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El contracte 

 

 

    Forges 



Què és un contracte 

  

 Acord de voluntats que 
crea o transmet drets i 
obligacions a les parts que 
el subscriuen. 

 

 Es regeix pel principi 
d’autonomia de la voluntat. 

 

Es perfecciona amb 
el consentiment 

d’ambdues parts i 
les obligacions 

contretes tenen 
força de llei 



Capacitat legal per contractar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones 
majors d’edat 

Persones de menys 
de 18 anys 
legalment 

emancipades 

Persones d’entre 16 i 18 anys si 
tenen autorització dels seus 

pares o de qui els tingui al seu 
càrrec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma dels contractes 

Conseqüències imprevisibles del 
seu incompliment. 

 
Dificultat per la prova de les 

condicions de treball. 

Obligatòria en alguns tipus de 
contracte. 

 
Seguretat jurídica per ambdues 

parts. 



Regulació legal mínima 

 

 

 

CODI CIVIL 



Contractes més comuns 

Modalitats 

Arrendament 

 

 

Compravenda 

 

Assegurança 

Definició 
 L’arrendador s’obliga a lliurar un be 

perquè l’altra part, l’arrendatari, el 
tingui a nom i en lloc del propietari, 
i en gaudeixi pagant-li un preu de 
forma periòdica. 

  
 El venedor s’obliga a lliurar una 

cosa i el comprador paga per ella 
un preu cert. 

  
 Un assegurador s’obliga, amb el 

cobrament d’una prima, a cobrir els 
riscos objecte de la cobertura de la 
pòlissa, dintre dels límits pactats. 



Modalitats 

Servei 

 

Societat 

 

Treball 

Definició 
 Es pacta la prestació d’un servei 

determinat a canvi d’un preu. 
 
 Dos o més persones s’obliguen a 

posar en comú diners, bens o 
treball amb afany de lucrar-se’n en 
un futur. 

 
 Una de les parts, el treballador, 

presta el seu servei per compte aliè 
i dintre de l’àmbit de direcció i 
d’organització de l’altra part, 
l’empresari, a canvi d’una retribució 
(article 1 TRET). 



El contracte de treball dels artistes: 
contracte tipus de teatre 



Relacions laborals dels artistes en espectacles 
públics 

   Regulació legal mínima 

Estatut dels 
Treballadors 

Llei de la 
Propietat 

Intel·lectual 

RD 1435/1985, 
regulador de la 
relació laboral 

especial dels artistes 
en espectacles 

públics 

CONTRACTE 
DE TREBALL 

ARTÍSTIC 

Convenis 
col·lectius 



Capacitat legal per contractar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorització 
excepcional de 
participació en 

espectacles públics 

Persones menors 
de 16 anys 

Sempre que no hi hagi 
perill per la seva salut 

física ni formació 
professional i humana 

Signatura contracte per 
part de pares o 

representants legals 



Forma dels contractes 

Conseqüències imprevisibles 
del seu incompliment. 

 
Dificultat per la prova de les 

condicions de treball. 

Obligatòria en  els contractes de 
treball dels ARTISTES. 

 
Seguretat jurídica per ambdues 

parts. 



Contingut mínim contracte artístic 

• Article 3 del RD 1435/1985, relació laboral 
dels artistes en espectacles públics. 

 

 

 

• Article 106 i ss del RD Legislatiu 1/1996, Llei 
de la propietat intel·lectual. 



Treballar sense contracte 

• Presumpció de contracte verbal. 

• Artistes: presumpció de contracte temporal. 

• Fals autònom: ens obliguen a facturar malgrat que 
la relació jurídica és laboral. 

 

 

 

• Reclamació: davant la jurisdicció social (relació 
laboral) i la ITSS (cotització a la Seguretat Social). 

Relació laboral: dependència, alienitat (en els fruits i en 
els riscos), retribució, caràcter personalíssim de la 

relació) 



Contracte de treball artístic 

       Modalitats       Tipus de clàusules 



Contracte tipus de Teatre 

 

 

 

 

 Clàusules laborals i 
clàusules civils 

(cessions de drets) 

Annex quadre resum de 
retribucions 

Fruit de la Mesa Mixta Paritària del Conveni 
col·lectiu dels actors i actrius de teatre de 

Catalunya 



Negociació del contracte 

Cessions de 
drets Condicions 

de treball 

Repercussions del 
consentiment 

atorgat 



Incompliment del contracte 

Treballador 

Empresari 



JURIDISCCIÓ 
LABORAL 

1 any 
20 dies 
hàbils 

Reclamació de 
quantitat 

Acomiadament 



EL CONTRACTE 

D’ACTUACIÓ A LES ARTS 

ESCÈNIQUES 

Col·labora: 



QUÈ ÉS UN CONTRACTE D’ACTUACIÓ? 

És aquell document que reflecteix tots els 

acords pactats entre l’entitat 

organitzadora i la companyia o artista que 

realitzarà la funció, envers les condicions 

de realització d’aquella actuació. 

 

 



PARTS DEL CONTRACTE 

 Parts reunides 

 Pactes: 

 Dades de l’actuació 

 Retribució i pagament 

 Drets de representació 

 Publicitat 

 Necessitats tècniques 

 Personal contractat 

 Assegurances, permisos i llicències 

 Suspensió 

 Jurisdicció i competències 

 Signatura 

 



PARTS REUNIDES 

S’han de posar les dades complertes de qui signarà 

i a qui representa tant de l’ORGANITZACIÓ com 

de L’ARTISTA 



PACTES: DADES D’ACTUACIÓ 

 Especificar on i quan es farà la funció, la durada, 

les diferents sessions… 



PACTES: RETRIBUCIÓ I PAGAMENT  

 És molt important especificar quina serà la 

retribució que es rebrà, desglosant els impostos 

corresponents, i com i quan es realitzarà el 

pagament. 



PACTES: DRETS DE REPRESENTACIÓ  

 S’ha d’especificar tant si tenim registrats els 

drets d’autor, representació, etc. de l’obra com si 

no. En cas que estiguin registrats, s’ha d’indicar 

qui farà la liquidació dels mateixos i a quina 

entitat. 



PACTES: PUBLICITAT 

 Es aconsellable, incloure un punt on es parli de la 

publicitat que es farà, sobre tot si la remuneració 

de l’actuació depen de la taquilla. 



PACTES: NECESSITATS TÈCNIQUES 

 És fonamental incloure les necessitats tècniques 

de l’espectacle. S’aconsella posar la fitxa tècnica 

en un annex.  



PACTES: PERSONAL CONTRACTAT 

 La companyia ha de garantir que tots els seus 

treballadors estan legament contractats i donats 

d’alta a la S.S. 



PACTES: ASSEGURANCES, PERMISOS I 

LLICÈNCIES 

 El contracte ha d’especificar qui assumeix la 

sol·licitud dels permisos i llicències necessàries 

per tal de portar a terme l’actuació, així com les 

assegurances necessàries. 



PACTES: SUSPENSIÓ 

 Què passa si hem de suspendre l’actuació? 

Quines són les possibles causes de suspensió? 



PACTES: JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIES 

 Sempre s’ha de definir quin jutjat tindrà la 

jurisdicció i competències en cas de desavinences. 



PACTES: SIGNATURA 

 Per tal de demostrar que totes dues parts 

accepten tots els pactes del contracte, ambdues 

parts han de signar TOTES les fulles del 

contracte. 



GRÀCIES! 

Més informació a les corresponents associacions 



EL CONTRACTE AMB UN
AGENT, REPRESENTANT, MANAGER, 

GESTOR........



QUÈ ÉS UN AGENT?
UN PONT

CREACIÓ
ARTISTA

PARTICIPACIÓ I CONSUM CULTURAL
PROGRAMADORS I PUBLICS 

AGENT/REPRESENTANT



El contracte entre agent i artista suposa 
un acord entre un empresari, l’agent, i 

un artista, pel qual el primer es 
compromet voluntàriament a prestar 
uns serveis determinats per compte del 
segon i sota la seva direcció, a canvi 

d'una retribució.



Ens centrem en REPRESENTACIÓ I GESTIÓ 
PER BOLOS/ACTUACIONS

ALTRES POSSIBLES TASQUES DEL GESTOR CULTURAL:
. PRODUCCIÓ
. GESTIO ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA, .GESTIO DE 
SUBVENCIONS I RECERCA DE FINANÇAMENT PEL 
PROJECTE ARTÍSTIC .DISSENY I DESENVOLUPAMENT I
ESTRATEGIES DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DEL PROJECTE 
ARTÍSTIC
(valorar si es poden unificar en una o mes persones però 
en un servei únic, que segons com pot ser més 
econòmic, o no)



A l’agent  se li autoritza expressament per signar en 
nom i representació de l'artista tots els contractes i 
documents que siguin necessaris per al 
desenvolupament de les activitats professionals de 
l'artista. 

Criteri bàsic que marca la forma de treball:  el 
principi D’EXCLUSIVITAT (O NO).



PARTS DEL CONTRACTE (I):

REUNITS

L’ARTISTA

L’AGENT

en representació pròpia o com empresa/ES

MANIFESTEN

Petit resum d’habilitats i desitjos  de cadascú i les  
intencions



PARTS DEL CONTRACTE (II):

PACTES I OBLIGACIONS DE LES PARTS

‐ AMBIT GEOGRÀFIC
‐ EXCLUSIVITAT

AGENT
ARTISTA

‐ DURADA
‐ PREU VENDA

ACORDAT I RESPECTAT
‐ CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES  %



PARTS DEL CONTRACTE (III):

PACTES I OBLIGACIONS DE LES PARTS

OBLIGACIONS DE L’AGENT
‐FUNCIO PROFESSIONAL I LLEIALTAT 
‐PROMOCIÓ DIFUSIÓ
‐GESTIÓ, COORDINACIÓ 
‐GARANTIA PER LES NECESSITATS DE L’ARTISTA
‐VETLLAR PER LES OBLIGACIONS DE L’ARTISTA 
‐INFORMACIÓ CONTINUADA AMB L’ARTISTA



PARTS DEL CONTRACTE (IV):

PACTES I OBLIGACIONS DE LES PARTS

OBLIGACIONS ARTISTA
‐FUNCIO PROFESSIONAL I LLEIALTAT
‐RIGOR PROFESSIONAL ARTÍSTIC
‐REQUISITS LEGALS I  LABORALS
‐ASSEGURANCES RESP. A TERCERS
‐PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ



PARTS DEL CONTRACTE (V):

PACTES I OBLIGACIONS DE LES PARTS

‐CONCLUSIO CONTRACTES
‐CONFIDENCIALITAT
‐RESOLUCIÓ CONTRACTE
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