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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. 



  

 Primera part:  

 MODALITATS DE CONTRACTACIO: 
Laboral/Mercantil. 

 

 Segona part:  

 DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 

 ENTITATS DE GESTIÓ. 

 DRETS D’IMATGE. 



 

 Llei 30/2007, de 30 d’ octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 

 Reial Decret 1/1994, de 20 de juny que aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

 

 Reial Decret 1/1995, de 24 de març, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 

 Reial Decret 2622/1986, de 24 de desembre, pel que es regula la protecció per atur dels jugadors 
professionals de futbol,representants de comerç, artistes, toreros integrats en el Regim de la Seguretat 
Social. 

 Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, que aprova el Reglament General sobre Cotització i 
Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social. 

 

 Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, que aprova el Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes,baixes i variacions de dades de treballadors de la Seguretat Social 

 

 Llei 11/2009, del 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 



  

 QUE ES LA RELACIÓ LABORAL: 

 

 Es una prestació de serveis voluntària i 
personal, retribuïda, per compte aliena, dins 
de l'àmbit d’organització i direcció d’un 
empresari (Art. 1 ET). 
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CONTRACTACIÓ LABORAL. REQUISITS. 

 
  

 Els elements que diferencien la 
relació laboral de qualsevol altre 
relació contractual  son: 

  
• DEPENDÈNCIA, que s’origina quan el 

treballador es troba subjecte a l’ 
organització i direcció de l’empresa; per 
tant es l’empresa qui determina en quin 
moment es prestaran els serveis i es qui 
estableix els corresponents descansos i 
vacances. Els serveis a prestar pel 
treballador acostumen a prestar-se en 
el domicili de l’empresa utilitzant els 
instruments i materials que l’empresa 
posa a la seva disposició.  

 
 

CONTRACTACIÓ LABORAL. REQUISITS. 

 
 

 ALIENITAT: Els serveis es presten pel 
treballador per a un altre persona. 
Per poder apreciar aquest requisit 
s’utilitzen dos criteris: Alienabilitat 
en els fruits; alienabilitat en els 
riscos (que el cost del treball sigui 
assumit per l’empresari; que el fruit 
o resultat del treball s’incorpori al 
patrimoni de l’ empresari; que sobre 
l’empresari recaigui el resultat 
econòmic favorable o advers, sense 
que el treballador es vegi afectat). 

 
 

• RETRIBUCIÓ (Salari). 
  
• El caràcter personalíssim de la relació 

laboral. 
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 Una relació serà laboral quan s’acompleixin els  requisits 

legals que la defineixen, amb independència del nom que li 
hagin donat els contractants. Si el contingut de la relació es 
realment de naturalesa laboral, preval sobre la denominació 
de contracte mercantil o qualsevol  altre que les parts hagin 
fet constar. 

  

 Encobrir una relació laboral sota una aparença diferent pot 
donar lloc a una actuació de la inspecció de Treball per 
regularitzar la situació o a que es declari la laboralitat 
mitjançant sentencia judicial. 
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 “Son Contractes privats els destinats a la contractació 

d’artistes podent utilitzar el procediment negociat quan 
concorri alguna de les causes legals. La contractació amb el 
representant de l’artista, tinguin o no exclusivitat de la seva 
representació no altera aquest règim”. 

 (Junta Consultiva de contractació Administrativa –Informe n.50/2006 de 11 de 

desembre de 2006,) 



 
 Article 20 Llei de Contractes del Sector Públic: 

 

 Son Contractes privats aquells celebrats per una 

Administració Pública que tingui per objecte, entre 
d’altres, la creació e interpretació artística i literària 
o espectacles compresos a la categoria 26 de 
l’Annex II de la Llei.  



 

 Efecte i extinció: 

 

 Article 20.2 Llei de Contractes del Sector Públic: 

 

 “En quan als seus efectes i extinció, aquests 
contractes es regiran pel dret privat”. 

 



Normativa aplicable a aquest sector (artístic): 

 

 

 Convenis col·lectius sectorials autonòmics i/o estatals. 

  

 Reial Decret 1435/1985 que regula la relació laboral especial 

dels artistes en espectacles públics. 

 

 Estatut dels Treballadors i 

 

 Per la resta de normes laborals comuns. 

 

 

10 



 

 

 L’article 2.1e) del Text Refós de l’Estatut dels 
treballadors estableix que estem davant 
d’una relació laboral especial, venint 
l’Ajuntament obligat com a empresari o 
promotor de l’espectacle a satisfer els salaris 
pactats i assumir les cotitzacions. 



  

 Article 2 núm.1 apartat e) del ET: “Es consideraran 

relacions laborals de caràcter especial e) la dels artistes en 

espectacles públics. 

 

 Reial Decret 1435/1985, de l’1 d’agost, pel que es regula la relació 
laboral especial de s artistes en espectacles públics:  

 

 Art.1.2 RDAEP es considera relació especial de treball d’artistes  en 

espectacles públics “ la que s’estableix entre un organitzador 

d’espectacles públics o empresaris i aquells que es dediquen 

voluntàriament a la prestació d’una activitat artística per compte, i 

dins de l’àmbit d’organització i direcció d’aquells, a canvi, d’una 

retribució. 



 
  

 Queden incloses en l'àmbit d’aplicació del present Reial Decret 
totes les relacions establertes per l'execució d’ activitats 
artístiques, desenvolupades directament davant el públic o 
destinades a la gravació de qualsevol tipus per a la seva difusió 
entre aquest, en mitjans com el teatre, cinema, radiodifusió, 
televisió, places de toros, instal·lacions deportives, circ, sales de 
festes, discoteques, i en general, qualsevol local destinat habitual 
o accidentalment a espectacles públics, o a actuacions de tipus 
artístic o d’ exhibició. 



 
 Queden excloses les actuacions artístiques 

en l'àmbit privat. 
 
 Aquest Reial Decret no serà d’aplicació a les 

relacions laborals del personal tècnic i 
auxiliar que col·labori en la producció 
d’espectacles. 

 



 

 

 Els artistes es van integrar en el Règim 
General de la Seguretat Social, conjuntament 
amb altres professionals, per aplicació del 
Reial Decret 2622/1987, de 24 de desembre. 



 

 

 POSICIÓ D’EMPRESARI O PROMOTOR DE 
L’ESPECTACLE: 

 

 En cas que l’Ajuntament efectiu la 
contractació de manera directa. 



 

 CONTRACTACIÓ INDIRECTA MITJANÇANT 
REPRESENTANT DE L’ARTISTA: 

 

 l’Ajuntament ha de comprovar:  

 
- Comprovació de les altes i baixes dels artistes. 

- Comprovació requisits de capacitat, aptitud per contractar, i no existència de 
prohibicions per contractar. 

- Equiparació a les comprovacions que es realitzen amb qualsevol altre 
contractista. 

 



  
 FORMA DEL CONTRACTE. 
 
 El contracte es formalitzarà per escrit, i en exemplar triplicat. 

Un exemplar serà per cada una de les parts contractants, i el 
tercer es registrarà en el SEPE (organisme autònom adscrit al 
Ministeri de treball i de Seguretat Social).  

 
 En el contracte individual es farà constar com a mínim: 
 a) La identificació de les parts. 
 b) l’objecte del contracte {núm. de representacions,dies,horari,lloc exacte on tindrà 

lloc,etc}. 
 c) La retribució acordada, amb expressió dels diferents 

conceptes que la integren*. 
 d) La duració del contracte i del període de prova, si procedeix. 
 



 

 Es detallarà el catxet que ha de rebre l’artista 
o companyia i també si hi ha una despesa 
que no quedi inclosa com poden ser el 
transport, les dietes, els allotjaments, etc. 

 

 També es molt important indicar la forma de 
pagament de l’esmentat catxet i el moment 
en què aquest es produirà. 



  
 DURACIÓ I MODALITATS DEL CONTRACTE DE 

TREBALL. 
 
 El contracte de treball dels artistes en 

espectacles públics podrà celebrar-se per a 
una duració indefinida o determinada.  

 
 El contracte de duració determinada podrà ser 

per una o varies actuacions, per un temps cert, 
per una temporada o pel temps que una obra 
estigui en cartell.  



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) Es responsabilitzarà de l’obtenció dels permisos i les assegurances necessaris per a l’actuació en el lloc 
i el dia establerts. 

b) Es responsabilitzarà del material/equip tècnic que aportarà l’organitzador i que poden quedar fixades a 
la fitxa tècnica. 

c) Es responsabilitzarà de les condicions/seguretat de l’espai d’actuació (accessos material 
tècnic,escenari,camerinos,dutxes,etc). 

d) I del nombre d’invitacions a disposició de la companyia. 

 

4.- Obligacions de la COMPANYIA/GRUP: 

a) Els horaris de treball ( arribada,muntatge,desmuntatge,etc). 

b) El material tècnic que aportarà la companyia i que poden quedar fixades a la fitxa tècnica. 

c) 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. 

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

e) Temes de comunicació ( aportació de cartells i de fotos promocionals,disponibilitat per a fer 
entrevistes,etc). Aportació de material promocional. 



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. 

d) Factor meteorològic: En cas d’anulació la companyia pot pactar cobrar un mínim 
de 50% del catxet si l’actuació no s’ha iniciat i el 100% si ja ha començat. 

 

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 . 



 

 Document que recomanem que s’adjunti al 
contracte i en el qual s’hi descriuen totes les 
necessitats tècniques de la companyia i el 
material tècnic i el personal que hauran 
d’aportar les dues parts. 

 

 Es recomana que aquest document inclogui 
també les dades de contacte del responsable 
tècnic. 

 



 

 
 Certificació administrativa positiva d’estar al corrent d’obligacions 

tributaries. 

 Certificació administrativa positiva d’estar al corrent d’obligacions 
de la Seguretat Social. 

 Document acreditatiu d’estar donat d’alta de l’IAE (model 036). 

 Document acreditatiu d’estar donat d’alta al RETA (autònoms 
professionals). 

 Fotocopia del NIF (Empresa o autònom). 

 Escriptura de constitució de societat o estatuts (empreses). 

 Assegurança de Responsabilitat Civil. 

 

 

 



 
 L’organitzador es responsabilitzarà de l’obtenció dels permisos i les 

assegurances necessaris per a l’actuació en el lloc i el dia establerts.  

 

 No obstant això,ambdues parts han de tenir contractades les assegurances 
de responsabilitat civil corresponents, que cobreixin els danys 
personals,materials i els perjudicis consecutius que es poden ocasionar per 
l’ús dels respectius materials i/o instal·lacions. 

 

 Aquestes pòlisses han de tenir unes condicions, requisits,cobertures i límits 
clars i adequats a la realitat sotmesa per la Llei 10/1990, de 15 de juny, 
sobre política de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics. 



 Pels organitzadors d’espectacles:El normal desenvolupament dels espectacles i 

les activitats recreatives pot comportar un risc per a la seguretat de les persones,tant de 
les persones espectadores, usuàries i participants com de terceres persones alienes a 
aquestes activitats. Això s’accentua en aquells espectacles que tenen lloc a l’aire 
lliure,que utilitzen artefactes o elements pirotècnics. 

 

 Per tant, els organitzadors han de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que 
cobreixi el risc de la responsabilitat  civil pels danys personals, materials i els perjudicis 
consecutius que se’ls pot ocasionar. El Decret 251/2006 regula les quanties mínimes 
exigibles en virtut de l’aforament i de les diferents característiques del lloc, amb la 
finalitat d’aconseguir que les condicions i cobertures de les pòlisses siguin coherents  i 
s’ajustin a la realitat. 

 

 Pels artistes o companyies: Subscripció assegurança de responsabilitat civil que 

pugui garantir el pagament de les indemnitzacions en aquells casos en què la 
responsabilitat de l’accident sigui atribuïble al personal de la companyia o a la utilització 
dels seus equips.  



 Aquesta Llei deroga la llei 10/1990 de 15 de juny sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 

 

 L’objecte d’aquesta llei es establir el regim jurídic dels espectacles 
públics, les activitats recreatives, i també els establiments i els 
espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats, i 
regular-ne la intervenció administrativa. 

 

 Resten sotmesos a aquesta llei tota mena d’espectacles públics, 
activitats recreatives i establiments oberts al públic, amb 
independència del caràcter públic o privat dels organitzadors, de la 
titularitat pública o privada de l’establiment o l’espai obert al públic 
en què es desenvolupen, de llur finalitat lucrativa o no lucrativa i de 
llur caràcter esporàdic o habitual. 

 



 Drets i obligacions dels espectadors i usuaris. 

 

 Drets i obligacions dels organitzadors i dels 
titulars. 

 

 Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o 
executants i de la resta del personal al servei 
dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats 
recreatives. 



DRETS OBLIGACIONS 

 Dur a terme l’actuació o activitat contractada, 
d’acord amb les normes que la regulen en 
cada cas i amb el programa o el guio pactat 
amb els artistes o els organitzadors: Els 
artistes es poden negar a actuar o poden 
alterar llur actuació tan sols per una causa 
legitima o per raons de força major. 

 A aquests efectes, s'entén que es una causa 
legitima la carència o la insuficiència de les 
mesures de seguretat i d’higiene requerides, 
l’estat de les quals els artistes poden 
comprovar abans de l’inici de l’espectacle o 
l’activitat. 

 Ésser tractats amb respecte pels titulars, els 
organitzadors, el públic i els usuaris. 

 

 Rebre la protecció necessària per a executar 
l’espectacle o l’activitat recreativa, i també per 
a accedir a l’establiment o l’espai obert al 
públic i per a abandonar-lo. 

 
 
 
 

 Ésser respectuós amb el públic. 
 
 Dur a terme l’actuació o l’activitat 

contractada. 
 

 



 

 El Reglament te per objecte el desplegament de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives. 

 
 Estan sotmesos a aquest Reglament: 

 

  els ESPECTACLES PÚBLICS (independentment del seu caràcter 
públic o privat),  

 les activitats recreatives,  

 els establiments i els espais oberts al públic, inclosos en el 
catàleg de l’annex I del Reglament. 

 



Requisits i obligacions GENERALS 
que han de complir els 

establiments 

 

Requisits i obligacions ESPECIALS que 
han de complir els establiments 
 

 

 Informe Urbanístic Municipal. 

 

 Compatibilitat Acústica. Prevencions 
acústiques especials. 

 

 Suficiència dels accessos i dels serveis de 
mobilitat. 

 

 Requisits constructius (codi tècnic de 
l’edificació). 

 

 Prevenció i seguretat en cas d’incendi: 

 a) d’Evacuació. 

 b) De senyalització. 

 c) D’enlluernament d'emergència i de senyalització. 

 d) Dels equips i sistemes de protecció contra incendis. 

 

 Ocupació de la via Pública (mesures per prevenir 
aglomeracions de persones ocupant l avia pública amb motiu 
de l’accés o la sortida d’aquests). 

  

 
 
 

 
 Condicions de les estructures no permanents 

desmuntables. 
 
 Establiments d’activitats musicals: Aquests 

establiments no es podran instal·lar:  
 
 
 a) En soterranis d’edificis entre mitgeres que no 

compleixin les restriccions previstes al CTE. 
 
 b) En contigüitat amb habitatges o amb solars 

qualificats per al’ ús residencial, llevat dels bars 
musicals i dels restaurants musicals. 

 
 c) En contigüitat a centres docents,equipaments 

sanitaris o assistencials o edificis seus d’institucions 
públiques, ni a solars destinats per l’ordenament 
urbanístic o aquest tipus d’equipaments. 

 



MESURES PER A LA PROTECCIO 
DE LA SEGURETAT I LA  SALUT 

MESURES PER AL CONTROL DE 
L’AFORAMENT 

 Memòria de seguretat (establiments on 
es realitzen activitats recreatives 
musicals amb aforament autoritzat 
superior a 150 persones). 

 

 Pla d’autoprotecció (establiments amb 
un aforament igual o superior a les 
2.000 persones; establiments amb un 
aforament entre 500 i 2.000 persones; 
Establiments oberts al públic amb un 
aforament inferior a 500 persones). 

 

 Condicions d’higiene i salubritat. 

 

 Dispositius d'assistència sanitària. 

 

 
 

 Determinació i informació de 
l’aforament. 

 
 Obligació de comptar amb un 

sistema automàtic de control 
d’aforament (a partir de 151 
persones d’aforament autoritzat). 
 


