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La Xarxa de Músiques a Catalunya és el circuit de concerts de Joventuts Musicals de 
Catalunya. Les propostes seleccionades cada temporada entren a formar part d’un catàleg 
subvencionat que es posa a disposició de les 40 entitats locals de Joventuts Musicals 
repartides arreu de Catalunya i que aquestes poden utilitzar per programar les seves 
temporades de concerts. El fet d’estar inclòs/a en la Xarxa no garanteix cap nombre 
concret de concerts ja que es tracta d’un catàleg del qual disposen lliurement les 
associacions locals de JM i entitats associades, així com determinats programadors 
externs. En aquest sentit, JM Catalunya no es compromet a cap nombre de concerts, per 
bé que l’experiència de cada temporada és que cap artista se’n queda sense.  
 
 
PERFIL DELS/LES INTÈRPRETS 
La Xarxa de Músiques és una plataforma de promoció de joves intèrprets professionals, 
preferentment nascuts o residents a Catalunya. No està establert un límit concret d’edat 
però el fet que els intèrprets tinguin entre 18 i 35 anys és un criteri decisiu en la selecció 
de propostes. Les propostes rebudes a través dels diferents canals i institucions són 
avaluades per una comissió artística, que selecciona aquelles que seran incloses en el 
catàleg. Les categories Pro inclouen joves intèrprets amb una trajectòria artística no ja en 
el seu inici, sinó en camí de consolidació. 
 
REPERTORI 
Els artistes, quan facin arribar la seva candidatura, inclouran una proposta de programa o 
repertori. La comissió artística es reserva l’opció de negociar canvis en aquestes 
propostes. 

Qualsevol modificació en el programa, intèrprets o fitxa tècnica s’haurà de comunicar amb 
mínim un mes d’antelació a qualsevol concert programat, quan sigui possible, a la 
secretaria professional de JM Catalunya i haurà de comptar amb el seu vist i plau en tot 
cas. 

CALENDARI 
La programació de la Xarxa és per temporades. S’inicia l’1 de setembre de l’any en vigor i 
finalitza el 31 d’agost de l’any següent.  
 
CATEGORIES I PERIODICITATS 
A fi de garantir una programació equilibrada i amb la màxima representació possible 
d’estils i gèneres musicals s’estableixen categories específiques. 
 
Les propostes de les següents categories es poden contractar tota la temporada i segons 
la disponibilitat de l’artista. 
 

 Xarxa:CLÀSSICA  
 Xarxa:JAZZ   
 Xarxa:ARREL (música tradicional i del món) 
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 Xarxa:EN FAMÍLIA (espectacles orientats a públics de totes les edats i famílies) 
 Xarxa:CREA (nous llenguatges i propostes multidisciplinars) 

 
Tindran disponibilitat limitada els concerts de Xarxa:CLÀSSICA Simfònica: només es podrà 
contractar per les dates que s’hagin acordat i que apareixeran disponibles a la fitxa del 
catàleg. 
 
CONFIRMACIONS DE LES CONTRACTACIONS 
Els tancaments de contractació de concerts es faran de manera quadrimestral, 
establint les següents dates límits per sol·licitar les propostes de la Xarxa: 

 

No obstant això, la confirmació sempre dependrà de la disponibilitat dels artistes 
sol·licitats, i s'haurà de concretar en tot cas a través de la secretaria professional de 
JM Catalunya (secretaria@joventutsmusicals.cat), mai directament amb l’associació 
local programadora, fet que pot suposar per la programadora la pèrdua de les 
subvencions aplicables als concerts de Xarxa. 

Un cop finalitzat el període de contractació, les cancel·lacions injustificades de 
concerts que es trobin confirmats per les dues parts (artista i entitat programadora) 
podran suposar penalitzacions per a l’artista o formació que cancel·li. Així mateix, 
l’entitat organitzadora que cancel·li injustificadament haurà d’indemnitzar l’artista o 
formació afectada per les despeses avançades, sense perjudici que es torni a 
programar. 

CONTRACTACIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Tant el tancament de dates de concerts com la seva preproducció, contractació i 
facturació de les actuacions es fa amb la secretaria professional de JM Catalunya, mai 
directament amb les entitats programadores. 
 
Condicions econòmiques.  
 
S’estableix una escaleta de catxets per a artistes i formacions que es considerin 
emergents, és a dir, que iniciïn o estiguin fent els primers passos en la seva trajectòria 
professional en el moment de formar part a la Xarxa 

mailto:secretaria@joventutsmusicals.cat
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L’escaleta de catxets (imports bruts) és la següent, segons formació: 
 

Solistes 300 € 
Dúos  500 € 
Tríos   750 € 
Quartets 1.000 € 
Quintets 1.250 € 
Sextets  1.500 € 

 
Per a completar aquests catxets per als artistes de Clàssica emergents, que actuen en 
temporades de gira, s’estableixen uns plusos de desplaçament en període de gira així 
com per la contractació de concerts fora de gira. 
 

a) Condicions en període de gira 
Quan les gires de solistes, duos i trios no superin un mínim de tres concerts dins 
dels períodes preestablerts de contractació preferent, s'aplicaran plusos per fer 
més viables els desplaçaments. Aquest plus sobre el catxet es calcularà de la 
manera següent:  

1 concert solt, 100 € bruts / músic;  
2 concerts consecutius, 75 € bruts / músic;  
3 concerts consecutius, 50 € bruts / músic.  

 
A partir de 4 concerts, no s'hi inclou cap plus. Aquest plus s'aplica sempre sobre 
l'import total de la gira i no sobre cada concert, i és assumit per JM Catalunya. 
 

b) Condicions fora de gira 
Les propostes de Xarxa: Clàssica Emergents que es contractin fora del període de 
gira rebran un plus addicional en concepte de despeses. Així, en els concerts 
contractats fora de gira cada intèrpret rebrà 50 € bruts en concepte de despeses 
de desplaçament, i 50 € bruts en concepte de despeses d'allotjament, o bé la 
contractació directa de l'allotjament dels intèrprets per part de l’entitat 
programadora. 

 
Per als artistes i formacions que presentin una trajectòria més consolidada, la Comissió 
artística que seleccioni les propostes de Xarxa de Músiques els pot atorgar la categoria 
Pro, i en aquest cas el catxet es negociarà amb l’artista. 
 
El compliment de totes les obligacions amb Hisenda i Seguretat Social i estar donats 
d'alta el dia de cada concert són condició sine qua non per prendre part en la Xarxa, ja 
sigui com a treballadors autònoms, mitjançant associació o altra persona jurídica 
(cooperativa de treball, etc.) o per compte d’altri.  
 
En aquest sentit, caldrà omplir la totalitat de la fitxa d’intèrpret que es fa arribar juntament 
amb les condicions de participació un cop la proposta hagi estat acceptada a la Xarxa, on 
s’indiqui el règim de prestació de serveis de l’artista o formació. A la fitxa d’intèrpret 
s’haurà de fer constar la situació de tots i cadascun dels integrants de la formació musical: 
treballador/a autònom/a, factura a través de cooperativa de treball/associació/altra, o 
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subsidiàriament contractació laboral (amb càrrec per gestió). Si aquesta situació canvia 
durant la temporada, s’haurà d’avisar d’immediat a la secretaria professional. 
 
A banda queda la fitxa tècnica, que l’artista fa arribar amb la seva proposta i, quan 
s’escaigui, el lloguer i afinació d’instruments, que van a càrrec de l’entitat local 
organitzadora. 
 
S’abonarà en cada cas el catxet acordat amb JM Catalunya, aplicant-hi els impostos o les 
retencions que s’escaiguin. En aquest catxet, si no s’indica el contrari, està inclosa 
qualsevol altra despesa o dieta derivada de la celebració del concert.  
 
PAGAMENTS 
 
Els artistes o formacions emetran la factura a partir del dia següent a la seva actuació i es 
trametran via correu electrònic a l’adreça administració@joventutsmusicals.cat, fent constar 
les següents dades fiscals:   
 

FEDERACIÓ DE JUVENTUTS MUSICALS DE CATALUNYA 
NIF: G-58218595 
Plaça de Víctor Balaguer, nº5, 3ª planta - 08003 Barcelona 

 
Sempre que sigui possible per la tresoreria, la Federació liquida les factures en el termini 
de 60 dies des de la seva data d’emissió. Els terminis de pagaments estan condicionats 
per l’estat de la tresoreria, que depèn del cobrament de les subvencions que aporten les 
administracions públiques. Aquesta és una dada que cal tenir en compte a l’hora de 
confirmar la inclusió del grup al catàleg. Tot i així, la Xarxa de Músiques ha celebrat més 
de 3.000 concerts des de 1995 i tots han estat saldats escrupolosament.  
 
A petició de qualsevol de les parts, es formalitzarà un contracte per escrit entre JM 
Catalunya i l’artista o formació que regirà la prestació de serveis en què consisteixin les 
actuacions programades. 
 
 
 
XARXA DE MÚSIQUES 
Correu electrònic: secretaria@joventutsmusicals.cat 
Telèfon: 93 244 90 50 

mailto:administració@joventutsmusicals.cat
mailto:secretaria@joventutsmusicals.cat

