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PROPOSTA SALARIAL A LES ASSOCIACIONS
pRoFESSToNALS DEL sEcroR DE LES ARTS escÉr.¡rouEs
DE LES ILLES BALEARS
lntroducció
Aquesta proposta es basa en la legislació actual del nÉCIn¡ LABORAL
ESPECIALITAT ARTíSICA i la normativa aplicable.
S'aplicaran les disposicions generals de la normativa i el régim intern de la
Fundació Teatre Principal de Palma.
Tots els contractes que puguin acollir-se a aquest acord es contemplen com a
laborals.

Definicions:

Es

consideren salaris totes aquelles percepcions económiques que
l'actor/actriu percebi de l'empresa per la prestació de la seva activitat artística
(assaigs i representacions) i que no suposen una compensació de les
despeses fetes amb motiu d'aquesta (despeses d'allotjament, de viatges,
dietes, etc.).

L'actor/actriu substitut que s'incorpora a una obra que ja s'está representant
cobrará les representacions que realitzi i tots els assaigs que calgui fer, segons
les modalitats retributives explicades en aquest acord.
L'empresa abonará el sou dels actors i actrius per mesos venguts, durant els
primers 5 dies del mes següent, sigui quin sigui el tipus de contracte i la forma
de cálcul del salari. Els actors i actrius tindran dret a les bestretes establertes
legalment.
Temporada
El mercat a les llles Balears no permet fer una comparativa amb els mercats de
referéncia de la Comunitat de tMadrid o Catalunya; els temps d'exhibició són
curts i els períodes d'assaigs i producció no permeten en aquests moments una
comparació homogénia del sector. Aquesta proposta intenta compensar la
diferéncia i aplicar criteris de sostenibilitat als projectes artístics.
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Gategories professionals
Amb I'objecte de garantir uns nivells salarials dignes, es fixen unes
mínimes exigibles, conforme amb el que s'exposa a continuació:

- Protagonista: És eUla o els/les que porten el pes més important de l'obra,
clarament destacats de la resta.

- Paper secundari:

És el/la qui dón a suport a la trama de I'espectacle
supera les 30 línies de textb versos.
Fundació
Teatre Principal de Palma
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G57076812
Carrer de la Riera 24
07003 Palma- llles Balears
+34 971 219 7OO
www.teatreprinci pa I.com

