Contracte laboral
Girona, ______ de ___________________ de ___________.

Reunits
D’una part__________________________________________, que actua com a titular o representant de
l’entitat ________________________________________________, amb domicili a ___________________
_______________ ___________________carrer____________________________________, número _______
i que té el CIF _______________, en endavant ORGANITZADOR.
D’una l’altra part,

, amb domicili a

_________________________________, carrer

_,

número _____ i que té el NIF ______________, en representació dels professionals músics que actuen
agrupats amb el nom de

en

endavant INTÈRPRET.

Manifesten
Reconèixer-se mútuament prou capacitat jurídica i s’avenen a subscriure el present contracte, que
es regirà per les següents:

CLÀUSULES
PRIMERA: OBJECTE DEL CONTRACTE
L’INTÈRPRET actuarà en l’espectacle de ___________
________________________________, segons el següent programa:
DATA

Matí

Tarda

___, a

Nit

La primera obligació de l’INTÈRPRET començarà a les _________ hores.
El muntatge s’efectuarà a les ________________ hores.
SEGONA: CONDICIONS ECONÒMIQUES
Les parts contractants acorden que la compensació econòmica per a l’INTÈRPRET serà
de
euros.
Les despeses de manutenció i allotjament aniran a càrrec de l’INTÈRPRET.
Els viatges i transport aniran a càrrec de l’INTÈRPRET.
TERCERA: FORMA DE PAGAMENT
L’ORGANITZADOR abonarà la quantitat estipulada en la segona clàusula d’aquest
contracte en finalitzar l’actuació de l’INTÈRPRET.
QUARTA: OBLIGACIONS DE L’INTÈRPRET
L’INTÈRPRET respondrà davant l’ORGANITZADOR de la correcta realització de
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l’activitat artística contractada, de l’aplicació de la diligència específica a les
seves aptituds artístiques i, en general, de l’observació dels deures
professionals que li corresponen.
L’INTÈRPRET es compromet a portar tota l’escenografia, els elements d’imatge i els
equips de so i llum necessaris per realitzar l’actuació satisfactòriament, i a tenir-ho tot
muntat per poder començar a l’hora convinguda. Les despeses que tindrà per aquest
concepte estan incloses en el preu global del contracte.
L’INTÈRPRET proveirà l’empresa de
pòsters o cartells publicitaris.
CINQUENA:OBLIGACIONS DE L’ORGANITZADOR
L’ORGANITZADOR tindrà a disposició de l’INTÈRPRET un lloc ben condicionat per
canviar-se, com més a prop millor del lloc d’actuació.
L’ORGANITZADOR serà responsable civil subsidiari de tots els danys que puguin
perjudicar els intèrprets i els instruments i material professional que utilitzin mentre es
trobin dintre del recinte on té lloc l’actuació.
L’ORGANITZADOR no podrà realitzar ni autoritzar cap mena de gravació de l’actuació
sense la prèvia autorització per escrit de l’INTÈRPRET.
SISENA:

SUSPENSIÓ D’ACTUACIONS
Suspensions parcials: Si per causes alienes a l’INTÈRPRET s’hagués de suspendre
alguna de les actuacions del programa, previstes en la primera clàusula d’aquest
contracte, l’INTÈRPRET cobrarà el 100% del preu convingut.
Suspensions totals: En cas de suspensió de les actuacions per causes alienes a
l’INTÈRPRET, l’ORGANITZADOR abonarà el 100% de l’import del contracte si l’INTÈRPRET
o el seu material professional s’han desplaçat al lloc de l’actuació. Si encara no s’ha iniciat el
desplaçament, l’ORGANITZADOR pagarà tan sols el 50% del preu estipulat.
Com a alternativa a les indemnitzacions derivades de la suspensió total de les actuacions,
l’ORGANITZADOR i l’INTÈRPRET podran pactar-ne l’ajornament, formalitzant un nou
contracte per escrit.

SETENA:

FITXA TÈCNICA
L’ORGANITZADOR posarà a disposició de l’INTÈRPRET tots els elements que
s’especifiquen en la següent:
Fitxa tècnica
Escenari de
metres d’amplada;
metres de fondària, i
metres
d’alçada, que estarà lliure i a disposició de l’INTÉRPRET
hores abans de començar
l’actuació.
Presa de corrent a peu d’escenari de
wats, amb el corresponent terra.
Una persona responsable de l’organització a l’hora del muntatge.
Un electricista que es farà càrrec de la connexió a la presa de corrent i es
responsabilitzarà que aquesta reuneixi les condicions estipulades en la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
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Clàusules addicionals
1
2
3
4

En tot allò no previst en aquest contracte, s’aplicarà el RD 1435/1985 que regula la relació especial
d’artistes en espectacles públics i l’Estatut dels Treballadors.
En senyal de conformitat, i per a més obligació, estenen i signen el present contracte en el lloc i la
data esmentats, per duplicat i a un sol efecte.

Per l’ORGANITZADOR

Per l’INTÈRPRET

Signat:
(signatura i segell)

Signat:
(signatura i segell)

