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Nota de l'AADPC sobre la precarietat dels
professionals del doblatge

Títol: Europa Espanya Català

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya ens ha enviat aquest comunicat:

Els treballadors del doblatge fa 4 anys que estan desproveïts d'un conveni col·lectiu, els sous
romanen congelats des del 2009 i les condicions del sector, en el que els contractes són verbals i
no tenen més d'un dia de durada, estan esdevenint molt precàries.

Des que va expirar el segon conveni de doblatge, l'1 de gener de 2014, després d'esgotar totes les
pròrrogues possibles, els actors de veu treballen sense un marc legal definit que els empari.
Després de 8 anys de negociacions entre la patronal i la part social, representada per l'Associació
d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), CCOO i UGT, no s'ha aconseguit tancar
encara el nou conveni de regulació.

Al maig del 2017, l'AADPC va interposar una demanda davant el TSJC en defensa del sector del
doblatge i dels seus associats, amb la intenció de garantir unes condicions laborals mínimes per a
tots els que, segons el II Conveni Col·lectiu de doblatge de Catalunya (branca artística), conformen
i es consideren part treballadora (actors, directors, ajustadors i ajudants de direcció) i per tant,
contractada laboralment pels estudis demandats.

L'AADPC va portar als tribunals als 13 estudis més representatius de Catalunya perquè, com a
pràctica habitual, han aprofitat la desprotecció i la indefensió d'aquests professionals que treballen
sense un conveni que els empari per abaratir costos mitjançant diverses i reiterades irregularitats
que perjudiquen directament als treballadors. Ens trobem amb pràctiques recurrents com la
inexistència de contractes escrits, cobrar les seves nòmines a 45 o 90 dies, no donar-los d'alta tots
els dies que treballen o no ajustar-se als dies treballats amb el risc que si els passa alguna cosa
estan desprotegits davant la Seguretat Social, demanar facturació obligatòria per part dels
treballadors, treballar més per un sou més baix que quan tenien un conveni i rebre unes nòmines
gens transparents on no es detallen els conceptes per la qual cosa es fa difícil controlar que el
salari estigui ben abonat.

Per tot això, l'AADPC denuncia públicament aquesta situació i continuarà treballant per aconseguir
dignificar aquest col·lectiu professional, pactar unes condicions de treball mínimes i establir una
normativa laboral del sector per acabar amb aquestes irregularitats que ara mateix estan retallant
els drets laborals d'aquests treballadors.


