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36 PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA CONDICICIÓ 
PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS EN EL MÓN DE LA 

CULTURA 
 
 
 
El document complert està disponible a www.conca.cat 
 
 
 
 
En l'informe anual de l'any passat, el CoNCA es comprometia a promoure la redacció d’un 
“Estatut de l’Artista” que aportés propostes de millora perquè l’artista i el creador gaudissin 
de les condicions mínimes necessàries per realitzar la seva activitat.  
 
Aquest document que avui presentem és el resultat d'un estudi previ per captar la fotografia 
més fidel de la situació fiscal, laboral, contractu al i de formació de l’artista, el creador 
i el professional dels oficis connexos al món de le s arts . Aquesta feina ha permès ara 
plantejar alternatives per intentar donar resposta a situacions anòmales  del sector tant 
en un àmbit normatiu, com de gestió.  
 
El CoNCA entén que les activitats culturals i creatives a Catalunya són un dels principals 
generadors de riquesa i ocupació. Donen feina a, pràcticament, 164.300 treballadors, el 
5,2% del conjunt de persones ocupades al país. Tot i així, en aquests moments, l’artista, el 
creador i el professional d’oficis connexos al món cultural es troba sovint en una situació 
de precarietat.  Les dades recollides indiquen que pel que fa al nivell d’ingressos bruts 
anuals (prenent com a referència l’exercici 2012), el 33% percep entre 12.000 € i 25.000 €; 
el 27%, de 6.000 € a 12.000 €; el 25%, menys de 6.000 €, i el 16%, més de 25.000 €.  
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Metodologia utilitzada  
 
Per elaborar aquest document ha estat necessària una primera fase de diagnosi: 
 
- S'han recollit documents elaborats pels propis artistes, creadors i professionals del món 

de les arts, així com per les seves associacions . 
- S'han fet reunions amb les associacions  més representatives dels sectors de la cultura 

a Catalunya. 
- S'han analitzat les respostes de les enquestes  contestades durant els mesos de 

setembre i octubre de 2013 per 1.164 artistes, creadors i professionals del món de les 
arts a Catalunya sobre la seva situació professional i formativa.  

- Les propostes de millora de la situació que aporta aquest document de treball han estat 
també fruit d'una anàlisi de dret comparat  amb legislacions d’altres països per buscar 
totes les solucions possibles. 

 
Un cop finalitzades aquestes tasques s’ha plantejat una relació de propostes  resultants de 
l’anàlisi prèvia que han estat contrastades amb els representants del sector obrint un procés 
d’esmena i millora  de les propostes inicials. 
 
El resultat final d’aquest procés són les 36 propostes  que a continuació s’exposen 
agrupades en quatre eixos temàtics: tributari, laboral, contractual i de drets d’autor i formatiu. 
 
Per a l’elaboració d’aquest document ha estat fonamental la implicació i la col·laboració de 
les associacions representatives dels diferents sectors culturals que han participat en les 
taules de treball i que han aportat les seves reflexions i punts de vista sobre les peculiaritats 
del treball dels seus representats: 
 
Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFP) 
Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) 
Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) 
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) 
Associació d’Escenògrafs de Catalunya (AdEC) 
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) 
Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC) 
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) 
Associació de Músics de Tarragona (AMT) 
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) 
Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) 
Associació de Regidoria d’Espectacle de Catalunya (AREC) 
Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya (AteCat) 
Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) 
Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT) 
Foment de les Arts Decoratives (FAD) 
Guionistes Associats de Catalunya (GAC) 
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RESUM DE LES PROPOSTES DE MILLORA EN L'ÀMBIT TRIBUT ARI 
 
Un dels problemes amb què topa l'artista a l'hora de fer front a la seva contribució és la 
irregularitat dels seus ingressos . La retenció s'aplica amb independència dels guanys que 
obté i que, ben sovint, són escassos. A més, la llei dicta que ha de tributar quan realitza el 
servei en comptes de fer-ho en el moment del seu cobrament. Sovint, el creador es troba 
que ha de tributar en un sol exercici  la totalitat d’un ingrés que ha estat generat en un 
període llarg de temps, com és el cas d'autors literaris, compositors i artistes visuals, que 
treballen durant períodes llargs i no cobren fins que no han acabat. També s'ha de millorar 
el tractament de les despeses , tant pel que fa a una definició nítida com a la seva possible 
deducció en el moment que es produeix.  

Una de les qüestions més importants és la necessitat d’aplicar de forma generalitzada el 
tipus súper-reduït d’IVA , que obligaria a redefinir prioritàriament el significat d’obra d’art 
que esmenta la llei, amb l’objectiu de no excloure cap àmbit de la cultura, i també per 
redefinir el concepte de professionals del sector, per tal de millorar la sistematització de les 
diferents professions vinculades a les arts i que avui encara no estan incloses. 

Una ullada a les legislacions d'altres països ens permet veure experiències que podrien ser 
beneficioses per als nostres creadors si s'apliquessin aquí. Per exemple, a Eslovènia, hi ha 
una deducció fixa del 25% com a despeses de negoci per a treballadors autònoms registrats 
en el sector cultural, quan els ingressos del professional estan per sota dels 42.000 €. 
Irlanda eximeix els artistes visuals, escriptors i compositors del pagament de l'impost sobre 
la renda sobre els guanys derivats del seu treball creatiu. A França, els artistes independents 
paguen una quota del 15,5% de l'ingrés anual de la seva activitat, en comparació al 23% 
dels treballadors assalariats.  

Pel que fa a la possibilitat de periodificar els ingressos en diversos exercicis, a la majoria 
dels països de la Unió Europea es pot fraccionar la declaració dels ingressos establint una 
mitjana de renda.  

Un altre aspecte important és el de l'IVA. Al Regne Unit, l'IVA sobre la venda d'art només 
s'aplica si el volum de negoci anual de l'artista excedeix de 83.000 €. A Àustria, els únics 
artistes que estan obligats a registrar-se en relació a l'IVA són els que tenen un benefici 
anual per sobre de 22.000 €. 

Un cop estudiats els diversos sectors i analitzades les realitats d'altres països, el CoNCA 
presenta, entre d’altres suggeriments més específics, vuit propostes de millora en l'àmbit 
tributari dels professionals en el món de la cultur a. 
 
1. Aplicació d’un IVA cultural de forma generalitza da a un tipus super-reduït del 4%  

Reivindicació històrica de tot el sector com a mesura per acabar amb la confusió 
generada per l’actual regulació i amb un objectiu clar: afavorir la circulació de béns i 
serveis i el consum de productes culturals. 

2. Reducció i simplificació de les obligacions form als tributàries. 
Eliminació del pagament fraccionat d’IRPF com a conseqüència d’establir una retenció 
mínima en els ingressos de l’artista i reduir a una única declaració d’IVA amb caràcter 
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anual per tal de recuperar l’IVA suportat. Per aconseguir aquesta mesura es proposa la 
inversió del subjecte passiu en IVA.   

3. Aplicació d’un nou sistema de retencions a l’IRP F. 
En aquest punt es plantegen dues propostes alternatives: 
a) Exempció d’aplicar la retenció per IRPF fins a un llindar d’ingressos màxims de 

15.167 €, atès que la tributació seria nul·la. 
b) Aplicació d’una retenció general entre l’1% i el 2% a les activitats artístiques, culturals 

i connexes. 

4. Aplicació del criteri de caixa, és a dir, tribut ar quan es cobri, i presentar 
pressupostos per planificar els pagaments i els cob raments. 
Declarar l’ingrés en el moment en que es cobri de manera efectiva. Així mateix es 
recomana presentar pressupostos establint un calendari d'emissió de factures i del seu 
cobrament. 

5. Possibilitat de fraccionar la declaració d’ingre ssos generats en diversos exercicis. 
Declarar l’ingrés en el mateix número d’exercicis que els anys de la seva generació. 
Establir un calendari d'emissió de factures i del seu cobrament en base a un pressupost. 

6. Possibilitat de deduir les despeses de producció  en el moment en què es generen 
i no en el moment de venda de l'obra. 
Evitar el retard en la deducció de la despesa de l’activitat.  

7. Redefinició dels professionals del sector de la cultura (creadors, intèrprets i 
professions connexes) als epígrafs de l’IAE. 
Ubicar tots els professionals en una sola secció i en una sola agrupació.  
Completar i establir epígrafs específics per aquells sectors absents de la present 
regulació. 

8. Modificacions en la Llei de Mecenatge per afavor ir la inversió privada en béns 
culturals.  
Defensar un increment de les deduccions en l’Impost de Societats del 70% i en l’IRPF 
del 60%, en comptes del 35% i del 25% respectivament.  
Ampliar els possibles beneficiaris de les aportacions possibilitant que se'n puguin 
beneficiar empreses i autònoms.  
Incloure la modalitat de microdonacions amb un 100% de deducció per al donant. 
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RESUM DE LES PROPOSTES DE MILLORA EN L'ÀMBIT LABORA L 
 
Una de les problemàtiques detectades de forma més generalitzada, sobretot en els sectors 
dels músics, guionistes, actors, directors, escenògrafs, artistes del circ, ballarins, coreògrafs i 
resta de professionals de les arts escèniques, és l’encobriment d’una relació laboral de 
caràcter especial sota una relació mercantil . D’aquesta manera, la part contractant 
s’estalvia una sèrie de despeses i gestions, com són la tramitació d’altes i baixes de 
treballadors davant la Tresoreria General de la Seguretat Social o el pagament de les 
cotitzacions a la Seguretat Social. 

En els casos en què es formalitzen les relacions laborals amb un contracte, existeix la 
pràctica habitual de fer-ho en períodes molt curts d’afiliació a la Seguretat Soci al que 
resulten perjudicials per als artistes. D’altra banda, sovint no es consideren els dies d'assaig, 
els actes de promoció i els anuncis com a períodes de feina. Això fa que, durant una part 
important de la seva vida laboral, l'artista no estigui donat d’alta amb unes bases de 
cotització que li permetin assolir una pensió digna. 

En relació a aquells artistes donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA), el problema principal l’origina la irregularitat en els ingressos i la seva 
escassetat , fet que dificulta el compliment de l’obligació de cotització dels artistes que tindrà 
repercussió directa en les futures prestacions. 

Si fem l'exercici del dret comparat, ens trobem que a Alemanya es va crear la 
Künstlersozialkasse (KSK), una institució per protegir als creadors, oferint-los un sistema de 
seguretat social que cobreixi la seva salut i jubilació. L’artista o creador ingressa un 
percentatge de les cotitzacions socials que li corresponen pels conceptes d’assegurança de 
malaltia, dependència i jubilació. La KSK ingressa l’altre percentatge que el paguen les 
empreses que contracten els serveis dels artistes afiliats i el complement que aporta el 
govern federal. A França existeix la Maison des Artistes (MDA) que s’encarrega de gestionar 
la seguretat social dels seus afiliats.  

A banda d'algunes propostes específiques de cada sector, el CoNCA reporta onze 
propostes per millorar la situació laboral dels art istes:  

9. Millora en el sistema de retenció dels artistes treballadors per compte aliena per 
adequar-lo als nivells d’ingressos anuals. 
Reduir el tipus fix de retenció de l’IRPF al 7% per tal de no minorar excessivament les 
retribucions líquides dels treballadors culturals. 

10. Creació d’un sistema de representació sindical del sector. 
Potenciar una àmplia representació sindical del sector que permeti negociar convenis 
segons les seves necessitats específiques. 

11. Elaboració d'un cens de professionals culturals . 
Reprendre la resolució de la Comissió de Cultura i Llengua, del 2 de maig del 2012, i 
ampliar-la, elaborant un cens dels professionals que permeti definir les diferents 
professions i defensar els seus drets.  
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12. Creació d’un sistema de protecció que compensi la dificultat d’assolir la prestació 
d’atur degut a la curta durada d’alguns contractes laborals. 
Reivindicar un sistema similar a l’existent a França en què, a partir d’un mínim d’hores 
cotitzades, es cobreixin els períodes d’inactivitat laboral. 

13. Atenció particular als col·lectius professional s de circ i de dansa donada la curta 
durada de la seva carrera professional i l’alt risc  de lesions. 
Complementar el temps específic d’afiliació a la seguretat social. Incloure dins de la 
relació de malalties professionals, les pròpies de les activitats professionals que duen a 
terme els creadors, intèrprets i professionals d’oficis connexos al món de les arts.  

14. Adaptació de la situació dins del règim d'autòn oms 
Possibilitar la cotització a temps parcial dins del règim dels autònoms en els casos en 
què existeixi una activitat paral·lela per compte aliè. Aprovar un sistema de bonificacions 
pels autònoms que no assoleixen uns ingressos mínims.  Posposar les quotes durant un 
màxim de temps sense pèrdua de l’afiliació 

15. Compatibilitzar la situació de jubilació amb l’ activitat artística activa. 
Permetre als artistes continuar amb la seva activitat creativa tot i la situació de 
pensionista. 

16. Evitar l’ús abusiu de contractacions de caràcte r mercantil en les relacions 
laborals. 
Potenciar l’acció sindical directa per evitar aquests tipus de contractes fraudulents.  

17. Incorporar el personal tècnic i auxiliar a la n ormativa que regula el treball en 
espectacles públics. 
Eliminar l’article 1.5 del Reial decret 1435/1985, que regula la relació laboral especial 
dels artistes en espectacles públics. 

18. Actualització del règim de seguretat social apl icable a les relacions laborals 
especials dels artistes en espectacles públics 
Aplicació de la disposició addicional 15a de la Llei 40/2007 per facilitar vides laborals 
amb els mínims espais possibles d’absència de cotitzacions. 

19. Utilització del sistema RED per a les relacions  laborals especials d’artistes. 
Reivindicar a la Seguretat Social que implementi tots els tràmits del règim laboral 
especial d’artistes al sistema RED. 
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RESUM DE LES PROPOSTES DE MILLORA EN L'ÀMBIT CONTRA CTUAL  
 
En aquest apartat, la situació és tan precària que fins i tot convé recordar la necessitat 
d’estendre a totes les relacions professionals els contractes per escrit.  Una de les 
situacions amb què s'ha anat trobant el CoNCA durant l'elaboració d'aquest document és 
que la manca de contracte escrit genera conflictes que serien evitables. 

La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) és una lle i molt proteccionista dels drets d’autor, 
però no es compleix. 

En el cas de les arts visuals, sovint no és clar qui assumeix el cost de producció d’una obra 
(l’artista o el galerista) o com es recupera el cost de la venda de l’obra en fer la liquidació. 
D’altra banda, els artistes plantegen que no té cap sentit que en una exposició cobrin tots els 
agents que hi intervenen (tècnics que fan la instal·lació de l’exposició, empresa de transport, 
personal del centre on s’exhibeixen les obres, les empreses subministradores, el personal de 
seguretat...) i no ho facin ells.  

En el món de les lletres, en canvi, la majoria de problemes amb els drets d’autor vénen de la 
mala aplicació de la normativa.. Un altre exemple, tot i que en la LPI les traduccions són 
objecte de propietat intel·lectual i, per tant, els traductors tenen els mateixos drets que els 
escriptors, moltes vegades queden relegats a un segon pla i, en ocasions, no se’ls reconeix 
l’autoria.  

També als guionistes se’ls vulnera el dret que el seu nom com a autor figuri en l’obra. En 
televisió, cine o ressenyes, els crèdits no figuren correctament, fins i tot tenen problemes 
amb els productors ja que aquests volen apropiar-se de l’autoria dels guions. Els 
escenògrafs tenen dificultats per a que reconeguin la seva obra al no estar inclosos dintre de 
la LPI. 

Una ullada a altres països ens permet aportar exemples il·lustratius de com pot millorar la 
situació contractual dels nostres artistes. El Senat i la Cambra de representants de la 
República d’Uruguai va aprovar el 17 d’octubre de 2008 la Ley nº 18.384 Estatuto del Artista 
y Oficios conexos. Aquest Estatut preveu la creació d’un Registre nacional d’artistes i 
activitats connexes, on els artistes inscrits poden obtenir determinats avantatges que recull la 
llei.  

Al Canadà, en la mateixa línia de reconèixer condicions específiques als treballadors de les 
arts, va aprovar la primera llei a tot el món que fixa un marc legal per als artistes molt 
focalitzat en la protecció dels seus drets laborals: Loi sur le statut de l’artiste. La norma 
canadenca dóna mecanismes als artistes i a les seves associacions per tenir força en les 
negociacions col·lectives amb les diferents empreses i indústries culturals, quelcom que es 
troba molt a faltar en la nostra legislació. 

A banda d'esmenes més específiques del sector, el CoNCA fa set propostes de millora en 
l'àmbit contractual 

20. Implicació de l’Administració en l’establiment de sistemes eficaços per afavorir 
les bones pràctiques contractuals. 
Establir sistemes de control que obliguin els operadors culturals, públics i privats, a 
complir amb les seves obligacions contractuals. 
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21. Formalització per escrit dels acords que reguli n les relacions professionals dels 
treballadors del món de la cultura. 
Establir per contracte els pactes que regulen les relacions professionals en el sector de 
la cultura. 
Aplicar l’article 45 de la Llei de Propietat Intel·lectual en la que s’estableix que la cessió 
de drets s’ha de pactar per escrit.  

22. Establir protocols per a l'entorn digital. 
Crear pautes d’actuació de contractació pensats per a l’entorn digital que evitin la 
imposició de clàusules de cessió forçosa de drets digitals. 

23. Dotar de més contingut al Registre de la propie tat intel·lectual. 
Autoritzar a aquest Registre a validar els contractes que els agents culturals i 
l’Administració proposen als artistes, evitant els contractes abusius. 

24. Aplicació generalitzada de la Llei de propietat  intel·lectual. 
Complir en la seva totalitat la Llei. 
Incidir en el coneixement per part dels autors dels drets de la seva obra. 

25. Modificació legislativa de la Llei de propietat  intel·lectual. 
Millorar la definició d’obres d’art (art. 10) 
Suprimir la transmissió implícita dels drets de comunicació pública (art. 56.2) 
Especificar en quins casos es pot parlar d’obra col·lectiva (art. 8).  

26. Implicació de les entitats de gestió en una maj or protecció dels drets d’autor. 
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RESUM DE LES PROPOSTES DE MILLORA EN L'ÀMBIT FORMAT IU 
 
Una reivindicació comú de tots els sectors culturals és la necessitat d’una reforma en 
l’ensenyament  que tingui en compte l’educació artística. D’acord al que s’esmentava en 
l’Informe Anual del CoNCA de l’any 2012, segueix mancant una vertebració entre les 
polítiques culturals i les polítiques educatives, especialment pel que fa a l’àmbit de l’educació 
artística.  

El CoNCA fa nou propostes de millora en l'àmbit for matiu 

27. Acord per a l'educació artística. 
La principal proposta en l'àmbit formatiu és impulsar una aliança per a l’educació 
artística on s’integrin les institucions públiques i la comunitat cultural i educativa.  

28. Promoure la contractació dels treballadors del món de la cultura com a 
professorat especialista. 
Proposar el desplegament del decret 196/2008 de la Generalitat de Catalunya que 
regula la contractació de professionals com a professorat especialista en els centres 
públics d’ensenyament no universitari. 

29. Introducció de la figura del docent especialist a en les arts a l'ensenyament 
obligatori. 
Proposar la contractació de creadors en actiu i amb dots pedagògiques per a impartir 
l’ensenyament de les arts als centres educatius. 

30. Reconeixement del grau als titulats en ensenyam ents artístics superiors. 
Reclamar el títol de grau per als qui cursen ensenyaments artístics superiors. 

31. Accés dels titulats i graduats en ensenyaments artístics superiors a la docència. 
Activar el desplegament del Màster de pedagogia en l'especialitat de les arts. 

32. Millora dels continguts educatius relacionats a mb el món de les arts en els 
ensenyaments superiors  
Introduir en l’ensenyament superior artístic totes aquelles matèries que connecten 
l’alumnat amb la realitat professional social, cultural i econòmica de les arts. 

33. Formació contínua dels professionals. 
Impulsar un acord entre les entitats professionals i el Consorci de Formació Continua de 
Catalunya amb l’objectiu d’oferir formació continuada als treballadors del món de la 
cultura. 

34. Promoure nous batxillerats artístics i reforçar  la pràctica dels existents 

35. Fomentar nous cicles formatius de FP en l’àmbit  artístic. 

36. Impulsar nous estudis superiors de circ, regido ria, tècniques d'arts escèniques, 
il·lustració i guió audiovisual. 
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CONCLUSIONS I ACCIONS  
 
Les 36 propostes esmentades volen configurar un full de ruta per a la millora de la situació 
dels professionals de la cultura. 
 
L’aplicació d’aquestes propostes suposarien un rellevant impuls en termes de tributació, 
condicions laborals, aplicació de drets d’autor i consolidació formativa dels sectors culturals. 
 
Per aconseguir aquests objectius és necessària la ferma implicació de les administracions, 
els representants dels sectors i els propis treballadors de la cultura. 
 
El CoNCA presentarà les propostes a la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de 
Catalunya. 
 
El CoNCA farà arribar a tots els agents implicats les propostes esmentades, vetllant per la 
consecució dels processos en qualitat d’intermediari. 
 
 


