
                                                                  

 

 

Barcelona, 30 de març de 2010 

 

Benvolguts /des associats/des,  

 

 L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC 

pretén mitjançant aquest comunicat precisar, aclarir i posicionar-se clarament 

davant la constitució d’associacions i/o empreses en el sector del doblatge que, 

a conseqüència de la crisi i davant la insatisfacció d’aquest sector, estan 

començant a funcionar. 

L’ AADPC, coneixedora d’aquesta realitat i davant informacions no suficientment 

contrastades i fins i tot manifestament errònies, creu oportú traslladar la 

informació que correspon a cada tema i/o assumpte plantejat en àmbits 

vinculats directament o indirecta amb el doblatge que només ocasionen 

desconcert i immensitat de dubtes. 

En primer lloc, voldríem deixar clar que l’ AADPC representa i defensa (1.500 

associats/des) els drets dels actors/actrius i directors/es de doblatge davant de 

qualsevol irregularitat o incompliment de la legalitat que els és d’aplicació. 

Per altra banda, l’ AADPC ha estat i és considerat per part dels sindicats més 

representatius i patronal del doblatge com l’únic interlocutor vàlid que 

representa i defensa els interessos dels treballadors del doblatge (branca 

artística). Aquest reconeixement es materialitza en i durant les negociacions 

col·lectives de convenis de doblatge.  

Aquest fet, no implica que no sigui lícit o possible que tota agrupació de 

treballadors d’un sector artístic es constitueixi com associació. Però cal 

diferenciar la realitat que envolta i que ha ocasionat la creació d’entitats com 

aquesta. Les crisis provoquen aquesta situació. 

Tot sindicat artístic pot iniciar negociacions amb part de les empreses del sector 

del doblatge però quan es verbalitza aquesta intenció cal conèixer suficientment 

els límits que aquest acord tindrà existint actualment el II Conveni Col·lectiu del 

doblatge (Branca Artística).  

 



 

 

 

 

L’ AADPC durant molts anys ha reivindicat i considerat la relació de l’actor/actriu 

i director/a de doblatge com a laboral i així ho ha expressat tant en Assemblees 

Informatives que aquesta ha convocat expressament per mantenir informats a 

les parts implicades, com davant la part empresarial. Actualment les 

Inspeccions de Treball, i la seva evolució en la investigació, ens recolzen en la 

defensa de la laboralitat de l’actor/actriu i director/a de doblatge. 

La legislació i normativa laboral sempre ha estat clara i rotunda respecte com 

ha de ser la contractació dels artistes, i en aquest cas, del doblatge. No 

s’accepta i és erroni i temerari afirmar que fins el mes de juliol de 2010, el marc 

legal permetia la contractació mercantil dels treballadors del doblatge. 

En realitat el treball de la inspecció és la eina legal, juntament amb les 

Sentències publicades al respecte per part del Tribunal Suprem que emfatitzen  

o posen de relleu el que la legalitat estableix i obliga. 

Les actuacions i investigacions per part de la Inspecció de Treball van 

encaminades a restaurar la legalitat en un sector ple d’abusos i il·legalitats. 

Per tant, qualsevol comentari per part de noves associacions del sector artístic 

constituïdes que qüestionin el resultat de les inspeccions disten molt de 

defensar els drets dels treballadors del sector del doblatge (branca artística) i 

molt menys els preocupa instaurar la legalitat que durant tant de temps ha 

estat absent a més d’un estudi de doblatge. 

L’ AADPC també lamenta la possible disgregació de les empreses que fins el 

moment havien integrat l’Associació d’Empresaris del Doblatge. Entenem que la 

situació per la qual es travessa actualment no és la més encoratjadora per cap 

d’ambdues parts (part social i part empresarial) però per tal de no incomplir la 

normativa legal vigent, mantenir el sector del doblatge i enfortir-lo, caldrà que 

ambdues parts tornin a seure i arribin a acords que contribueixin a mantenir i 

conservar aquest sector artístic. 

L’ existència d’acords entre algunes empreses del doblatge i associacions de 

nova creació no ajudaran a enfortir el doblatge ni als seus treballadors. 

Tanmateix, en cap cas podran pactar-se condicions contràries al II Conveni 

Col·lectiu del Doblatge.  



 

 

 

 

L’ AADPC continua com sempre amb rotunditat per la defensa dels drets dels 

actors/actrius en general, i en concret els del doblatge. Sabem que no sempre 

resultem suficientment propers o destinem les nostres energies i estructura de 

sindicat en enviaments massius de comunicats, notes, comentaris i enviaments 

de missatge. Aquest fet, no vol dir res.  

L’ AADPC està activa i, tot i que no s’aconsegueix el resultat amb la celeritat 

desitjable, es treballa amb pas ferm i amb decisió en la defensa dels vostres 

drets. 

Sí ens preocupa la situació i sí estem posant tots els mitjans possibles per donar 

respostes “reals” a la situació que envolta el doblatge. 

L’ AADPC  no destina el seu temps en dir allò que es vol sentir; sinó en fer i 

actuar amb els mitjans i medis que té a l’abast. 

Per tant, tot i que som conscients que no és fàcil, no perdeu la confiança en el 

Sindicat que us representa i aconseguiu la calma que es necessita en temps 

com aquest, de crisi. 

 

Ben atentament,  

 

Joan M. Gual i Dalmau 

President de l’ AADPC  

 

 

 



 

 


