
 
 
COMPROMÍS DE BONES PRÀCTIQUES PER A GUIONISTES 

 

És evident que els guions són la base de qualsevol obra audiovisual. Ningú no discuteix 

la seva importància. Malgrat això la realitat ens demostra que en molts casos ni els 

guionistes ni la seva feina són prou valorats. Sovint en les relacions amb les productores, 

i també dins dels equips de guionistes, es donen pràctiques abusives que en molts casos 

s'han normalitzat i que no es poden permetre.  

 

El GAC ha elaborat aquest document dirigit als guionistes amb l'objectiu que puguin 

detectar aquestes situacions d'abús i no les acceptin, però també a tots els altres 

professionals del sector implicats perquè respectin i valorin la nostra feina.  

 

 

 

LA RELACIÓ CONTRACTUAL AMB LA PRODUCTORA 

 

1. No treballis gratis. No acceptis cap encàrrec sense una remuneració justa. Si ho fas, 

no només et faltes al respecte a tu mateix, sinó que devalues la teva feina i també la 

dels teus companys i companyes. No treballis a canvi de promeses, ni arrisquis la teva 

feina en funció que la productora aconsegueixi vendre el projecte o accedir a 

determinades subvencions. Quan una empresa és seriosa i professional inverteix en els 

projectes que necessita, i paga un preu just (no simbòlic, ni d’amic) per la feina i pels 

drets corresponents.  

 

2. Com en qualsevol altra feina, abans de començar a treballar és imprescindible haver 

firmat un contracte (laboral o com a professional autònom) on s’especifica, entre d’altres,  

l’encàrrec objecte del contracte, el calendari d’entregues i pagaments, i l’abast de la 

cessió (venda) dels drets de propietat intel·lectual que et corresponen com a autor. No 

firmis res que no entenguis o que no vegis clar. Totes les clàusules amb les quals no 

estiguis d’acord es poden negociar o buscar-ne d’alternatives. No oblidis que tens dret 

a assessorar-te amb un professional abans de signar res i que t'han de donar un marge 

de temps raonable per a poder-ho fer.  

 

3. Si et fan un contracte laboral, recorda que hi ha un conveni col·lectiu (la producció 

cinematogràfica n’està exclosa) que regula els sous mínims que t’han de pagar, i que 

estàs sotmès al dret laboral. Pagar per sota del conveni és il·legal. Recorda també que 

són 14 (i no 12) pagues anuals. Treballar amb contracte laboral no dona dret a la 

productora a considerar-se “creadora” dels projectes que tu escriguis ni a apropiar-se 

de la teva autoria. La idea que “tot el que es crea dins la productora és de la productora 

de forma absoluta per defecte” és abusiva. 

Consulta les taules salarials del conveni vigent aquí: 
http://www.guionistes.cat/noves-taules-salarials-per-a-guionistes-de-televisio/ 
 
En cas que s’opti per un contracte mercantil (com a autònom), modalitat habitual en el 

sector, pensa que has de negociar i regular la prestació de serveis i la cessió de drets, i 

que tot això es plasmarà en el corresponent contracte. És bàsic que hi quedin reflectits 

correctament tots els acords. Són contractes que tenen més flexibilitat i llibertat de 

http://www.guionistes.cat/noves-taules-salarials-per-a-guionistes-de-televisio/


 
 
pactes entre les parts, sempre respectant la legislació sobre propietat intel·lectual i sobre 

contractació.   

 
4.- En cas que una productora tingui interès en moure el teu guió per a trobar 

finançament per produir-lo, es pot negociar un contracte d’opció. 

 

En el contracte d'opció concedim al productor, durant un temps determinat, en 

exclusiva, la possibilitat d’adquirir els drets de propietat intel·lectual del teu guió per 

produir i explotar una obra audiovisual. Si durant aquest temps la productora considera 

que pot produir l'obra, haurà de comunicar-te aquesta decisió i pagar el preu acordat per 

la cessió de drets. Si la productora decideix no tirar endavant el projecte, un cop passat 

el temps indicat al contracte d’opció l’autor tindrà novament plena disposició sobre el 

seu guió i podrà contactar amb altres productores. 

 

5. Recorda que des del GAC et podem assessorar sobre tots els aspectes jurídics del 

contracte, tant pel que fa a les condicions de treball com a la cessió de drets i la propietat 

intel·lectual. No firmis res que no vegis clar. En alguns casos et pots trobar amb 

clàusules clarament abusives o no equilibrades. Algunes de les més comuns són 

aquestes: 

-Ajornar el pagament del guió fins al començament del rodatge. 

-No limitar el nombre de versions del guió. 

-Supeditar el pagament del guió a l'aprovació del guió i no a l’entrega. 

-Cessions absolutes de drets, en particular el dret de transformació, que podria suposar 

que qualsevol modificació del guió o adaptació del mateix ja no estigués a les teves 

mans. 

-Desequilibri entre lliuraments de feina i pagaments. 

-Indeterminació en la teva continuïtat en el projecte. 

-Intervenció de tercers guionistes. 

 

6. Si una productora et proposa signar un contracte fals o una addenda que anul·la 

temporalment un contracte anterior amb l'objectiu d'accedir a una subvenció i evitar el 

pagament de la teva feina, rebutja-ho. No siguis còmplice d'una estafa. 

 

7. Sovint ens trobem que la figura dels guionistes és invisibilitzada. Un cop comença el 

rodatge i sobretot durant la promoció tothom s'oblida del guionista. El productor hauria 

de mencionar el creador/a de la seva pel·lícula, sèrie o programa, i cuidar-se de 

convidar-lo als actes públics de promoció, rodes de premsa, festivals, entregues de 

premis, etc.   

 

 

 

L’AUTORIA DEL GUIÓ 

 

1. Recordeu que les IDEES no són protegibles pels drets d’autor mentre no s’hagin 

desenvolupat per escrit i siguin originals. Forma part de la feina de direcció i de producció 

prendre decisions, aportar idees i demanar canvis argumentals o formals en el guió. 

Però això no els dona dret a ser considerats coautors del guió, i per tant, a cobrar part 



 
 
dels drets d’autor reservats exclusivament per als guionistes. Només qui escriu i dóna 

forma a aquestes idees pot cobrar aquests drets. 

 

2. Els concursos de guió són una bona oportunitat per donar a conèixer la feina. Abans 

de participar-hi assegura’t que les condicions són legals i que la teva participació no 

implica la cessió dels drets d’explotació sobre la teva obra. 

 

 

 

ELS EQUIPS DE GUIONISTES 

 

1. Cal ser respectuós amb la feina dels companys i companyes. Els showrunners o 

aquells o aquelles que s’encarreguin de la coordinació de l’equip de guionistes són els 

interlocutors amb la productora i la cadena de televisió, i ells tenen l’última paraula de 

com han de ser els guions. Però cal també que reconeguin sempre les aportacions de 

tots els membres de l’equip, i mantinguin una comunicació clara i fluida en el moment 

de demanar els canvis corresponents que s’hagin de fer abans d’una nova versió del 

guió.  

 

2. El repartiment dels percentatges dels drets d'autor d'una obra audiovisual entre els 

diferents coautors s’ha de fer després d’una conversa sana entre companys sense 

preconcebre res. En aquest repartiment s’han de tenir en compte l’aportació de tots els 

autors i autores que han intervingut en el procés creatiu i d’escriptura, des del 

desenvolupament de la idea original fins a l’última versió dels diàlegs. Cal evitar 

coaccionar els companys perquè acceptin un percentatge menor aprofitant una posició 

de força (coordinadors, etc.).  

 

Encara que el repartiment sempre ha de ser consensuat lliurement entre els guionistes 

en funció de la seva participació en la creació, poden aparèixer discrepàncies. En cas 

que això passi, podeu consultar els òrgans de mediació de l'entitat de gestió de drets 

involucrada o al GAC 

 

3. En el cas que et proposin la reescriptura d’un guió d’un altre company o companya, 

assegura’t que la productora té dret a encarregar aquesta versió a tercers i que no 

incompleix els contractes signats amb els guionistes que han participat prèviament en 

l’escriptura. En tot cas, et recomanem que en el contracte quedi reflectida aquesta 

salvaguarda. 

 

4. Feu servir programes d’escriptura de guions legals (no piratejats). N’hi ha de gratuïts. 

 

 

 

 


