

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

a)  Si és per una malaltia comuna: 

ß� del 1r al 3r dia de baixa: no cobres;

ß� del 4t al 20è: cobres el 60% de la base reguladora;

ß� 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. 

exemple de càlcul de la prestació econòmica per incapacitat temporal:

 T Per determinar la base reguladora, que és la que servirà per a 
calcular la prestació, has de dividir per 365 la suma de les bases de 
cotització dels 12 mesos anteriors a la data de la baixa, o el promig 
diari del període de cotització que acreditis, si aquest és inferior a 
l’any. 

en cap cas el promig diari que resulti de fer aquesta operació, 
pot ser inferior, en còmput mensual, a la base mínima de 
cotització que, en cada cas correspongui. 

exemple: durant l’any anterior a la data de baixa has treballat 
a jornada completa alguns mesos sí, d’altres no, i si agafem 
les nòmines, veiem que les bases de cotització que apareixen 
reflectides als teus fulls de salari sumen, entre totes, 5.530€ 
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Per tant, si divideixo 5.530 entre 365, resulta que la base 
reguladora és 15,15 euros. com que aquesta xifra és inferior 
a la base mínima fixada per a enguany, he d’aplicar la base 
mínima de cotització, és a dir, a ‘any 2016, 25,48€ i ja tinc la 
base reguladora diària. 

Per saber què cobraré, hauré d’aplicar els percentatges que 
correspongui segons s’indica en aquest apartat. Si és el 60%, 
cobraré 15,28€ bruts al dia. Si és el 75%, en cobraré 19,11€. 

5/06.  
Qui pAGA LA pREStACió?

amb independència de qui n’assumeixi el cost, tu has de rebre els diners de 
la prestació que fan referència al període des del 4t dia fins al 15è dia de la 
baixa, de qui t’hagi contractat. a partir de llavors, des del 16è dia de baixa, 
en cas que estiguis contractat  per actuacions concretes o per una gira o 
període de durada inferior a 30 dies, hauràs de demanar el pagament directe 
de la prestació a l’institut Nacional de la Seguretat Social (iNSS) o a la Mútua 
que t’indiqui el contractant. Per tant, hauràs de presentar la sol·licitud de 
pagament directe de prestació d’incapacitat temporal a l’iNSS. 

* Recorda que abans d’accedir a les prestacions, cal que estiguis al 
corrent de la regularització de quotes de la Seguretat Social.

5/07.  
i Si DuRAnt LA MALALtiA,  
S’ACABA EL COntRACtE? 

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

Si era la companyia qui te l’estava pagant (en cas que la teva relació laboral 

fos superior a 30 dies de durada), 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.

5/08.  
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 causis baixa 
mèdica.

en aquest cas, no tens dret a percebre cap prestació econòmica tret que, 
atesa la particularitat del règim de Seguretat Social dels artistes, el dia en 
que el metge et doni la baixa mèdica resulti considerat com “assimilat a 
l’alta”. Només en aquest cas tindràs dret a cobrar la prestació tot i no estar 
treballant el dia de la baixa.

Per a tenir aquesta possibilitat, cal que prèviament la Tresoreria General 
de la Seguretat Social hagi practicat la regularització de les cotitzacions 
efectuades i, d’aquest càlcul, el dia en qüestió es consideri cotitzat tot i no 
haver estat treballant ni d’alta.



52 53

5/09.  
EStiC tREBALLAnt pER unA 
COMpAnyiA O EMpRESA DE 
DAnSA 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. 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, més val que qui t’ha contractat accedeixi a indemnitzar-te 
degudament. en cas contrari, en sortirà, de ben segur, molt, però molt mal 
parat. 

 

6. DREt D’iMAtGE 
i pROpiEtAt 
intEL·LECtuAL

6/01.  
tinC DREtS D’iMAtGE? Què Són 
ExACtAMEnt? S’inCLOuEn A LA 
nòMinA? QuinA viGènCiA 
tEnEn? Qui hO DECiDEix?

el dret d’imatge és el dret que té tota persona a que no es produeixi una 
intromissió il·legítima en la seva persona, utilitzant el seu nom, imatge, veu, 
etc. 

el dret d’imatge és un dret fonamental i, per tant, la seva protecció preval 
sobre la protecció d’altres drets.

És normal doncs que, quan signis contractes d’actuació, et demanin que 
autoritzis expressament l’ ús i l’explotació comercial de la teva imatge.  

* És important que quan signis aquest tipus de clàusules, paris 
atenció al tipus d’ús que estàs autoritzant que es faci de la teva 
imatge. No és el mateix cedir la teva imatge per a aparèixer a la 
propaganda de l’actuació, que per a que s’emeti per televisió, o 
per a que s’utilitzi per un anunci publicitari.

de totes formes, has de tenir present que, si et contracten per a fer un 
espectacle de dansa, del contracte se’n deriva la obligació de ballar i 
complir amb tot el que hagueu pactat expressament, i també assumir-ne les 
conseqüències. 



54 55

* Per exemple, si et negues a que la teva imatge aparegui a la 
publicitat de l’espectacle pel qual t’han contractat, aquesta 
negativa es podria invalidar. Per contra, no hi hauria res a dir si 
t’oposes a que la teva imatge aparegui reflectida a la distribució 
comercial de l’actuació que ha estat gravada sense el teu 
coneixement ni consentiment.

Pel que fa a la compensació econòmica, hi ha llibertat de pacte. Tan pots 
acordar que el salari que cobres per a ballar inclou l’autorització d’ús de 
la teva imatge, com que l’ús comercial de la mateixa al marge del propi 
espectacle, ha de ser objecte de compensació econòmica independent. en 
tot cas, la quantitat que rebis haurà de cotitzar a la Seguretat Social.  

* Pensa que l’autorització d’ús de la imatge es pot revocar en 
qualsevol moment. És a dir, tot i que tu n’hagis autoritzat l’ús en 
el contracte, podries comunicar posteriorment que vols deixar 
sense efecte dita autorització. en aquest cas però, podrien 
reclamar-te danys i perjudicis si aquesta revocació els produeix 
algun dany econòmic.

6/02.  
ELS DREtS DE pROpiEtAt 
intEL·LECtuAL: En tinC ALGun? 

en tant que intèrpret de la peça de dansa ja creada i, atès que estàs fent una 
activitat creativa, la llei et reconeix, sobre les teves actuacions, una sèrie de 
drets. uns de caràcter personal o moral, i d’altres de caràcter patrimonial.

Pel que fa al dret moral, és el dret a que apareguis identificat o identificada 
com intèrpret (en els fulletons, propaganda, títols de crèdit, etc). 

Pel que fa al dret patrimonial, és el dret que tens a que, durant 50 anys, 
no es pugui gravar, reproduir, distribuir ni comunicar públicament la teva 
interpretació sense la teva autorització. 

* Tingues en compte que si la interpretació es fa en compliment 

d’un contracte de treball, és a dir, si et contracten laboralment 
per a participar en un espectacle, s’entén que, tret que 
s’hagi acordat el contrari, l’empresari adquireix sobre la teva 
interpretació, els drets exclusius d’autoritzar la reproducció i la 
comunicació pública de la teva actuació que es dedueixin de la 
naturalesa i objecte del contracte.

6/03.  
LA COMpAnyiA pOt fER EL QuE 
vuLGui AMB LA MEvA 
intERpREtACió?

la companyia pot fer amb la teva actuació: 

ß� el que es derivi del propi contracte i 

ß� el que li hagis autoritzat expressament. 

Per tant, tret que hagis acordat alguna cosa, caldrà veure, en cada cas 
particular, quin és el contingut que es deriva del contracte. en funció 
de l’objecte del mateix o de la raó per la qual t’han contractat (crear un 
espectacle, representar-lo en una sala, gravar-lo, emetre’l per televisió, etc), 
es poden arribar a entendre cedits al contractant els drets d’explotació de la 
teva interpretació. 

 f Exemple: si participes en un espectacle que serà gravat i 
n’autoritzes la gravació, es podria deduir del contracte que és el 
contractant, i no tu, qui decideix com, on i quan es pot reproduir i 
emetre la teva interpretació.

en canvi, si ho pactes i ho deixes per escrit abans de començar a ballar, tu 
prens la decisió de què es pot fer amb la gravació de la teva interpretació i a 
canvi de quin preu. 

* És convenient que quedi molt clar fins on arriba la capacitat de 
decisió del contractant pel que fa a la teva interpretació. Si ho 
tractes amb caràcter previ a l’inici de la relació, hi haurà menys 
espai per a futures controvèrsies.
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6/04.  
COM puC pROtEGiR ELS  
MEuS DREtS DE pROpiEtAt 
intEL·LECtuAL i iMAtGE?

els teus drets gaudeixen de protecció legal: el dret d’imatge apareix protegit 
en una llei pròpia (llei orgànica 1/1985, de 5 de maig de protecció civil del 
dret a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge), i els drets de propietat 
intel·lectual al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril, de Propietat 
intel·lectual. 

És important que no autoritzis cap ús, ni cedeixis els teus drets, més enllà 
del que realment desitgis o consideris convenient en cada moment. 

això ho pots fer per exemple: 

ß� limitant l’àmbit material d’explotació. Per exemple, pots autoritzar 
la gravació de la teva interpretació, sempre que només s’ emeti en 
programes culturals, però no d’altre tipus, ni que es distribueixi per 
internet;

ß� limitant el temps de la cessió. Pots dir que la cessió dels teus 
drets només és per un temps limitat i que, passat el mateix, hagis 
d’atorgar una nova autorització;

ß� limitant el territori a un de determinat, enlloc de cedir els drets 
per a tot el món, com normalment apareix a les clàusules que es 
proposen. 

6/05.  
ES pOt GRAvAR LA MEvA 
ACtuACió SEnSE EL MEu 
COnSEntiMEnt? 

Perquè l’espectacle en el qual actues davant el públic pugui ser gravat, tu ho 
hauràs d’haver autoritzat. compte que gravar no és reproduir ni comunicar 
públicament. Gravar és fixar la interpretació en algun tipus de suport. 

ara, pensa que la gravació no interessa ningú si no és per a reproduir-la a 
continuació. Per tant, tingues present que autoritzar la gravació de la teva 
interpretació servirà per a després reproduir-la i difondre-la.  

6/06.  
i Si EM COntRACtEn pER A 
GRAvAR un AnunCi, unA CREACió 
DE viDEODAnSA, unA ACtuACió 
REALitzADA pER A SER GRAvADA 
O un vÍDEO pROMOCiOnAL pER LA 
vEntA DE un ESpECtACLE? 

Si et contracten per a una gravació i tu acceptes ser contractat, és evident 
que acceptes també la fixació de la teva interpretació. 

la qüestió que caldrà regular contractualment és l’ús que se’n pugui fer 
de la gravació. lògicament ningú contracta un intèrpret per a gravar la 
seva actuació i guardar-la en un calaix, estem d’acord?. Si et contracten 
per a gravar-te ballant, és per a fer-ne un ús posterior: sigui promocional, 
publicitari, distribuir la gravació com a producte en sí mateix. 

Per tant, és molt convenient que, entre d’altres qüestions, al contracte quedi 
reflectit:

ß� quina mena d’explotació se’n farà de la gravació;

ß� durant quant temps autoritzes a fer-ne l’ús acordat;

ß� dins quin territori s’atorga l’autorització, de forma que tot el que 
quedi fora del mateix no està autoritzat per tu;

ß� per quins mitjans i en quins formats es pot reproduir, exhibir, 
mostrar públicament o distribuir. 

* a fi d’ evitar disparitat d’interpretacions, més val que acordis per 
escrit què autoritzes i en quins termes, i què no.
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7. ExtinCió DE LA 
RELACió LABORAL

7/01.  
DE QuinES fORMES ES pOt 
ACABAR EL COntRACtE?

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

ß� baixa voluntària: vols deixar de treballar abans d’hora;

ß� Finalització del contracte: ha arribat la data prevista d’acabament, o 
s’ha acabat la gira o l’actuació que era objecte del contracte;

ß� acomiadament disciplinari: et fan fora perquè incompleixes les teves 
obligacions;

ß� extinció per causes objectives: resolució del contracte basada en 
qüestions econòmiques, organitzatives o productives del contractant 
(per exemple, perquè no pot mantenir el teu lloc de treball, o s’ha 
quedat sense els espectacles previstos, etc.);

ß� Mutu acord entre el contractant o empresari i el ballarí.

aquestes causes d’acabament es poden produir tant si t’han contractat pel 
període de producció de l’espectacle, com dins el període d’explotació. Tot 
dependrà de la durada i l’objecte previst del contracte.

ß� Per exemple, si et contracten dins el període de producció, per dos 
mesos, i acabats els dos mesos, ja s’ha creat l’espectacle i s’acaba 
la relació laboral, la causa de l’acabament serà l’arribada de la data 
prevista;

ß� Si t’han contractat per una gira i la gira s’acaba, estaríem davant el 
mateix cas, és a dir, finalització del contracte;

ß� en canvi, si et contracten per sis mesos, i als tres et fan fora, estarem 
davant un cas d’acomiadament. 

en tot cas, el més probable és que la relació laboral s’acabi per haver 
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complert l’objecte del contracte, és a dir, per l’acabament del període de 
producció, o per acabament de la gira o per que l’espectacle ja no està en 
cartell. caldrà revisar el teu contracte per a determinar quin és el cas. 

* No hi perds res, si no tot el contrari, si consultes un advocat 
que miri si l’acabament de la relació laboral s’hagi produït 
correctament i s’han respectat els teus drets com a treballador.

7/02.  
Què pASSA Si vuLL DEixAR  
LA COMpAnyiA ABAnS DE QuE 
ARRiBi LA DAtA pREviStA 
D’ACABAMEnt?

Primer has de revisar si, per ventura, has signat un pacte de permanència 
amb la companyia o empresari contractant, mitjançant el qual no pots 
acabar voluntàriament la relació laboral durant un determinat període de 
temps. 

ß� Si la resposta és positiva, durant el temps que duri aquest pacte, no 
pots deixar la companyia o, si ho fas, com que l’estàs incomplint, et 
poden reclamar una indemnització per danys i perjudicis. 

ß� Si no tens signat aquest compromís, ets lliure de deixar de treballar 
amb la companyia abans de l’acabament del contracte.

També hauràs de revisar si en el contracte t’has compromès a avisar amb 
un temps d’antelació determinat l’acabament del contracte. Si és el cas, 
l’hauràs de respectar.

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

7/03.  
i Si éS LA COMpAnyiA Qui EM  
Diu QuE EL COntRACtE S’hA  
ACABAt ABAnS D’hORA?

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

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

Si t’acomiaden de forma disciplinària, és a dir, perquè has incomplert les 
teves obligacions com a artista, 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 per a que sigui 
considerat procedent. 

* Per tant, si et trobes en aquesta situació, busca assessorament 
legal urgentment.

 
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:

ß� Si la causa és objectiva (és a dir, no imputable a l’artista, si no a la 
situació del contractant, per exemple pèrdues econòmiques): la 
indemnització serà la que resulti de calcular vint dies de salari per 
any treballat amb un màxim de 12 mensualitats; 

ß� Si és aquesta la causa, però el contractant en reconeix la 
improcedència, la indemnització serà la resultant de calcular trenta-
tres dies de salari per any treballat; 
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ß� 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 
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.  

* compte! No es considera acomiadament a efectes laborals, quan 
et contracten per dur a terme una sèrie d’actuacions que ni tan 
sols fas. 

* el període de temps anterior a l’inici del contracte laboral, tot 
i tenir el contracte per escrit, no es considera trencament del 
vincle laboral. Per tant, si et diuen que no cal que comencis a fer 
ni el primer assaig o la primera actuació, no podràs reclamar 
per acomiadament, si no, com a molt, interposar una reclamació 
per danys i perjudicis contra la companyia. això t’obliga a haver 
de provar quins danys t’ha causat no poder començar a assajar o 
ballar.

7/04.  
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, o s’acaba la gira o les actuacions per les quals et van contractar.

 f Tens dret a INDEMNITZACIÓ si el contracte, incloses les seves 
pròrrogues, ha durat més d’un any.

la quantia de la indemnització serà :

ß� la que hagis pactat en el contracte;

ß� Si no n’ haguessis pactat cap, la indemnització serà de set 
dies de salari per any treballat. 

 f Tens dret a PREAVís. Això és que, la companyia t’ha d’avisar 
l’extinció del contracte amb una antelació de: 

ß� deu dies d’antelació, si el contracte ha durat més de tres 
mesos; 

ß� quinze dies si el contracte ha durat més de sis mesos;

ß� un mes, si el contracte ha durat més d’un any.

Ssi no t’han avisat de l’acabament del contracte respectant aquest període, 
t’hauran de pagar el salari corresponent als dies de preavís que hagués 
hagut de respectar la companyia. 

* Recorda que en cas d’acomiadament també tens dret a ser 
indemnitzat, en els termes que apareixen assenyalats quan 
hem parlat de què passa si la companyia diu que s’ha acabat el 
contracte abans d’hora.

7/05.  
QuinA DOCuMEntACió M’hA DE 
DOnAR L’EMpRESARi AL 
finALitzAR EL COntRACtE?

al finalitzar el contracte, a banda de la carta que has rebut en la que et 
comuniquen l’extinció contractual (si és el cas), cal que l’empresari et lliuri 
el document de liquidació o quitança i el certificat de bases cotitzades que, 
com el seu nom indica,  reflecteix els dies en que has estat contractat/da i 
d’alta a la Seguretat Social, així com les bases de cotització declarades per 
qui t’ha contractat.
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7/06.  
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 per a què puguis cobrar la prestació, en tindràs 
dret.

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

ß� estar afiliat a la Seguretat Social i en alta, o situació assimilada;

ß� 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; 

ß� estar en situació legal de desocupació; 

ß� acreditar disponibilitat per a buscar activament feina i per a acceptar 
col·locació adequada a través de la subscripció del compromís 
d’activitat; 

ß� No haver complert l’edat ordinària de jubilació.  

* Recorda que pel fet d’estar al règim d’artistes de la Seguretat 
Social, abans de demanar la prestació, hauràs de demanar la 
regularització de les cotitzacions a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social .

 
el temps que cobraràs la prestació, si en tens dret, dependrà del número 
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.

7/07.  
EM pODRé JuBiLAR? 

Sí, ho podràs fer a l’edat legal de jubilació (65-67 anys). 

També ho podràs fer de forma anticipada a partir dels 60 anys, sempre que 
estiguis en situació d’alta a la Seguretat Social o assimilada a l’alta. 

És més, a diferència del que passa amb altres col·lectius de treballadors 
i artistes, si ets ballarí i has treballat com a ballarí un mínim de vuit anys 
durant els 21 anys anteriors a la jubilació, no se t’aplicarà cap reducció a la 
teva pensió per jubilar-te anticipadament. És a dir, podràs cobrar la jubilació 
com si tinguessis 67 anys o més.
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8. fEinA A 
L’EStRAnGER

8/01.  
EM COntRACtEn pER A  
BALLAR A L’EStRAnGER.  
hE DE fER ALGunA COSA?

Si estàs donat d’alta a la Seguretat Social espanyola per un contractant o 
empresari espanyol i et desplacen a fer una actuació o una gira per 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 gira necessites assistència sanitària, quedis 
emparat com si et trobessis a espanya.

 
Si en lloc d’un desplaçament temporal, és un contractant o companyia 
estrangera la que et contracta per a què actuïs 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:

ß� el que hagueu acordat al contracte;

ß� lloc de subscripció del contracte de treball;

ß� lloc on es desenvoluparà la teva activitat artística;

ß� País on la companyia que et contracta té la seva seu social;

ß� País on la companyia té establerta la seva activitat. 
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* Has sentit a parlar de l’euroFia dance Passport? És un 
document que permet als socis i sòcies professionals de l’aPdc 
beneficiar-se gratuïtament durant un any d’una àmplia gama 
de serveis que ofereixen els diferents sindicats als països que 
en formen part. Gràcies a aquest document, pots aconseguir 
assessoraments, descomptes, informació sobre ofertes de 
treball, etc, en el país d’arribada. Més informació a www.
dansacat.org/serveis/11/. 

9. iMpOStOS

9/01.  
QuinS iMpOStOS hE DE pAGAR  
COM A BALLARÍ/nA DERivAtS  
DE LA pREStACió ARtÍStiCA? 

la retribució que reps com a ballarí, fiscalment es considera un rendiment 
del treball, igual que ho és el salari que puguis rebre per a qualsevol altre 
tipus de feina. 

Per tant, cada any hauràs de fer la declaració de l’impost de la renda sobre 
les persones físiques, en base al salari brut que hagis percebut per la teva 
prestació artística. 

* al estar subjecte a la relació laboral especial d’artistes en 
espectacles públics, quan l’empresari et paga la nòmina, t’ha 
de practicar una retenció a compte dels teus impostos del 15%. 
aquesta quantitat retinguda, la ingressarà a Hisenda a compte 
dels teus impostos.

9/02.  
QuinS iMpOStOS hE DE pAGAR 
pER LA CESSió DELS MEuS DREtS 
D’iMAtGE i pROpiEtAt 
intEL·LECtuAL?

el més habitual és que aquestes compensacions estiguin incloses dins la 
retribució que reps per ballar. en aquest cas tributarà com a rendiment del 
treball.

http://www.dansacat.org/serveis/11/
http://www.dansacat.org/serveis/11/
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ara bé, si el que cobres per la cessió de l’explotació d’aquests drets no està 
inclòs dins la retribució per la teva prestació artística, has de tenir present 
que: 

ß� la prestació de l’activitat artística tindrà un 15 % retenció a la nòmina 
i ho declararàs a la renda com a rendiment del treball;

ß� la retenció aplicable a la cessió dels drets imatge és del 24% i es 
considera fiscalment com un rendiment del capital mobiliari. 

* Tot plegat ho hauràs de declarar anualment a la teva declaració 
sobre la Renda de les Persones Físiques.

10. ALtRES 
SituACiOnS

10/01.  
SóC COREòGRAf/A.

Que siguis coreògraf significa que ets el creador de la peça de dansa. aquest 
fet té implicació en relació als drets de propietat intel·lectual. 

i a aquest efecte, si ets el coreògraf i únic creador de la peça, a tu 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 d’altres, a tots 
vosaltres us correspondran els drets d’autor sobre la mateixa.

A efectes laborals, es poden donar múltiples situacions, com ara, entre 
d’altres, les següents: 

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

ß� Tu ets considerat l’empresari a nivell laboral i els ballarins són els 
treballadors. en conseqüència, tens la obligació de contractar-los 
i donar-los d’alta a la Seguretat Social, a més de pagar el seu sou i 
cotitzar.

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. 

ß� 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.

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

ß� en relació a la companyia, ets un professional extern, que actues 
amb plena independència i en relació als ballarins, no ets tu qui els 
paga ni qui assumeix la obligació de contractar i assegurar-los. 

3.2.  els ballarins els contractes tu.

ß� en relació a la companyia, ets un professional extern, que actues 
amb plena independència i en relació als ballarins, no només els 
dirigeixes si no que també els pagues i assumeixes la obligació de 
contractar i assegurar-los. 

* Per tant, com pots veure atesa la diversitat de situacions 
possibles, el fet que siguis el coreògraf d’una peça de dansa, 
no té implicació directa des del punt de vista laboral, si no que 
la teva situació laboral serà una o una altra depenent de la 
particular situació en la que et trobis.

10/02.  
SóC MEStRE, pROfESSOR/A DE 
DAnSA.

el règim laboral especial d’artistes en espectacles públics no s’aplica a les 
relacions laborals dels mestres amb el centres on són contractats. aquesta 
relació laboral és la ordinària i no pas especial. Per tant, el règim aplicable 
de Seguretat Social és el mateix que correspon a qualsevol relació de treball 
no artística. 

Si treballes en un centre d’ensenyament, cal que tinguis un contracte laboral 
que així ho digui, que et donin d’alta a la Seguretat Social com a tal, i que 
mensualment et paguin el salari reflectit al full de nòmina, on puguis veure, 
entre d’altres:

ß� les dades identificatives de l’escola (entitat, societat o persona 
titular);

ß� la teva retribució i el repartiment de la mateixa entre diferents 
conceptes salarials;

ß� la base de cotització per la qual estàs cotitzant;

ß� les deduccions de Seguretat Social i la retenció d’iRPF que et 
practiquen;

ß� etc. 

* en les relacions laborals ordinàries, no s’aplica la retenció 
mínima del 15% a compte de l’ iRPF, si no que la retenció depèn 
del salari previst, de la durada del contracte i de la teva situació 
personal i familiar. 

10/03.  
SóC BALLARÍ/nA i CREADOR/A DE  
LA pEçA i un tEAtRE EM DEMAnA  
unA fACtuRA. M’hE DE DOnAR  
D’ALtA DELS AutònOMS?

Si el teatre t’encarrega la creació i execució d’una peça de dansa, sense més 
intervenció per part del teatre que el pagament del preu que hagueu acordat, 
esteu establint una relació mercantil i no laboral.

això significa que tu decideixes quan, com i on faràs la feina encarregada, 
utilitzaràs els teus propis mitjans per a executar-la i assumiràs el risc de la 
feina encarregada.

Si aquest és el cas, cal que et donis d’alta al règim d’autònoms de la 
Seguretat Social durant el temps que duri aquesta activitat, prèvia alta 
censal a Hisenda. 

* Tingues present que pots donar-te d’alta a Hisenda i al règim 
d’autònoms de la Seguretat Social com a mínim un mes. dins 
el mateix mes, si s’acaba la teva activitat, pots tramitar la baixa 
davant les mateixes administracions.
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* Si ets autònom, hauràs de confeccionar i presentar els impostos 
trimestrals i anuals durant l’any que has estat d’alta. 

Si vols consultar un exemple, pots accedir-hi a continuació.

 T Pel que fa a les teves obligacions vers la Seguretat Social, hauràs 
de cotitzar al règim d’autònoms per la base que hagis escollit al 
donar-te d’alta durant els mesos en que estiguis d’alta. la base és 
una mena de “sou teòric” que tu esculls i que determinarà el que 
pagaràs cada mes a la Seguretat Social i el que condicionarà les 
teves prestacions (la jubilació entre elles).

Si tens menys de 47 anys, pots triar entre la base entre la 
mínima de cotització (893,10€) i la màxima (3.642,00€). Si ets 
més gran, la base màxima de cotització es reduirà en funció 
de l’edat i d’altres criteris. 

un cop escollida la base, per a saber quina quota pagaràs, 
cal aplicar sobre la base escollida, el tipus de cotització que 
pertoqui: l’any 2016 és el 29,80 per 100 o el 29,30 per cent 
si t’aculls al sistema de protecció per cessament d’activitat. 
Quan no ho facis i no tinguis la protecció per incapacitat 
temporal, en aquest Règim el tipus de cotització serà del 
26,50 per cent.

ß� el tipus de cotització establert per a la cobertura de la protecció 
per cessament d’activitat és el 2,2 per cent.

ß� el tipus de cotització per a accidents de treball i malalties 
professionals és del 3%.

Per tant, si esculls la base mínima i cobrir totes les 
contingències, pagaries 308,11€. i si esculls la base mínima i 
no cobrir cap contingència voluntària, pagaries 236,67 euros.

Pel que fa a les obligacions tributàries, abans del 20 de juliol 
hauràs de confeccionar i presentar a Hisenda el Model 130 de 
pagament a compte de l’ iRPF, i el Model 303 de declaració d’ 
iVa. a més, abans del 20 de gener de l’any següent, hauràs de 
presentar el Model 390 de resum anual de l’ iVa. 

10/04.  
Què éS un fALS AutònOM?

un fals autònom és aquella persona que formalment és treballadora 
autònoma (està donada d’alta a Hisenda i al règim d’autònoms de la 
Seguretat Social), en realitat no treballa per a sí mateix, si no que ho fa per a 
algú altre, sota les seves instruccions, dins el 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 altri (persona o 
empresa) i que en la seva relació es donen les notes característiques d’una 
relació laboral, formalment no està contractat ni donat d’alta a la Seguretat 
Social com a treballador, si no que apareix com autònom i per a cobrar, 
enlloc d’una nòmina, emet una factura per la seva feina. 

És la típica situació a la que arriben moltes persones que, induïdes per qui 
els ofereix una actuació, una gira o simplement una feina, es donen d’alta 
com a autònomes, tot i no ser-ho, amb l’esperança d’accedir a un lloc de 
treball.
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11. AnnExOS

ANNEX 1:

Real decret 1435/1985, de 1 d’agost, que regula la relació laboral dels 
artistes en espectacles públics.

ANNEX 2:

Normes de cotització a la Seguretat Social del col·lectiu d’artistes 2016.

ANNEX 3:

Pacte laboral associació Professionals de la dansa de catalunya. 

 
 

Si necessites informació sobre temes relacionats amb la teva vida 
professional, pots veure les guies bàsiques de l’aPdc a:  
www.dansacat.org/recursos/7/ 

Si tens preguntes sobre aquests temes, recorda que els socis professionals 
de l’aPdc tenen dret a un assessorament especialitzat extern il·limitat. 
enviant un e-mail a: projectes@dansacat.org. 

en cas que necessitis un assessorament puntual bàsic, te l’oferim des de 
l’aPdc -de forma gratuïta per als socis, i a 30€ l’hora per als no socis-.  
S’ha de sol·licitar a través de la web:  
www.dansacat.org/serveis/2 o enviant un a-mail a projectes@dansacat.org.

http://www.dansacat.org/recursos/7/%20
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Real Decreto núm. 1435/1985, de 1 de agosto.
Real Decreto 1435/1985, de 1 agosto

RCL 1985\2023

ARTISTAS. Regula la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos.

MINISTERIO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOE 14 agosto 1985, núm. 194, [pág. 25797].

El artículo segundo, uno, e) del Estatuto de los Trabajadores considera relación laboral de carácter especial la
de los artistas en espectáculos públicos, estableciéndose en la disposición adicional primera de la Ley 32/1984,
de 2 de agosto , sobre modificación de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, cómo el
Gobierno, en el plazo máximo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la referenciada Ley,
había de regular el régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto de
los Trabajadores.

Mediante la presente norma se da cumplimiento al tal mandato, habiéndose tenido en cuenta en primer lugar
para fijar su contenido, tanto el ámbito amplio que el concepto de actividad artística tiene, como la diversidad de
situaciones que en los distintos sectores artísticos pueden presentarse.

Asimismo se ha tenido en cuenta que, al contrario que en otras relaciones laborales de carácter especial, en
las actividades artísticas se han venido aplicando reglamentaciones y ordenanzas laborales e, incluso,
convenios colectivos. Por ello, se ha optado por una regulación no exhaustiva del contenido de la relación
laboral, contemplándose sólo aquellos aspectos susceptibles de un tratamiento unitario en todos los sectores de
la actividad artística, y dejando así a la negociación colectiva la concreción y desarrollo de este esquema básico
de derechos y deberes de las partes de esta relación especial.

En su virtud, consultadas las Organizaciones sindicales y patronales más representativas, de acuerdo con el
Consejo de Estado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo
de Ministros, en su reunión del día 31 de julio de 1985, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Uno. El presente Real Decreto regula la relación especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos,
a la que se refiere el artículo segundo, número uno, apartado e) del Estatuto de los Trabajadores .

Dos. Se entiende por relación especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos la establecida entre
un organizador de espectáculos públicos o empresario y quienes se dediquen voluntariamente a la prestación de
una actividad artística por cuenta, y dentro del ámbito de organización y dirección de aquéllos, a cambio de una
retribución.

Tres. Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto todas las relaciones establecidas
para la ejecución de actividades artísticas, en los términos descritos en el apartado anterior, desarrolladas
directamente ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su difusión entre el mismo, en
medios como el teatro, cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros, instalaciones deportivas, circo, salas de
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fiestas, discotecas, y, en general, cualquier local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos,
o a actuaciones de tipo artístico o de exhibición.

Cuatro. Las actuaciones artísticas en un ámbito privado estarán excluidas de la presente regulación, sin
perjuicio del carácter laboral que pueda corresponder a la contratación y a la competencia, en su caso, del orden
jurisdiccional social para conocer de los conflictos que surjan en relación con la misma.

Cinco. Las presentes normas no serán de aplicación a las relaciones laborales del personal técnico y auxiliar
que colabore en la producción de espectáculos.

Seis. Los aspectos administrativos de la organización y participación en espectáculos públicos se regirán por
su normativa específica.

Artículo 2. Capacidad para contratar

Uno. La autoridad laboral podrá autorizar excepcionalmente la participación de menores de dieciséis años en
espectáculos públicos, siempre que dicha participación no suponga peligro para su salud física ni para su
formación profesional y humana. La autorización habrá de solicitarse por los representantes legales del menor,
acompañando el consentimiento de éste, si tuviera suficiente juicio, y la concesión de la misma deberá constar
por escrito, especificando el espectáculo o la actuación para la que se concede. Concedida la autorización,
corresponde al padre o tutor la celebración del correspondiente contrato, requiriéndose también el previo
consentimiento del menor, si tuviere suficiente juicio; asimismo, corresponde al padre o tutor el ejercicio de las
acciones derivadas del contrato.

Dos. En materia de nacionalidad se estará a lo que disponga la legislación vigente para los trabajadores
extranjeros en España.

Artículo 3. Forma del contrato

Uno. El contrato se formalizará por escrito, y en ejemplar triplicado. Un ejemplar será para cada una de las
partes contratantes, y el tercero se registrará en el INEM. Las Entidades sindicales y patronales a las que, en su
caso, pertenezcan el artista y el empresario podrán solicitar del INEM las certificaciones correspondientes de la
documentación presentada.

Dos. En el documento contractual se hará constar como mínimo:

a) La identificación de las partes.

b) El objeto del contrato.

c) La retribución acordada, con expresión de los distintos conceptos que integren la misma.

d) La duración del contrato y del período de prueba, en su caso.

Artículo 4. Período de prueba

Podrá concertarse por escrito un período de prueba en los contratos de duración superior a diez días. La
duración del período de prueba no podrá exceder de cinco días en los contratos de duración no superior a dos
meses; de diez días en los de duración no superior a seis meses, y de quince días en los restantes. En todo lo
demás, el período de prueba se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores .

Artículo 5. Duración y modalidades del contrato de trabajo

Uno. El contrato de trabajo de los artistas en espectáculos públicos podrá celebrarse para una duración
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indefinida o determinada. El contrato de duración determinada podrá ser para una o varias actuaciones, por un
tiempo cierto, por una temporada o por el tiempo que una obra permanezca en cartel. Podrán acordarse
prórrogas sucesivas de los contratos de duración determinada, salvo que se incurriese en fraude de ley.

Dos. Los contratos de los trabajadores fijos de carácter discontinuo y las modalidades del contrato de trabajo
se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores .

Artículo 6. Derechos y deberes de las partes

Uno. En la relación especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos, son de aplicación los
derechos y deberes laborales básicos a los que se refiere la sección segunda del capítulo primero del título I
Estatuto de los Trabajadores .

Dos. El artista está obligado a realizar la actividad artística para la que se le contrató, en las fechas señaladas,
aplicando la diligencia específica que corresponda a sus personales aptitudes artísticas, y siguiendo las
instrucciones de la Empresa en lo que afecte a la organización del espectáculo.

Tres. Los artistas contratados para la participación en espectáculos públicos tienen derecho a la ocupación
efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción, ser excluidos de los ensayos ni demás actividades
preparatorias para el ejercicio de su respectiva actividad artística.

Cuatro. El pacto de plena dedicación, del que debe quedar expresa constancia en el contrato, no podrá ser
rescindido unilateralmente por el artista durante su vigencia. La compensación económica por el mismo podrá
ser expresa o quedar englobada en la retribución a percibir por el artista. En los supuestos de ruptura de este
pacto por el artista, el empresario tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, cuya cuantía,
salvo expresa previsión en el contrato, será fijada por el órgano judicial competente, valorando factores como el
tiempo de duración previsto para el pacto, la cuantía de la compensación percibida por el artista, y, en general,
la lesión producida por el incumplimiento contractual; ello, no obstante, el órgano judicial podrá moderar la
cuantía de la indemnización cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 1154 del Código Civil .

Artículo 7. Retribuciones

Uno. La retribución de los artistas en espectáculos públicos será, en sus modalidades y cuantía, la pactada en
convenio colectivo o contrato individual de trabajo, con respeto, en todo caso, de la normativa sobre salarios
mínimos.

Dos. Tendrán la consideración de salario todas las percepciones que el artista tenga reconocidas frente a la
Empresa por la prestación de su actividad artística, sin más exclusiones que las que deriven de la legislación
vigente.

Tres. Mediante la negociación colectiva se regulará, en su caso, el tratamiento retributivo de aquellos tiempos
en los que, sin estar comprendidos en la noción de jornada de trabajo del artículo siguiente, el trabajador se
encuentre en situación de disponibilidad respecto del empresario.

Artículo 8. Jornada

Uno. La jornada del artista comprenderá la prestación efectiva de su actividad artística ante el público y el
tiempo en que está bajo las órdenes de la Empresa, a efectos de ensayo o de grabación de actuaciones.
Quedará excluida, en todo caso, la obligatoriedad de realización de ensayos gratuitos.

Dos. En materia de duración y distribución de la jornada se estará a lo que se disponga en el convenio
colectivo o pacto individual, con respeto, en todo caso, de la normativa del Estatuto de los Trabajadores en lo
referente a la duración máxima de la jornada.

Tres. Por convenio colectivo o pacto individual se regulará, en su caso, el régimen de los desplazamientos y
giras.
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Artículo 9. Descansos y vacaciones

Uno. Los artistas en espectáculos públicos disfrutarán de un descanso mínimo semanal de día y medio, que
será fijado de mutuo acuerdo, y que no coincidirá con los días en que haya de realizarse ante el público la
actividad artística de que se trate. Si no es posible el disfrute ininterrumpido del descanso semanal, podrá
fraccionarse, respetando, en todo caso, un descanso mínimo ininterrumpido de veinticuatro horas, salvo que,
mediante pacto individual o colectivo, se estableciera la acumulación por períodos de hasta cuatro semanas del
disfrute del descanso semanal.

Dos. Cuando no puedan disfrutarse las fiestas incluidas en el calendario laboral por desarrollarse en ellas la
actividad artística ante el público, se trasladará el descanso a otro día dentro de la semana, o del período más
amplio que se acuerde.

Tres. Los artistas en espectáculos públicos tendrán derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, cuya
duración mínima será de treinta días naturales. Cuando el artista no preste servicios en todos los días que en el
conjunto del año tienen la consideración de laborales, la retribución de los descansos se reducirá
proporcionalmente, pudiendo incluirse la misma en la retribución global correspondiente a los días de trabajo
efectivo, particularmente cuando se pacten tales retribuciones como correspondientes a unidades específicas
del trabajo artístico, como actuaciones, giras, rodajes y similares.

Artículo 10. Extinción del contrato

Uno. La extinción del contrato de duración determinada se producirá por el total cumplimiento del mismo, o
por la expiración del tiempo convenido, o, en su caso, de la prórroga o prórrogas acordadas.

Dos. Cuando la duración del contrato, incluidas en su caso las prórrogas, sea superior a un año, el artista
tendrá derecho a una indemnización cuya cuantía habrá de fijarse en convenio colectivo o pacto individual. En
ausencia de tal acuerdo la indemnización será de siete días de salario por año de servicio, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores.

Tres. La extinción del contrato habrá de ser preanunciada al artista con diez días de antelación, si su duración
ha sido superior a tres meses; con quince días si ha sido superior a seis meses, y con un mes si ha sido superior
a un año. La falta de preaviso dará lugar al abono de los salarios correspondientes al número de días con los
que debería haber sido preanunciada la extinción del contrato.

Cuatro. El incumplimiento del contrato por el empresario o por el artista, que conlleve la inejecución total de la
prestación artística, se regirá por lo establecido al respecto en el Código Civil . Por inejecución total se
entenderán aquellos supuestos en los que ni siquiera hubiera empezado a realizarse el trabajo que constituye la
prestación pactada.

Cinco. Las distintas modalidades de extinción del contrato de trabajo y sus efectos, en lo no previsto en este
artículo, se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores .

Artículo 11. Jurisdicción competente

Los conflictos que surjan entre los artistas en espectáculos públicos y las Empresas, como consecuencia del
contrato de trabajo, serán competencia de los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social.

Artículo 12.

Uno. En lo no regulado por el presente Real Decreto será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y las
demás normas laborales de general aplicación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza especial de la
relación laboral de los artistas en espectáculos públicos.

Dos. Para los sujetos comprendidos en el ámbito de esta relación laboral especial, en tanto no sean
sustituidas por convenio colectivo, y en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y al
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resto de la normativa laboral general aplicable, según lo establecido en el número 1 de este artículo continuarán
siendo aplicables:

-La Reglamentación Nacional de Trabajo para el espectáculo taurino, aprobada por Orden de 17 de junio de
1943 .

-La Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Cinematográfica, aprobada por Orden de 31 de
diciembre de 1948 .

-La Ordenanza de Trabajo de Teatro, Circo, Variedades y Folklore, aprobada por Orden de 28 de julio de 1972
.

-La Ordenanza Laboral para la actividad de profesionales de la música, aprobada por Orden de 2 de mayo de
1977 .

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1986.

Real Decreto núm. 1435/1985, de 1 de agosto.

19 de febrero de 2016 © Thomson Reuters 5
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PACTE LABORAL 2016 

CAPÍTOL 1.  

DETERMINACIÓ DE LES PARTS

Article 1. DeterminAció De les pArts.

El present acord es pacta entre les companyies de dansa Gelabert Azzopardi companyia 

De Dansa, s.l., Àngels margarit, s.l.U., increpacion Danza s.l., mons Dansa i educació, 

s.l, sol pico cia. De Danza, s.l., senza tempo- Bcn, s.l.U, roseland musical, s.l., erre 

Que erre s.c.c.l., cobosmika company s.l., los corderos s.c.c.l., thomas noone Dance 

s.l.U., Bàcum produccions s.l., cia. sebastián García Ferro, moviment lantana, cia. mar 

Gómez per una banda, i l’Associació de professionals de la Dansa de catalunya (ApDc) per 

l’altra.

CAPÍTOL 2.  

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 2. ÀmBit territoriAl

Aquest Pacte és aplicable a totes les relacions laborals que es formalitzin dins l’àmbit 

territorial de Catalunya, al marge del lloc de prestació de serveis.

Article 3. ÀmBit FUncionAl.

El present Pacte afecta i obliga a totes les companyies privades de dansa, teatres 

públics i privats que el subscriuen –sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin- i 

que desenvolupen la seva activitat artística en l’àmbit de l’espectacle en viu: producció i 

explotació o difusió.

Article 4. ÀmBit personAl.

El Pacte afectarà a tots els ballarins, associats a l’APdC, que prestin els seus serveis per a 

les entitats afectades per l’àmbit funcional d’aquest pacte, que siguin considerats artistes 

pel Reial decret 1435/1985, de 1 d’agost (d’ara endavant seran anomenats indistintament 

“ballarins” o “treballador/treballadores”).
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Article 5. ÀmBit temporAl

Entrada en vigor i durada.

Les condicions del present Pacte entraran en vigor a tots els efectes el dia de la signatura 

d’aquest document.

La durada serà d’un any: des de l’1 de juliol de 2016 fins a l’1 de juliol de 2017, llevat 

d’aquells articles que estableixin períodes de vigència i durada diferents.

A partir de la data de finalització, el Pacte es prorrogarà tàcitament i automàticament 

d’any en any, llevat en cas de denúncia fefaent per qualsevol de les parts amb dos mesos 

d’antelació a l’ esmentada data de venciment. En cas de pròrroga, els imports econòmics 

que consten al Pacte s’incrementaran aplicant-los l’IPC corresponent a l’any anterior per a 

tot el conjunt nacional per l’Instituto Nacional de Estadística.

CAPÍTOL 3.  

CLÀUSULES GENERALS

Article 6. prelAció De normes i Dret sUpletori

Les normes contingudes en el present Pacte regularan les relacions entre les companyies 

afectades i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari. Amb caràcter supletori i en 

el que no està previst, s’aplicarà el Reial Decret 1435/1985 de 1 d’agost, mitjançant el qual 

es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics i el text refós de 

l’Estatut dels Treballador/treballadores, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995 de 24 de 

març, així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

Article 7. compensAció i ABsorció

Les condicions pactades en aquest Pacte són compensables i absorbibles, en la seva 

totalitat i en còmput anual, amb les que regeixin a les empreses incloses en el seu àmbit.

Article 8. conDicions més BeneFicioses

Totes les condicions establertes en aquest Pacte tenen la consideració de mínimes, de 

forma que els acords, clàusules, condicions i situacions actuals implantades individualment 

o col·lectivament entre empresaris i treballador/treballadores que en el seu conjunt anual 

impliquin condicions més beneficioses que les aconseguides en aquest Pacte, hauran de 

respectar-se en la seva integritat.

Article 9. VincUlAció A lA totAlitAt

Les condicions contingudes en aquest Pacte constitueixen un tot orgànic i indivisible i a 

efectes de la seva aplicació pràctica seran considerades globalment.

En el supòsit que es declarés la nul·litat per via judicial, o a través de qualsevol procediment 

de solució de conflictes alternatius, d’una part del Pacte, la resta del seu text quedarà en 

vigor a excepció de les clàusules declarades nul·les.

En el supòsit anterior, la Comissió negociadora es compromet a negociar un nou redactat 

de les clàusules declarades nul·les en el termini màxim de 21 dies a comptar des de la 

notificació de la declaració de nul·litat.

CAPÍTOL 4.  

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Article 10. orGAnitzAció Del treBAll

L’organització del treball, d’acord amb el que prescriu aquest Pacte i la legislació vigent, és 

facultat i responsabilitat de la direcció de l’empresa.

Es distingeixen, però les següents fases o períodes d’organització del treball:

A) proDUcció:  

S’entén per producció el període en el qual es crea, prepara i munta l’obra i que finalitza 

amb l’estrena davant el públic. S’entén inclòs dins el període de producció, el temps que 

transcorre des del primer dia que es convoca el ballarí/ballarina, és a dir, el temps dedicat 

a assajos, l’estrena, més una actuació davant del públic en el mateix lloc físic d’exhibició de 

l’estrena, ja sigui teatre, sala, plaça, etc,. 

Els assajos són les prestacions laborals dels ballarins destinades a preparar la seva 

intervenció a l’obra. A efectes retributius, també inclou el temps dedicat a escalfament i una  

pre-estrena feta amb anterioritat a l’estrena oficial. 

Les actuacions que surtin en període de producció de la mateixa companyia, d’un espectacle 

diferent, es cobren a part.

B) eXplotAció:  

S’entén per període d’explotació, l’exhibició pública de l’obra creada, un cop ha finalitzat el 

període de producció, és a dir, a partir de la segona representació de l’obra.
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Article 11. períoDes De proVA

Podrà concertar-se un període de prova en els contractes de durada superior a deu dies. La 

durada del període de prova queda establerta de la següent manera: 

ß� Cinc dies, per contractes de durada inferior a dos mesos. 

ß� Deu dies, per contractes de durada superior a dos mesos i inferior a sis. 

ß� Quinze dies, per la resta de contractes de durada superior a sis mesos. 

Durant aquest període, tant l’empresa com el treballador/treballadora podran resoldre 

lliurement la relació que els uneix, sense dret a cap indemnització.

Article 12. Dimissió i termini De preAVís

1. S’estableixen els següents terminis de preavís de dimissió pel treballador/treballadora i 

de notificació de rescissió de contracte per l’empresa: 

ß� Contractes la durada dels quals ha estat entre set dies i un mes, el termini es fixa en 

7 dies.

ß� Contractes de durada superior a un mes i inferior a dos mesos, el termini s’estableix 

en 15 dies.

ß� La resta de contractes de durada superior a dos mesos, el termini és de 30 dies.

2. El treballador/treballadora que, després de superar el període de prova, desitgi dimitir, 

tindrà l’obligació de fer-ho saber a l’empresa, amb l’antelació establerta a l’apartat primer 

d’aquest article.

3. No serà exigible cap termini de preavís per dimitir en el cas de manca de  pagament o 

retard continu de dos o més mesos en l’abonament del salari pactat.

4. L’incompliment del termini de preavís, llevat que el treballador/treballadora sigui eximit 

del preavís per l’empresari, ocasionarà la pèrdua de la retribució corresponent als dies que 

li faltessin per cobrir el termini de preavís, o en el seu cas la compensació a l’empresa en 

quantia igual al salari dels dies deixats de preavisar.

5. L’empresa haurà de preanunciar per escrit al treballador/treballadora la data d’extinció 

de la relació laboral amb els dies d’antelació previstos a l’apartat primer d’aquest article, 

tret que la data de finalització  ja estigui prèviament fixada en el contracte.

6. L’incompliment d’aquest termini donarà lloc a l’abonament al treballador/treballadora 

dels salaris corresponents al número de dies amb què hauria d’haver estat preanunciada 

l’extinció del contracte.

CAPÍTOL 5.  

CONTRACTACIÓ

Article 13. FormAlitzAció

13.1 Forma del contracte.

El contracte es formalitzarà per escrit i haurà de ser signat per ambdues parts amb 

anterioritat a l’inici de la prestació de serveis per part del ballarí/ballarina/ballarina. En el 

mateix acte de la signatura un exemplar serà lliurat al ballarí/ballarina/ballarina per a la 

seva pròpia constància, lliurant-li, així mateix, un segon exemplar un cop que aquest hagi 

estat visat per l’OTG o organisme que, si es dóna el cas, el substitueixi.

13.2. Modalitats de contractació.

El contracte de treball podrà celebrar- se per una durada indefinida o per una 

durada determinada, d’acord amb allò establert en l’article 15 de l’Estatut dels 

Treballador/treballadores i en el Reial Decret 1435/1985, de l’1 d’agost.

13.2.1. Contracte de durada indefinida.

És aquell que pacten les parts perquè les seves prestacions es prolonguin 

indefinidament en el temps, sense límit en la seva durada.

13.2.2. Contracte de durada determinada.

És aquell en què les parts preveuen el temps de contractació a partir de l’ocurrència d’un 

fet que hi posarà fi (el transcurs d’un temps, la realització d’una actuació, l’acabament d’una 

temporada, la finalització de les funcions d’una obra, etc.).

Amb independència de les altres modalitats establertes a la legislació vigent, el contracte de 

durada determinada pot ser per temps cert o bé per obra:

ß� Contracte per obra: És aquell en què la data de finalització és incerta, tota vegada 

que la seva durada depèn de la de l’espectacle a realitzar.

ß� Contracte per temps cert: És aquell que es formalitza amb data certa d’ inici i d’ 

acabament. La seva durada mínima serà de 3 mesos. 

En qualsevol tipus de contracte, el ballarí/ballarina/na coneixerà les dates de les 

representacions, els llocs d’actuació i les condicions d’aquestes, com a mínim un mes abans 

de les mateixes, durant la vigència el contracte.



8 9

Article 14. ViGènciA i eXtinció

La vigència del contracte de treball la constitueix el nombre de dies que transcorren entre 

l’inici de prestació de serveis, sigui quin sigui el tipus de prestació (assaig, representació, 

etc), i el final del treball pactat. 

L’extinció del contracte quan és de durada determinada es produeix pel seu total 

compliment o per l’expiració del temps convingut i de les pròrrogues acordades, si és el cas. 

Les indemnitzacions per finalització de contracte seran les establertes legalment. 

La malaltia o accident del ballarí/ballarina/ballarina no serà considerada mai com a causa 

d’extinció unilateral de la relació laboral. 

En cas d’accident de treball, l’empresa completarà les prestacions de Seguretat Social fins 

al 100% del sou d’assaig.

En cas d’embaràs de la ballarina, i pel que fa als permisos i restants condicions afectades 

per la maternitat s’estarà a allò previst en l’Estatut dels Treballadors i normativa 

complementària.

CAPÍTOL 6. 

TEMPS DE TREBALL

Article 15. JornADA De treBAll

1. La jornada ordinària de treball no podrà superar les 35 hores setmanals, essent la 

durada diària completa de 7 hores diàries, sense perjudici de la possibilitat de pactar en el 

contracte de treball l’horari de la jornada diària i distribuir-la de la manera que convingui a 

ambdues parts, sempre que no s’excedeixi el còmput d’hores setmanals establert. En casos 

excepcionals en els dies anteriors a l’estrena, es permet que la jornada màxima diària de 

feina sigui de 8 hores sempre hi quan la jornada setmanal no passi de 35 hores i amb previ 

acord del treballador/treballadora.

2. En el cas que la jornada setmanal excedeixi el nombre d’hores de treball setmanals 

pactades, les hores excedents tindran la consideració d’hores extraordinàries i es 

compensaran al preu d’hora extraordinària o amb jornades de descans, computant una 

hora i mitja de descans per cada hora extra treballada, amb previ acord del treballador/

treballadora.

3. Quan es facin representacions davant el públic, el ballarí/ballarina haurà d’arribar al lloc 

de representació (teatre o plaça) amb una antelació màxima de cinc hores del començament 

de la representació, exceptuant els espectacles infantils i sessions escolars. El temps mínim 

que ha de transcórrer entre la finalització dels assajos o proves i l’inici de la funció serà 

d’una hora.

4. En fase d’explotació, no es podran fer més de sis representacions setmanals en el cas de 

peces de durada superior a cinquanta minuts. Aquesta limitació no és d’aplicació en el cas 

d’espectacles infantils i musicals.

Article 16. DescAnsos

1. Els treballadors/treballadores tindran dret a gaudir diàriament d’un descans d’una hora 

com a màxim per menjar, que no es considera inclòs dins la jornada de treball. 

2. Els treballadors/treballadores afectats per aquest pacte disposaran d’un descans diari o 

pausa de 35 minuts a repartir segons les necessitats de la producció, que es computarà com 

a jornada de treball a tots els efectes. En el cas que la jornada diària de treball sigui inferior 

a 7 hores, es calcularà proporcionalment la durada de la pausa.

3. En qualsevol cas, no es poden treballar més de 3 hores seguides sense que hi hagi un 

descans. 

4. El període de descans entre la finalització de la jornada laboral i el començament de la 

següent ha de ser com a mínim de 12 hores.

5. S’estableix un descans mínim setmanal obligatori de dia i mig ininterromput.  En el cas 

de trobar-se en període d’explotació, si per necessitats d’organització de la gira, aquest 

descans no es pogués gaudir, es recuperarà amb posterioritat, un cop es retorni de la gira 

i s’arribi al lloc de residència habitual, o un cop finalitzades les representacions. Els dies 

lliures de gira, no es consideraran temps de descans.

Article 17. VAcAnces

El personal afectat per aquest pacte gaudirà de trenta dies naturals de vacances a l’any. 

Aquells que no faci un any que treballen a la companyia, tindran dret a gaudir de la part 

proporcional o de la seva compensació econòmica corresponent.

CAPÍTOL 7. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Article 18. retriBUció

La retribució estarà constituïda per totes les percepcions econòmiques que el ballarí/
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ballarina percebi de l’empresa per la prestació de la seva activitat artística, incloent-hi 

el temps d’escalfament, els assajos i representacions i el temps de prestació efectiva de 

serveis, sempre que no suposin una compensació de les despeses fetes en ocasió de la 

feina.

L’empresa abonarà el sou dels ballarins per mesos vençuts, sigui quin sigui el tipus de 

contracte i la forma de càlcul del salari. 

El salari serà el que lliurement pactin les parts en el contracte de treball sense que 

aquest pugui ser inferior als imports mínims establerts en aquest pacte, on es fixen unes 

retribucions mínimes exigibles conforme s’exposa a continuació, i sense perjudici de la 

possibilitat de fixar un sistema retributiu i contractual alternatiu sempre que sigui més 

favorable per al ballarí/ballarina.

Per a la determinació dels salaris que correspon al ballarí/ballarina, es tenen en 

compte una sèrie de factors, entre ells, la fase, o tipus de treball, dins la qual s’estiguin 

prestant els serveis, el lloc de prestació dels mateixos i el públic a qui van destinades les 

representacions.

1. proDUcció

En fase de producció, el salari brut anual és fixa en 16.500 euros per la jornada completa o 

l’import proporcional en cas de treball a temps parcial.

A partir de la segona representació de l’espectacle produït, el sistema retributiu serà el que 

es fixa a l’apartat d’explotació per temporada. Els bolos o funcions d’espectacles diferents 

al que s’està produint que es representin durant la fase de producció d’un espectacle, seran 

remunerats segons el sistema de remuneració per bolos.

Les hores extres, es retribuiran a raó de 12€ bruts per hora. 

2. eXplotAció

En fase d’explotació, es distingeix segons el ballarí/ballarina sigui contractat per bolos o per 

temporada.

A) Bolo:   

S’entén per bolo, la representació de l’obra davant el públic assistent al lloc en el qual 

aquesta es realitza. Entra dins la consideració de bolo, a efectes retributius, la contractació 

per realitzar d’una a quatre representacions consecutives a la mateixa plaça. 

La retribució estipulada per als bolos inclou l’activitat que es duu a terme al lloc de 

representació. 

La data d’assaig prèvia al bolo es pactarà entre les dues parts i tindrà una durada màxima 

de 4 hores. Superades aquestes, la resta es computaran com a hores extraordinàries.

S’estableixen tres categories de bolos, en funció del públic a qui van dirigits i el lloc on es 

fan:

A.1. Espectacle representat davant de públic adult, entenent com a tal aquelles 

representacions no destinades específicament a públic infantil i juvenil. D’ara endavant, 

s’anomenarà “bolos adults”.

A.2.Espectacle destinat específicament a públic infantil i juvenil (Bolos infantils). 

A.3. Bolos al carrer, entenent per aquests, les peces curtes -de durada aproximada de 

30 minuts- que es representen al carrer. En el cas que siguin de més de 30 minuts es 

consideren com un bolo adult.

Dins qualsevol d’aquestes categories es distingeix segons es faci un únic bolo o es facin 

de dues a quatre representacions consecutives a la mateixa plaça. En aquest darrer cas, 

la retribució fixada és aplicable des del primer bolo fins al quart, ambdós inclosos. I les 

quanties brutes són les que s’estableixen tot seguit:

BOLO INFANTIL:

A catalunya 

Un bolo: 156 € 

De 2 a 4: 135 € 

Fora de catalunya  

Un bolo: 204 €  
De 2 a 4: 183 € 

campanya escolar catalunya 

Un bolo: 138 €  

De 2 a 4: 110 €

Bolo Al cArrer:

Un bolo: 204 €  
De dos a quatre bolos a la mateixa plaça: 168 €

Bolo ADUlt:

Un bolo: 264 €  
De dos a quatre bolos a la mateixa plaça: 216 €

B) temporADA:  

Es considera temporada les representacions d’un espectacle a partir de la segona 

funció, que es faci des de l’estrena, sempre que es duguin a terme en dies consecutius i 

al mateix lloc d’exhibició. En el cas de temporades amb representacions interrompudes 
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amb descansos setmanals (i.e: actuacions de dimecres a diumenge), el ballarí/ballarina 

ha d’estar contractat i donat d’alta a la seguretat social des de la primera fins a l’última 

representació que tingui lloc a la mateixa plaça, és a dir, amb els descansos setmanals 

inclosos. En cas contrari, s’aplicarà la retribució prevista per bolos.

El salari mínim fixat, tenint varia segons si la companyia participa o no de la recaptació per 

venda d’entrades. 

1. Sense participació en la recaptació per venda d’entrades:

1.1. A partir de la segona representació de l’espectacle produït, i sempre que 

aquesta sigui consecutiva al període de producció, el ballarí/ballarina tindrà dret a 

cobrar la quantitat de 135 euros bruts més per cada funció addicional. 

1.2. Quan es tracti de representacions no consecutives a l’estrena de l’obra, el 

ballarí/ballarina tindrà dret a percebre la quantitat de 156 euros bruts per cada bolo.

2. Amb participació en la recaptació per venda d’entrades: La retribució mínima 

per funció serà de 65 euros bruts més una participació en un percentatge –pactat 

prèviament en el contracte de temporada signat entre el ballarí/ballarina i l’empresa- 

sobre el benefici net dels ingressos obtinguts per la companyia sobre el percentatge de 

recaptació que a aquesta li correspongui.  

retriBUció en cAs De sUBstitUcions

El ballarí/ballarina substitut que sigui contractat per intervenir en un espectacle ja produït, 

és a dir, que s’estigui representant i/o en període d’explotació, cobrarà les representacions 

que realitzi i tots els assajos que calgui fer, segons les modalitats retributives que consten al 

conveni. La resta de ballarins que intervenen en la corresponent representació, cobraran la 

quantitat proporcional al temps de treball extra realitzat. No s’estableix un temps mínim per 

a la substitució.

Article 19. sUspensió D’UnA representAció

Si se suspèn una representació per causes de força major o bé si es realitza a l’aire lliure, 

per causa de fenòmens atmosfèrics:

- Si la producció ha estat contractada per qualsevol entitat organitzadora i l’empresa cobra 

el total del caixet, el ballarí/ballarina percebrà íntegrament el seu sou corresponent a aquell 

dia;

- En el cas que l’empresa cobri únicament una part del caixet o percentatge estipulat, el 

ballarí/ballarina percebrà la part proporcional del seu salari que es correspongui amb la 

percebuda per l’empresa.

CAPÍTOL 8.  

RÈGIM DE DESPLAÇAMENTS 

Article 20. DesplAçAments  

En cas que per necessitats de la feina, els ballarins s’hagin de desplaçar fora del municipi 

de contractació, l’empresa es farà càrrec de l’organització i costos dels desplaçaments, que 

es faran en un mitjà adequat.

Quan es viatgi en tren nocturn, els ballarins hauran d’anar acomodats de la manera més 

confortable possible i, com a mínim, en cabines de 6 lliteres.

Quan es viatgi en autocar o furgoneta, es faran parades de 15 minuts com a mínim en 

intervals màxims de 3 hores de viatge. 

Si el desplaçament s’ha realitzat durant la nit, els ballarins no podran ser convocats al 

teatre abans de les 15h.

Només es podrà viatjar el mateix dia de representació en el cas dels bolos que tinguin lloc a 

Catalunya, i/o en aquells casos en els quals la durada del viatge no sigui superior a 4 hores.  

En el cas que els ballarins viatgin amb cotxe propi, la companyia els satisfarà la quantitat de 

0’19 € per quilòmetre efectuat per vehicle, i els seran rescabalades les despeses de benzina 

i peatges.

El ballarí/ballarina que perdi el mitjà de transport disposat per la companyia sense causa 

justificada haurà de fer-se càrrec de trobar i pagar el mitjà de transport necessari per a 

estar en el lloc del bolo i complir l’horari previst.

Article 21. AllotJAment

Quan els ballarins hagin de desplaçar-se fora de la plaça on van ser contractats per dur a 

terme alguna representació o gira, la companyia es farà càrrec del seu allotjament, el qual 

inclourà l’esmorzar. En el seu defecte, el ballarí/ballarina tindrà dret a percebre la quantitat 

de 5 euros en concepte d’esmorzar.

Article 22. Dietes

Les dietes són percepcions econòmiques extrasalarials de caràcter irregular i tenen 

com a finalitat rescabalar o compensar les despeses realitzades com a conseqüència del 

desplaçament del ballarí/ballarina per necessitats de la feina.
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Dieta completa: el ballarí/ballarina rebrà la quantitat de 36 per cada dia desplaçat fora 

del centre de treball dins el territori d’Espanya, i 43 euros quan el desplaçament sigui a 

l’estranger. 

Mitja dieta: el ballarí/ballarina rebrà mitja dieta, quan, com a conseqüència de les 

necessitats de la feina, hagi de desplaçar-se fora de la localitat del centre de treball en 

qualsevol dels dos casos següents:

a) Quan l’horari de sortida sigui posterior a les 15h.

b) Quan la tornada sigui abans de les 15h.

CAPÍTOL 9.  

SEGURETAT SOCIAL

Article 23. seGUretAt sociAl

L’empresa o companyia contractant té l’obligació de donar d’alta al règim d’artistes de 

la Seguretat Social als ballarins contractats durant tot el període de durada dels assajos, 

durant les representacions, així com durant el temps dedicat als desplaçaments. 

CAPÍTOL 10.  

RÈGIM DISCIPLINARI

Article 24. rèGim DisciplinAri

La direcció de les companyies podrà sancionar els incompliments laborals en què incorrin 

els ballarins, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixen en el present 

text.

La valoració de les faltes i les corresponents sancions imposades per la direcció seran 

sempre revisables davant la jurisdicció competent, sense perjudici de la seva possible 

submissió als procediments de mediació i arbitratge establerts o que puguin establir-se.

GrADUAció De les FAltes

Tota falta comesa per un treballador/treballadora afectat per aquest Pacte es qualificarà 

com a lleu, greu o molt greu, atenent a la seva importància, transcendència o intencionalitat.  

proceDiment AplicADor De sAncions

L’empresa està obligada a notificar per escrit al treballador/treballadora la sanció que 

imposa, fent-ne constar la data i els fets i causes que a criteri de l’empresa la motiven, el 

qual haurà de cursar rebut o signar l’assabentat de la comunicació. També s’informarà a 

l’APdC de la proposta de sancionar un treballador/treballadora per falta lleu, greu o molt 

greu, en un termini no superior a tres dies des de la notificació de la falta del treballador/

treballadora. 

FAltes lleUs

Es consideren faltes lleus, 

ß� la  manca ostensible d’higiene personal;

ß� una falta de puntualitat a la funció o dues a l’assaig sense la deguda justificació, 

sempre que el retard no destorbi la funció o l’assaig ni impedeixi l’interessat de 

sortir a escena en el moment oportú; 

ß� la manca de cura amb la caracterització, el vestuari o amb els diferents materials 

utilitzats.  

FAltes GreUs. 

Es consideraran faltes greus, 

ß� la insubordinació manifesta a l’empresari o persona que la representi;

ß� tres faltes lleus;

ß� una falta d’assistència no justificada a un assaig; 

ß� el maltracta de paraula o les ofenses verbals als companys o al personal que 

representi l’empresa; 

ß� presentar-se al lloc de treball en condicions físiques no aptes per a desenvolupar el 

paper, quan això obeeixi a causes imputables a l’interessat.

FAltes molt GreUs.

Es consideraran faltes molt greus,

ß� els gestos, les paraules o les actituds que suposin falta de  respecte al públic; 

ß� el mal tracte d’obra o les ofenses físiques exercides sobre els companys o el 

personal que representi l’empresa; 
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ß� una falta d’assistència no justificada a una funció; 

ß� l’embriaguesa o toxicomania en el centre de treball; 

ß� l’assetjament sexual a la feina. 

sAncions

Les sancions màximes que podran imposar-se en cada cas, segons la gravetat de la falta 

comesa, la reincidència i la seva incidència en les relacions laborals, seran les següents: 

ß� Per a les faltes lleus: amonestació verbal o escrita.

ß� Per a les faltes greus: suspensió d’ocupació i sou d’un a deu dies. 

ß� Per a les faltes molt greus: suspensió d’ocupació i sou de deu a trenta dies o 

l’acomiadament, excepte la falta d’assistència injustificada a la funció que podrà  ser 

sancionada amb l’acomiadament. 

prescripció De FAltes

La facultat de l’empresa per sancionar prescriurà en el transcurs de deu dies, en el cas 

de faltes lleus, vint dies, les greus i seixanta dies, les molt greus. El termini de prescripció 

s’iniciarà a partir de la data en què l’empresa hagués tingut coneixement de la seva 

comissió, i en tot cas, als sis mesos d’haver-se comès.

CAPÍTOL 11.  

COMISSIÓ PARITÀRIA 

Article 25. comissió pAritÀriA

En el termini de 30 dies naturals des de la firma del present Pacte i amb la finalitat 

d’interpretar les qüestions controvertides que es derivin del seu desenvolupament i 

aplicació, i de seguir el compliment del mateix, es constituirà una Comissió Mixta Paritaria, 

que és l’òrgan competent en última instància per a la interpretació i la vigilància del Pacte, 

i que, conseqüentment, entendrà de totes les qüestions que li plantegi qualsevol entitat o 

treballador/treballadora afectat pel Pacte.

Aquesta Comissió estarà formada per tres membres de la representació empresarial i per 

tres membres més de la representació dels treballador/treballadoras, més dos suplents 

per a cada un dels designats. Es reuniran, de manera ordinària, cada sis mesos a comptar 

des de la seva constitució i de manera extraordinària quan ho sol·liciti alguna de les parts a 

l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, que és qui farà la convocatòria.

La convocatòria, que s’enviarà als membres amb set dies d’antelació, es realitzarà per 

escrit i haurà de constar el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia. 

La Comissió Mixta escollirà, en cada una de les sessions, un President i un Secretari que 

desenvoluparan els seus càrrecs fins la celebració de la següent sessió de la Comissió.

Els membres de la comissió podran assistir a les reunions acompanyats dels seus 

corresponents assessors.

Els ballarins/ballarines i les companyies de dansa podran plantejar consultes (conflictes 

lleus i greus) sobre la interpretació o el compliment del Pacte a l’APdC, qui haurà de 

resoldre les qüestions plantejades en el termini màxim de trenta dies a comptar des 

de la recepció de la consulta. La competència de la Comissió Mixta serà la de resoldre 

les consultes de conflictes molt greus i haurà de resoldre les qüestions plantejades en 

el termini màxim de trenta dies a comptar des de la recepció de la consulta per part de 

l’Associació.

Les resolucions o acords de la Comissió Mixta que siguin adoptades per unanimitat, 

tindran caràcter vinculant per totes les  parts i s’incorporaran al Pacte i, en el seu cas, a les 

pràctiques habituals de la dansa a Catalunya.   
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