Teatre Nacional
de Catalunya
Plaça de les Arts, 1
E 08013 Barcelona
Tel. 34 933 065 700
Fax 34 933 065 701
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Barcelona, 7 de setembre de 2018
REUNITS
D’una part, la Sra. Mònica Campos Estévez, en qualitat de Directora Executiva del TEATRE
(en endavant TNC), amb NIF A-60942851 i domicili social a
Plaça de les Arts, núm. 1, de Barcelona (CP 08013), que actua en virtut d’apoderament atorgat
pel notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, senyor Marc Sansalvadó i Chalaux, en
data 26 de juliol de 2013 i núm. de protocol 960.
NACIONAL DE CATALUNYA, SA,

I de l’altra, el Sr. Oriol Broggi Rull en qualitat d’Escenògraf (en endavant, l’ESCENÒGRAF), amb
domicili a 08012 Barcelona, Torrent de’n Vidalet, 21 baixos, i número de NIF 38117253C.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
contracte, i lliurement i voluntàriament
MANIFESTEN
I.

Que el TNC disposa dels drets d’explotació necessaris per a la representació de
l’obra La bona persona de Sezuan de Bertolt Brecht (en endavant l’obra), de la
qual vol dur a terme la posada en escena per ser representada a la Sala Gran del
TNC. Amb aquesta finalitat té interès a contractar els serveis d’un escenògraf.

II.

Que en data 22 de juny de 2018 el TNC va convocar un procediment de
contractació amb negociació sense publicitat ni concurrència a través de la
Plataforma de Servis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,
número d’expedient TNC.2019.00002.

III. Que el Sr. Oriol Broggi Rull va presentar la seva oferta en estar interessat a
proporcionar els seus serveis d’ESCENÒGRAF per a l’obra de teatre La bona
persona de Sezuan, en endavant “l’obra”, de Bertolt Brecht, sota la direcció
artística d’Oriol Broggi Rull.
IV. Que el Sr. Oriol Broggi Rull serà el contractista, i per tant, prestarà el servei abans
esmentat amb subjecció estricta al plec de clàusules administratives, els seus
annexes, la seva oferta i aquest contracte
Sobre aquesta base, els compareixents atorguen aquest contracte d’acord amb els següents
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
El TNC contracta el Sr. Oriol Broggi Rull per dur a terme el disseny, el seguiment de la
construcció i la implantació de l’escenografia, l’attrezzo i el mobiliari de l’obra La bona
persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, dirigida per Oriol Broggi Rull, tant al TNC com per la
seva adaptació en gira així com el seu seguiment durant el període d’explotació al TNC.
SEGON-. PRESSUPOST DE LA CONTRACTACIÓ
El pressupost previst per a aquesta contractació és de 5.000 euros. La dotació necessària per
a satisfer el pagament anirà a càrrec dels crèdits de la posició pressupostària núm.
0407030203 del pressupost previst per l’any 2019.
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TERCER.- VIGÈNCIA
La durada d’aquest contracte s’estableix des de la data de la última de les signatures
electròniques, fins la primera representació en gira, que està prevista per març i abril de 2019.
El contracte es signarà electrònicament per ambdues parts, generant el document electrònic
original, amb els efectes de la data de l’última de les signatures.
L’obligació de pagament de la contraprestació pactada a la Clàusula cinquena queda subjecte
a l’entrada en vigor del present contracte segons les condicions especificades en els paràgrafs
anteriors.
QUART.- EXECUCIÓ DELS SERVEIS PROFESSIONALS I TERMINIS
L’ESCENÒGRAF durà a terme els serveis professionals d’acord amb el director d’escena i tenint
en compte les directrius del TNC. En aquest sentit l’ESCENÒGRAF haurà de:
— Coordinar-se amb la Direcció del TNC per conèixer la disponibilitat dels materials
a emprar i les condicions de muntatge de l’escenari.
— Respectar les condicions de muntatge indicades per la Direcció del TNC.
— Coordinar-se amb la resta de l’equip artístic i, molt especialment, amb
l’il·luminador.
— Respectar en el seu disseny i en la selecció de materials, totes les normatives de
previsió de riscos laborals i de comportament del foc.
— Supervisar, d’acord amb l’Oficina Tècnica del TNC, la construcció del decorat als
tallers de construcció. Els tallers de construcció de l’escenografia els decidirà el
TNC.
— Assistir als assaigs de l’obra per tal de fer les adaptacions de l’escenografia que
siguin necessàries.
— Participar activament en el muntatge de l’escenografia i vetllar perquè es faci
d’acord amb el disseny.
— Cercar els elements d’attrezzo i mobiliari o, si s’escau, els materials per a la seva
construcció, respectant el pressupost assignat pel Departament de Producció del
TNC.
— Fer la implantació de la corresponent adaptació de l’escenografia per la gira de
l’obra d’acord amb els detalls que li facilitarà l’Oficina Tècnica del TNC i preveure,
durant la construcció del decorat, aquesta adaptació.
Els terminis d’execució que s’estableixen són els següents:
— Presentació del projecte i de la maqueta preliminar: com a màxim 6 mesos abans
de l’estrena de l’obra.
— Un cop aprovat el projecte preliminar per part del Director del TNC, i com a màxim
4 mesos abans de l’estrena de l’obra, presentació dels plànols de construcció i
d’implantació a l’escenari – amb suport informàtic- i de la maqueta definitiva.
L’ESCENÒGRAF respectarà les condicions tècniques que defineixi la Direcció del TNC, tant per
a la implantació al Teatre com en gira de l’obra, i adequarà els seus serveis als recursos
humans i tècnics disponibles.
L’ESCENÒGRAF manifesta que té la formació i la informació necessària per a dur a terme els
serveis contractats, i respectarà en el desenvolupament de la seva tasca la normativa de
Riscos Laborals que es conté en la Llei 31/1995 i legislació complementària, així com les
Directrius del TNC en relació a la normativa esmentada.
El projecte definitiu d’escenografia serà aprovat per la Direcció del TNC.
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CINQUÈ.- HONORARIS
L’ESCENÒGRAF percebrà per la totalitat dels serveis prestats, la quantitat total de cinc mil euros
(5.000 €). A aquesta quantitat s’aplicaran els impostos i retencions fiscals vigents.
En cas de gira de l’obra, el TNC abonarà a l’ESCENÒGRAF les despeses de desplaçaments,
allotjament i manutenció, quan sigui necessari.
SISÈ.- FACTURACIÓ I PAGAMENT
L’ESCENÒGRAF facturarà els seus honoraris en les dates i formes següents:
— Factura del 10% a la signatura d’aquest contracte.
— Factura del 20% a l’aprovació del projecte definitiu per part del TNC.
— Factura del 20% a l’inici de la construcció.
— Factura del 40% l’endemà de l’estrena de l’obra.
— El 10 % restant es facturarà a la presentació de la implantació del primer teatre en
gira de l’obra.
Aquestes factures inclouen totes les despeses que pugui tenir l’ESCENÒGRAF durant el període
d’aquest contracte en l’exercici de la seva activitat.
El pagament de cada factura es farà efectiu l’últim dia hàbil del mes següent al de la data de
recepció al TNC, mitjançant transferència bancària a l’entitat i número de compte que
l’ESCENÒGRAF indiqui. Les factures inclouran l’IVA desglossat i s’hi aplicaran les corresponents
deduccions fiscals.
La data de pagament de les factures derivades d’aquest contracte podrà ser modificat en
funció de la disponibilitat de tresoreria.
SETÈ.- REQUISITS LEGALS
L’ESCENÒGRAF autoritza el TNC la tramitació i obtenció dels certificats d’estar al corrent
d’obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
(ATC), del certificat d’impost d’activitats econòmiques (IAE), i del certificat d’estar al corrent
de pagament de les cotitzacions social amb la TGSS, durant tot el període de vigència
d’aquest contracte
VUITÈ.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
8.1. L’ESCENÒGRAF cedeix expressament a favor del TNC en exclusiva i amb possibilitat de
cessió a tercers, els drets d’explotació de la producció, en concret, els drets de fixació,
reproducció, comunicació pública i distribució, estipulats a la Llei de Propietat Intel·lectual
vigent en qualsevol suport i/o format conegut, pel territori nacional i estranger, durant un
període de cinc anys.
8.2. La cessió dels drets de propietat intel·lectual es produeix amb les següents finalitats:
a) Finalitat d’arxiu cultural, publicitat i divulgació de l’obra:
a.1) L’ESCENÒGRAF autoritza, sense retribució addicional, la fixació, filmació o
gravació de la producció, o del procés de creació o assajos, pel TNC o tercers
autoritzats per aquest, per mitjà de qualsevol suport, per a ser emès en qualsevol tipus
de mitjà audiovisual (inclòs internet i iptv, xarxes socials, vídeo, dvd, tv, cine), radiofònic
i/o fotogràfic, sempre que tingui finalitat d’arxiu cultural i/o curricular.
a.2) Si la finalitat del TNC és fer publicitat i/o promoció i/o difusió de l’obra,
l’ESCENÒGRAF autoritza la gravació, sense retribució addicional, quan aquesta s’emeti
amb una durada màxima de 10 minuts i estigui relacionada exclusivament amb l’obra
(falques de ràdio, spots de TV, web corporativa www.tnc.cat i xarxes socials com
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twitter, facebook, you tube o qualsevol altra). L’ESCENÒGRAF que intervingui a
l’espectacle podrà demanar una còpia d’aquesta gravació.
b) Finalitat comercial: L’ESCENÒGRAF autoritza, sense retribució addicional, la filmació o
gravació de la producció per a la seva posterior explotació comercial i/o emissió, ja
sigui en directe o en diferit, en qualsevol suport multimèdia, audiovisual o ràdiofònic.
En el cas que existeixi contraprestació econòmica per la filmació amb finalitat
comercial, l’ESCENÒGRAF percebrà per aquest concepte el 5% del total dels honoraris
fixats al Pacte Sisè d’aquest contracte. En tot cas, sense perjudici de les
remuneracions equitatives de gestió col·lectiva obligatòria.
8.3. La cessió del dret exclusiu de comunicació pública esmentada en el Pacte 9.1. anterior
inclou tant l’explotació de l’obra en la seva forma originària, és a dir, en la modalitat de
representació escènica, com l’explotació en format audiovisual o fonogràfic a través de
qualsevol mitjà així com també la modalitat de posada a disposició del públic, en la forma
prevista en l’article 20.2.i) TRLPI.
8.4. Tots els elements del muntatge quedaran en propietat del TNC.
8.5. Durant el període de cessió de drets esmentat, el TNC podrà reposar l’obra on i quan ho
consideri convenient, sempre respectant la versió artística de l’ESCENÒGRAF, que no podrà
explotar la versió al marge del TNC.
8.6. En cas que el TNC cedeixi l’explotació de l’obra a un tercer, es compromet a garantir que
li seran reconeguts a L’ESCENÒGRAF els drets de l’article 113 TRLPI actualment vigent.
8.7. L’ESCENÒGRAF cedeix els seus drets d’imatge, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5
de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
i autoritza l’explotació de la seva imatge (sempre i en tot cas amb vinculació directa a la
producció), a favor del TNC, única i exclusivament per a la promoció i difusió de l’obra, i mentre
aquesta estigui en cartell o durant el temps en que aquesta estigui programada (temporada
i/o bolos). No és objecte de límit temporal l’explotació de la imatge de l’ESCENÒGRAF quan
aquesta formi part de reculls històrics, arxius o currículums que tenen finalitat d’arxiu cultural
o de fons històric del TNC.
8.8 En cas que el TNC cedeixi l’explotació de l’obra a un tercer, es compromet a informar-lo i
a vetllar perquè el cessionari mantingui la integritat de la feina de l’ESCENÒGRAF.
NOVÈ.- AUTORITZACIONS PER MODIFICAR ELS ORIGINALS
El TNC es compromet a sotmetre a l’autorització formal de l’ESCENÒGRAF qualsevol
modificació de l’escenografia després de l’estrena i la gira de l’obra.
En cas que, una vegada estrenat l’obra, s’encarregui a l’ESCENÒGRAF una nova tasca de
modificació o canvi del disseny d’escenografia no previstos en aquest contracte, les parts
establiran la compensació econòmica que correspongui.
DESÈ.- PRESÈNCIA EN ELS CRÈDITS
El TNC farà constar el nom de l’escenògraf/L’ESCENÒGRAFA als programes de mà de l'obra
i en qualsevol mitjà de difusió de l'obra on aparegui la relació de l'equip artístic.
ONZÈ.- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE L’OBRA
La publicitat per a l’explotació de la versió artística de l’obra, així com la seva promoció i
difusió, seran a càrrec del TNC i, amb aquesta finalitat, l’ESCENÒGRAF autoritza i dóna el seu
exprés consentiment perquè el TNC obtingui fotografies o enregistraments del procés d’assaig
i muntatge de l’obra per tal que formin part d'un document gràfic o audiovisual destinat a la
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seva difusió, promoció i/o publicitat. Aquests documents podran incloure’s en qualsevol altre
document editat pel TNC, en qualsevol suport i que estigui relacionat amb l’activitat del TNC,
incloent la web corporativa i les xarxes socials com twitter, facebook, you tube o d’altres.
En el cas que, els documents destinats a la difusió, la promoció i/o la publicitat de l’obra
incorporin els dissenys originals de l’escenògraf, el TNC es compromet a demanar
l’autorització prèvia a l’ESCENÒGRAF i a fer-hi constar el seu nom.
DOTZÈ.- ENREGISTRAMENT D’ARXIU DEL TNC
El TNC per al seu propi ús i amb finalitat cultural, educativa, d’investigació i arxiu, podrà
enregistrar, reproduir i distribuir l’obra en qualsevol suport, que es podrà visionar tant al TNC
com a les entitats que el TNC consideri oportunes, d’acord amb les finalitats esmentades
anteriorment, fent-ne sempre una difusió interna i gratuïta.
La utilització indeguda d’aquest enregistrament repercutirà en la persona o les persones que
en facin ús, sense que el TNC en pugui ser considerat responsable.
L’enregistrament d’arxiu així com la reproducció i distribució de les seves còpies no
comportarà cap compensació econòmica, atesa la seva finalitat no lucrativa.
L’enregistrament restarà a l’arxiu del TNC o de l’entitat pública o privada que tingui
encomanada aquesta finalitat.
TRETZÈ.- NORMATIVA INTERNA DEL TNC
L’ESCENÒGRAF es compromet a respectar en tot moment les normes de funcionament
establertes pel TNC, inclosa la política d’entrades, i a adaptar-se a la seva planificació tècnica
i artística.
CATORZÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Sens perjudici de l’establert a la clàusula trenta-novena del plec de clàusules administratives
relativa a la resolució del contracte, el TNC podrà rescindir aquest contracte unilateralment,
sense preavís ni formalitat judicial i sense obligació d’indemnitzar l’ESCENÒGRAF, per causa
d’incompliment greu, en les termes generals establerts per la Llei, i en qualsevol dels casos
següents:
a)

Absència per malaltia o accident de l’ESCENÒGRAF que impedeixi la realització de
la tasca descrita en aquest contracte.

b)

Incompliment constatat per part de l’ESCENÒGRAF de qualsevol obligació d’aquest
contracte.

La rescissió per la causa b) tindrà validesa de ple dret des del moment de la seva notificació
a l’ESCENÒGRAF, i faculta el TNC perquè se li retornin els pagaments que hagi satisfet a compte
en virtut del que es preveu en el Pacte Cinquè, i a percebre una indemnització per danys i
perjudicis.
En cas que l’objecte d’aquest contracte no es pugui dur a terme per causa imputable al TNC
i aliena a l’ESCENÒGRAF, el TNC li farà efectiu l’import que es preveu en el Pacte Cinquè,
proporcionalment al treball efectivament realitzat.
En cas que la posada en escena i/o les representacions de l’obra no es puguin dur a terme
per motius atribuïbles a força major, el contracte restarà resolt sense que les parts puguin
reclamar-se res recíprocament en concepte de danys i perjudicis o en cap altre concepte. Per
tal d’acreditar l’existència d’una causa de força major, la part que l’al·legui haurà de comunicarla a l’altra en un termini no superior a cinc dies, així com la impossibilitat de dur a terme la
posada en escena i/o les representacions de l’obra com a conseqüència d’aquella causa.
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QUINZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES
L’ESCENÒGRAF dona el seu consentiment al TNC a efectes del Reglament 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, perquè el TNC pugui fer enviaments al correu electrònic personal que ens ha facilitat
prèviament a la contractació amb la finalitat de fer-li arribar invitacions per a estrenes de la
temporada, newsletters del TNC amb informació rellevant, així com altres comunicacions que
el TNC consideri adients.
SETZÈ.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest contracte té la consideració de contracte privat, d’acord amb l’article 26.1.b de la LCSP.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, i la modificació
d’aquest contracte. Pel que fa als efectes i extinció del contracte, es regirà per la legislació
civil i mercantil espanyola, amb expressa exclusió de la legislació laboral.
En cas de divergència entre les parts sobre la interpretació o execució del contracte,
s’intentarà resoldre amistosament, de no ser possible, ambdues parts, amb renúncia a llur
propi fur, es sotmetrien a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.
I com a prova de conformitat, es signa electrònicament aquest contracte per ambdues parts,
generant el document electrònic original, amb els efectes de l’última de les signatures.

Pel TNC,

Sra. Mònica Campos Estévez

Sr. Oriol Broggi Rull

Directora executiva

Escenògraf
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