
  

CONTRACTACIÓ 

MERCANTIL 
• Un contracte mercantil es un negoci jurídic bilateral 

que te per objecte un "acte de comerç".  

 

• Un "acte de comerç" es tot aquell acte regulat en el Codi 
de Comerç o qualsevol altre anàleg.  

 

• Un negoci jurídic pot ser considerat un "acte de comerç" 
en funció de la condició de les parts que intervenen en 
aquest (si son comerciants o no), en funció del seu 
objecte (si el Codi de Comerç el considera mercantil, o 
no), o en funció dels dos criteris considerats 
conjuntament.  

 

• Els contractes mercantils es regeixen pel Codi de 
Comerç i les lleis especials de comerç, i, supletòriament 
per les regles generals de les obligacions i contractes del 
Llibre IV del Codi Civil.  

 

  

 

 ©Cristina Calvet ( autora i titular de la presentació). 

 Aquest material només es lliurarà als membres assistents al curs, per a  ús 
personal i amb caràcter estrictament docent i no lucratiu. Aquesta 
presentació no podrà ser reproduïda , comunicada públicament ni 
distribuïda per aquests o tercers  sense l’autorització expressa  per part 
del titular dels drets. 

 

 

CIVIL 
  

  

 . Art. 1254 CC.:  

 El contracte existeix des de que una o varies persones 
accepten obligar-se, respecte d’altra persona o altres en 
donar alguna cosa o prestar algun servei.  

 

  . Art. 1255 CC.:  

 Els Contractants poden establir els pactes, clàusules i 
condicions que tinguin per convenients, sempre que no 
siguin contraris a les lleis, a la moral ni a l’ordre públic. 

 
  . Els contractes civils es regulen al Codi Civil.  En concret, 

al Llibre  IV d’aquest Codi. 

  

 .Art. 1261 CC: 

 Perquè existeixi contracte han de concorre els següents 
requisits : 
1. Consentiment dels contractants. 
2. Objecte cert que sigui matèria del contracte. 
3. Causa de la obligació que s’acordi.  

 



CONTRACTACIÓ 

 

Els contractes que tractarem breument en aquesta sessió, parteixen de la 

següent situació i/o supòsit de fet:  

 

Contractes que subscriuen companyies teatrals o de dansa amb 

organitzadors d’espectacles o tercers interessats en la seva contractació,  

 

Contractes que subscriuen artistes intèrprets que presenten i preparen el 

seu propi espectacle amb organitzadors d’espectacles o tercers 

interessats en la seva contractació. 

 

Contractes que subscriuen artistes intèrprets amb autors de texts teatrals 

o literaris per poder dur a terme el seu espectacle o representació 

escènica. 

 

 

   



CONTRACTE DE REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA 

Consideracions : 

 

1.- Valorar la idoneïtat o no en atorgar la EXCLUSIVITAT al Representant artístic. 

 

2.- Acotar o delimitar els ÀMBITS D’ACTUACIÓ d’aquest, en base al coneixement del sector artístic. 

 

3.- Valorar l’acceptació o no en atorgar al Representant artístic poders per PODER SIGNAR 
CONTRACTES EN NOM DE L’ARTISTA O COMPANYIA DE TEATRE/DANSA. 

 

4.- DELIMITAR L’ÀMBIT GEOGRÀFIC en funció de coneixements i mobilitat. 

 

5.- Acceptar o no que aquest s’arrogui FUNCIONS EN QUANT A ÀMBITS QUE tot i formant part ( 
directa o indirectament) de la professió de l’artista, S’ESCAPEN DEL QUE S'ENTÉN COM ACTUACIÓ 
O SIMPLE INTERPRETACIÓ : CONTRACTES DE COMERCIALITZACIÓ I ÚS DE LA IMATGE. 

 



CONTRACTE DE REPRESENTACIÓ ARTISTICA 

Duració:  

 

 Observar la vigència i renovació automàtica en cas de no  resoldre el contracte 
en el moment de la seva finalització. 

 

Retribució:  

 

 Establir diferents tants per cents en funció de l'àmbit artístic que representi. 

 Delimitar en quins casos no tindrà dret a cap tipus de remuneració o en cas 
d’acordar-se el contrari, establir un tant per cent inferior a la resta dels 
acordats. 



CONTRACTE D’ACTUACIÓ  
(ESCÈNICA, MUSICAL, INTERPRETATIVA). 

Que ha de comprendre mínimament aquest contracte: 

 
1.- Cal mencionar el dia, l’horari i el lloc de la representació . 

 2.- El preu acordat i modalitat de pagament. 

  

3.- Obligacions de l’organitzador:  

 

a) Seguretat del recinte i del material de l’artista. 

b) Posar a disposició de l’artista (camerinos, vestuari, ....) el  necessari per poder desenvolupar  el 
seu treball.. 

c) Aportació d’equip tècnic i de so que posa a disposició del grup/companyia ( si es el cas). 

 

4.- Obligacions de la companyia/grup: 

         a) Acreditar i manifestar en el contracte que la Companyia esta al corrent de totes les obligacions 
laborals, tributaries (fiscals) i de S.S. respecte les persones/professionals que ha contractat per 
l’Espectacle. 

          b) Subscripció de la corresponent assegurança o pòlissa de responsabilitat civil. 

  c) Aportació de material promocional. 



CONTRACTE D’ACTUACIÓ  
(ESCÈNICA, MUSICAL, INTERPRETATIVA). 

Que ha de comprendre mínimament aquest contracte: 

5.- Referent a la suspensió de l’actuació:  

a) Es retribuirà a la Companyia el 100% del preu acordat per l’actuació si es per causes 
de força major. 

b) Es retribuirà a la Companyia  un 50% del preu  acordat per causes alienes a  ambdues 
parts. 

c) En cas de suspensió de l’actuació per causes imputables a la Companyia, ambdues 
parts  acordaran  altres dates  possibles per dur a  terme aquella actuació. 

 

6.- Si la interpretació es realitza en compliment d’un contracte de treball o 
d’arrendament de serveis, s’entendrà a excepció de pacte en contrari, que 
l’empresari adquireix sobre aquelles els DRETS EXCLUSIUS D’AUTORITZAR LA 
REPRODUCCIÓ I LA COMUNICACIÓ PÚBLICA previst en aquest títol i que es 
dedueixen de la naturalesa i objecte del contracte. 

 

7.- Annex al contracte: Respecte el muntatge, l’escenari ( condicions , mides i 
capacitat).Personal que l’organitzador posa al servei de la Companyia. Fitxa tècnica . 



FISCALITAT DEL TREBALLADOR AUTONOM 

1.- Obligacions fiscals/tributaries:  

  

 El professional ha d’inscriure’s al cens d’activitats 

econòmiques (professionals/ artístiques) de l’Agencia 
Tributaria: Alta Censal. 

  

 Autoliquidacions trimestrals de l’ IVA i presentació del 
Resum anual de l’ Impost en els terminis legalment 
establerts. 

  

 Autoliquidacions de pagaments fraccionats trimestrals 
de l' IRPF en els terminis legalment establerts. 

 

 Presentació de la Declaració Anual de l’ IRPF pel fet 
d’exercir una activitat econòmica de tipus professional 
per compte propi.  

 

 Presentació de la Declaració Anual d’Operacions amb 
Tercers en el termini de temps establert  ( si s’ha 
facturat per un import superior a 3.000€ amb un mateix 
client) 

2.- Obligacions Comptables : 

 

 
• Tot empresari ha de portar la comptabilitat de d’acord al 

Codi de Comerç. Els llibres son els següents:  

• Llibre d’inventaris i de comptes anuals (balanç, compte 
de pèrdues i guanys i memòria).  

• Llibre diari, en el que es registren diàriament totes les 
operacions relatives a la activitat empresarial.  

 

 Obligació de conservació de documents acreditatius  

 ( factures, rebuts) tant dels ingressos obtinguts com de 
les despeses suportades. 

 

 


