
 

 

 
Jornades per personal i càrrecs electes 

d’ajuntaments i membres de comissions de 
festes i entitats culturals locals, vinculades a la 

contractació d’artistes, a l’organització 
d’espectacles públics i la comunicació cultural 

 
Dies 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre 
Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona 
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Objectius 
L’objectiu d’aquestes jornades són principalment dos: en primer lloc formar al 
personal dels ajuntaments, als seus càrrecs electes, als voluntaris de les comissions de 
festes i membres d’entitats culturals locals, amb la finalitat que assoleixin aquells 
coneixements necessaris que els permetin complir amb les diferents normatives 
relacionades amb el sector i evitar, d’aquesta manera, possibles sancions i 
responsabilitats civils i penals per part dels organitzadors de cicles de concerts, 
festivals, festes majors, etc., i, en segon lloc, oferir una visió general del 
comportament i les característiques dels públics culturals i com comunicar envers 
aquest públic des de l’administració pública. 
Obrir les xerrades als càrrecs electes i a les persones responsables de comissions de 
festes i entitats culturals locals, permetrà, també, un major coneixement de les 
diferents normatives per part d’aquestes persones i evitarà que, els tècnics dels 
ajuntaments, es vegin obligats a haver de justificar contínuament el seguiment 
d’aquestes normatives enfront a els càrrecs electes i a les associacions i entitats.  



 

 

Les jornades 
Jornada número 1: 
La contractació artística i Riscos Laborals en la producció 
d’espectacles (12-11-2013) 
09.00 a 09.15 Presentació Jornades a càrrec del Sr. Xavier Soy 

09.15 a 09.30 Introducció a la jornada a càrrec d’Albert Mas 

 La contractació artística 

09.30 a 10.30 Ponència a càrrec de Ponència a càrrec de Cristina Faci Vega i 
José Antonio Sánchez Mateo 

10.30 a 11.45 Torn de preguntes i respostes 

11.45 a 12.15 Descans 

 Riscos laborals en la producció d’espectacles 

12.15 a 12.45 Ponència a càrrec de Jordi Planas Vandrell 

12.45 a 13.30 Torn de preguntes i respostes 

13.30 a 13.45 Exercicis de comprensió 

13.45 a 14.00 Correcció exercicis de comprensió 

 
  



 

 

1. La contractació artística. 
Aquesta jornada és una de les més interessants pel fet que les normatives que 
afecten en qüestió laboral la contractació d’artistes, es troba totalment desfasades i 
no aporten solucions a la infinitat de situacions que es troben els ajuntaments i 
entitats organitzadores d’espectacles públics avui en dia. 
• Ponents: Cristina Faci Vega (Cap d’Inspecció-Cap de la Unitat 

Especialitzada de Seguretat Social de Girona) i José Antonio Sánchez Mateo 
(Inspector de Treball de Seguretat Social) 

• Temari: 
• Normativa actual: l’artista com a treballador per compte de 

l’organitzador. 
• Situació actual: majoritàriament contractes mercantils. 
• Posicionament de la Inspecció de Treball: acceptació de que els 

artistes assumeixin les obligacions que en un principi pertanyen a 
l’organitzador. 

• Torn de preguntes i respostes 
• Exercicis pràctics tipus test i correccions per part dels ponents 

 
 

  



 

 

2. Riscos laborals en la producció d’espectacles 
El món de la cultura i l’espectacle presenta una sèrie de riscos propis de la 
professió. Aquests riscos, de com evitar-los, de com es relacionen totes les parts 
intervinents en una producció i de quines són les responsabilitats de cada una de 
les parts en matèria de riscos laborals, serà el temari d’aquesta interessant xerrada. 
• Ponent: Jordi Planas (Director y professor de l’ESTAE (Escola Superior de 

Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona i Fundació Politècnica de Catalunya - Universitat Politècnica) 
Titulat “Directeur Technique des Entreprises de Spectacle Vivant” (ISTS) 
(RNCP Niveau 1). Llicenciat “Sciences de la culture et la Comunicaction: 
Métiers de la Culture, option Directeur Technique”. Tècnic en prevenció de 
Riscos Laborals. Ha treballat a al Direcció Tècnica del Centre Dramàtic de la 
Generalitat de Catalunya i del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estat cap 
del servei de luminotècnia del Gran Teatre del Liceu i del Centre dramàtic. 
Ha treballat com a tècnic d’il·luminació i il·luminador per a nombroses 
companyies i empreses, realitzant dissenys pera teatre, dansa, òpera, 
esdeveniments i aplicacions arquitectòniques de la il·luminació. 

• Temari: 
• Normativa actual. 

• Prevenció de riscos pels treballadors d’equipaments culturals 
• Prevenció de riscos en el cas de les empreses contractades 
• Vinculacions entre la prevenció de riscos i seguretat del 

treballador i les obligacions de cara a la seguretat de 
l’espectador 

• Exemples concrets:  
• Documentació a requerir per part dels organitzadors i a qui se 

li ha de requerir 
• Torn de preguntes i respostes 
• Exercicis pràctics tipus test i correccions per part dels ponents 

 

  



 

 

Jornada número 2: 
La comunicació envers els públics culturals (19-11-2013) 
09.00 a 09.15 Introducció a la jornada a càrrec d’Albert Mas 

 La comunicació envers els públics culturals 

09.15 a 11.30 1a part ponència a càrrec de Cristina Salvador 

11.30 a 12.00 Descans 

12.00 a 13.30 2a part ponència a càrrec de Cristina Salvador 

13.30 a 14.00 Torn de preguntes i respostes 

 
  



 

 

3. La comunicació envers als públics culturals 
El comportament del públic cultural varia en funció de l’època, les seves 
necessitats, la situació econòmica, les inquietuds del públic i la seva formació, 
entre d’altres aspectes. Aquesta sessió ens servirà per conèixer els diferents tipus 
de públics culturals del segle XXI i per saber com interactuar amb aquests, amb la 
finalitat d’augmentar el públic assistent als nostres espectacles. 
• Ponent: 

• Cristina Salvador Branera (Directora d’aPortada, consultora de 
comunicació estratègica i gestió d’esdeveniments) 
Llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
màster en relacions internacionals al CIDOB. Té 18 anys 
d'experiència en comunicació corporativa, màrqueting cultural, 
responsabilitat social, comunicació interna i de crisi. És conferenciant 
habitual sobre temàtiques d'actualitat de comunicació i professora 
convidada a diversos màsters i postgraus. 

• Temari: 
• Els públics del segle XXI 
• Com són els públics de la cultura? 
• L’estratègia i el posicionament 
• La gestió de les dades 
• Tendències de consum 
• Les estratègies de comunicació 
• Casos d’èxits 

• Torn de preguntes i respostes 
 
  



 

 

Jornada número 3: 
Propietat intel·lectual (26-11-2013) 
09.00 a 09.15 Introducció a la jornada a càrrec d’Albert Mas 

 Propietat intel·lectual: SGAE  i AIE 

09.15 a 10.00 Ponència a càrrec de Carlos López Sánchez de l’AIE 

10.00 a 10.45 Ponència a càrrec de Luís Gómez i Xavier Ribó de l’SGAE. 

10.45 a 11.45 Torn de preguntes i respostes 

11.45 a 12.15 Descans 

12.15 a 13.00 Torn de preguntes i respostes 

13.00 a 13.30 Exercicis de comprensió 

13.30 a 14.00 Correcció exercicis de comprensió 

 
  



 

 

4. Propietat intel·lectual 
L’SGAE és l’entitat de gestió de drets d’autor més important del país. Els fets 
ocorreguts últimament en el si d’aquesta entitat, la manca d’informació, i 
l’aparició de grups socials en contra d’aquesta, han provocat una animadversió 
respecte la pròpia entitat, els drets que gestiona i els autors. Per aquests motius, 
aquesta xerrada es presenta com a una de les més controvertides i, per tant, 
necessària. Però, apart dels drets d’autor, la llei de propietat intel·lectual reconeix 
altres drets dels que també parlarem en aquesta xerrada com són, per exemple, els 
drets que gestiona l’AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes). 
• Ponents: 

• Carlos López Sánchez (Director dels serveis jurídics de l’AIE) 
• Luís Gómez Tamayo (Delegat territorial de l’SGAE) 
• Xavier Ribó Mira (Delegat territorial de l’SGAE) 

• Temari: 
• Normativa actual. 

• Quins drets reconeix la llei de propietat intel·lectual? 
• Quins drets gestiona l’AIE 
• Quins drets gestiona l’SGAE 

• Exemples concrets:  
• Quines són les obligacions de cada part d’una contractació 
• Els diferents tipus de base de càlcul 
• Aplicació de conceptes i percentatges corresponents 
• Descomptes per convenis 

• Torn de preguntes i respostes 
• Exercicis pràctics tipus test i correccions per part dels ponents 

 
  



 

 

Jornada número 4: 
Principals aspectes de la llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives, el seu reglament i l’obligació de realitzar PAU i 
PEM i assegurances d’obligat compliment i altres d’optatives 
(03-12-2013) 
09.00 a 09.15 Introducció a la jornada a càrrec d’Albert Mas 

 Principals aspectes de la llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives, el seu reglament i l’obligació de realitzar PAU i 
PEM  

09.15 a 10.45 Ponència a càrrec de Antoni Güell Bosch 

 Torn de preguntes i respostes 

10.45 a 12.15 Ponència a càrrec de David Mundo  Altimira 

 Torn de preguntes i respostes 

12.15 a 12.45 Descans 

 Assegurances d’obligat compliment i altres d’optatives 

12.45 a 13.30 Ponència a càrrec de Josep Saballs Balmaña 

13.30 a 14.00 Torn de preguntes i respostes 

 
  



 

 

5. Principals aspectes de la llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives, el seu reglament i l’obligació de realitzar PAU i PEM 
La Llei de regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives 
(11/2009) i el reglament 112/2010 que la regula, pretenen donar resposta a les 
principals situacions que la realització́ d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives origina a Catalunya, i alhora superar les dificultats que la legislació́, al 
llarg del seu desplegament, hagi pogut causar per a la pràctica d’activitats culturals 
i artístiques, especialment musicals. No obstant això, aquestes normes presenten 
molts dubtes i generen, per tant, situacions de risc. Aquesta xerrada servirà per 
aclarir els principals factors a tenir en compte a l’hora d’organitzar un espectacle 
públic i quan neix la obligació de fer un PAU o un PEM. 
• Ponents: 

• Antoni Güell i Bosch (Responsable de Protecció Civil a Girona) 
Titulació en Enginyer de Monts, Inspector del Cos de Bombers i 
funcionari del Cos de Titulats superior de la Generalitat de 
Catalunya: Enginyer de Monts 
Ha desenvolupat diferents tasques com a Enginyer Cap del Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis de la Diputació de Girona, i Cap de la 
Brigada de Girona, Cap de la Regió d’Emergències de Girona i Cap 
de l’Àrea de Suport Operatiu General del Departament de Justícia i 
Interior 

• David Mundo i Altimira (Cap del Servei Territorial de Joc i 
Espectacles a Girona) 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona 
Ha desenvolupat la tasca de Funcionari del Cos Superior 
d’Administració General del Servei del Joc i Espectacles a Girona. 

• Temari: 
• Normativa actual. 

• Principals aspectes d’obligat compliment llei 11/2009 i 
reglament 112/2010 (seguretat privada, controladors, serveis 
d’emergència, serveis sanitaris, extinció d’incendis, rètols 
obligatoris, etc.)  

• Obligació de realitzar un PAU-PEM 
• Redacció i homologació PAU-PEM 

• Dubtes habituals relacionats amb les festes majors i l’organització 
d’espectacles públics  



 

 

6. Assegurances d’obligat compliment i altres d’optatives 
Els artistes i el personal tècnic professionals, estan coberts per la Seguretat Social 
però, que passa amb la resta de participants en una producció? I amb el públic? 
Aquesta sessió servirà per explicar com assegurar al personal voluntari de les 
comissions de festes, d’entitats culturals locals i entitats sense ànim de lucre i al 
públic i, també, ens donaran diferents opcions per assegurar altres riscos com de 
caràcter meteorològic, incompareixença d’artistes per malaltia i altres aspectes, 
etc. 
• Ponent: Josep Saballs i Balmaña (Gerent i administrador de la societat 

mercantil Saballs Gestió SL) 
Josep Saballs i Balmaña és gerent i administrador de la societat mercantil 
Saballs Gestió SL, amb seu a la Bisbal d’Empordà, dedicada a l’assessorament 
fiscal i laboral i agència exclusiva de la companyia Allianz Seguros. El fet 
d’haver-se dedicat durant 10 anys a la contractació artística i que sigui regidor 
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, li dona una perspectiva molt àmplia 
del sector. 

• Temari: 
• Normativa actual. 

• Normativa actual (llei 11/2009 i reglament 112/2010) 
• Quines són les assegurances obligatòries i quin són els imports 

mínims 
• Exemples concrets:  

• Com assegurar el risc d’accidents de totes les parts implicades 
en la organització d’una festa o producció 

• Altres possibles riscos per cobrir 
• Torn de preguntes i respostes 

 
  



 

 

Calendari 
Un cop consultats varis ajuntaments, tots coincideixen en no realitzar més d’una 
jornada per setmana ja que no els permetria poder assistir a totes per no provocar una 
acumulació de feina en els seus llocs de treballs i, a ser possible, un dia que no sigui 
dilluns ja que és el dia que, sobretot el personal de cultura, recupera les hores 
realitzades durant el cap de setmana. 
A més, tenint en compte que cal parlar amb tots els ponents, acabar de preparar els 
temaris, el material per entregar als assistents i el material per realitzar les jornades, 
ens sembla escaient els següent calendari agrupant, les jornades, en funció del temari 
i de la durada de cada una de les jornades. 

• Jornada núm. 1: dimarts 12 de novembre 
• Jornada núm. 2: dimarts 19 de novembre 
• Jornada núm. 3: dimarts 26 de novembre 
• Jornada núm. 4: dimarts 3 de desembre 

  



 

 

Format de les sessions 
El que es pretén no és que els assistents a les sessions obtinguin un coneixement 
extens de les lleis i normatives que afecten el sector, sinó que coneguin aquells 
aspectes principals d’aquestes normatives, que se’ls hi exposin exemples i solucions 
concretes que es troben dia darrera dia i que puguin realitzar qualsevol tipus de 
consulta als ponents. D’aquesta manera es busca crear unes sessions més pràctiques 
que teòriques i que presentin solucions als problemes reals dels ajuntaments. 
Per aquest motiu, excepte la xerrada sobre “comunicació amb els públics culturals”, 
totes tindran un mateix format: 

1. Introducció a la xerrada, presentació i currículum del ponent a càrrec d’Albert 
Mas i Bosch de FM Grup. 

2. Breu explicació sobre la normativa actual en referència a cada tema i exposició 
de casos concrets i solucions a càrrec del ponent convidat. 

3. Torn de preguntes al ponent convidat i respostes, moderat per Albert Mas i 
Bosch. S’aniran responen les preguntes segons ordre de petició fins arribar al 
temps establert. 

4. Exercicis pràctics tipus test i correccions per part dels ponents. 
 
 

  



 

 

Els ponents 
Les sessions busquen aportar solucions als problemes que diàriament se’ls hi 
presenten als organitzadors d’actes culturals i festius, enfront les diferents normatives, 
regulades, cadascuna d’aquestes, per diferents entitats i estaments públics o privats, 
encarregats de procurar pel compliment d’aquestes normatives. És per aquest motiu 
que volem convidar, com a ponents, als màxims responsables d’aquestes entitats i 
d’aquests estaments que, al cap i a la fi, són els encarregats d’inspeccionar, investigar i 
sancionar en cas que procedeixi. 
 


