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TARDOR EN DANSA 

 

Publicació de les condicions de contractació de l’acció TARDOR EN DANSA, una iniciativa 

pilot liderada per l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) 

i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i que forma part de les 

accions del Pla d’Impuls durant el 2022. 

 
Selecció de 5 peces de dansa de 5 companyies diferents, que formaran part d’una proposta 

itinerant d’un dia de dansa que es podrà veure en 6 municipis de Catalunya durant els caps 

de setmana d’octubre i novembre: 

15 d’octubre / Juneda 

16 d’octubre / Ripoll 

31 d’octubre / Tremp 

6 de novembre / Alcover 

Data per confirmar / Amposta 

Data per confirmar / Rubí 

 
Les companyies podran presentar un màxim de dues propostes, si bé només una peça podrà 

ser seleccionada. 

 
Podran optar a l’acció les companyies que compleixin els següents requisits: 

- Tenir seu fiscal a Catalunya. 

- Capacitat de facturació. 

- Compromís signat de compliment íntegre del contracte i d’acceptació de les 

condicions publicades en aquesta convocatòria. 

- Ser una companyia professional. Queden excloses les companyies de perfil amateur. 

 
Les obres de dansa seleccionades conformaran una programació d’una durada màxima 

d’hora i mitja i es durà a terme en un espai no convencional, majoritàriament exterior.  

Aquesta fórmula es realitzarà en sis ocasions diferents, una per municipi, durant el mesos 

d’octubre i novembre de 2022. 

 
Les peces hauran de tenir les següents característiques: 

- Una durada d’entre 10 i 25 minuts. 

- L’espectacle haurà d’estar tancat i acabat. 
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- L’únic element tècnic exigible serà un espai i sonorització. Qualsevol altre 

requeriment de la peça serà per compte de la companyia. 

 
Les condicions de contractació estaran prefixades i seran idèntiques per a totes les peces 

seleccionades que formen part de TARDOR EN DANSA. 

 
Els caixets es determinaran en funció del nombre d’intèrprets que intervinguin en la peça: 

 
1 intèrpret 800 € + IVA 

2 intèrprets 1.400 € + IVA 

3 intèrprets 1.900 € + IVA 

4 intèrprets o més: 2.500 € + IVA 

 
Aquestes xifres es refereixen al caixet per actuació. 

 
La sol·licitud per a formar part de TARDOR EN DANSA es farà exclusivament a través del 

formulari que trobeu fent clic aquí o a través d’aquest enllaç: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp8Wm5KTOpEcONxg9vvuZVZcWC0bXxFOqxr
T-XAUVRLEaSzA/viewform 

 

A la sol·licitud s’hi adjuntarà un enllaç de vídeo amb les següents característiques: 

- Haurà de penjar-se únicament a Vimeo o a YouTube. Si el vídeo té un accés privat, en 

la sol·licitud s’adjuntarà la clau. 

- El vídeo contindrà l’enregistrament íntegre de la peça; no seran admesos extractes, 

resums o tràilers. 

 
La selecció de les peces es realitzarà per consens entre els municipis que formin part de la 

iniciativa. 

 
El termini per a presentar les sol·licituds acabarà el dia 11 de setembre de 2022 a les 23:59 h. 

No seran admeses sol·licituds fora de termini. La resolució es publicarà en un màxim de 2 

setmanes a comptar des de la finalització del termini de sol·licitud. 

 
Les companyies presentaran factura per la quantitat total corresponent a les actuacions als 

6 municipis. 

 
El fet de participar a la present convocatòria significa l'acceptació d'aquestes bases. 
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