TENS UN PROJECTE?
VINE I EXPLICA’NS-EL

ASSESSORAMENT
INTEGRAL
T’assessorem des d’un punt de vista tècnic en
totes les fases que integren un projecte artístic

CAMPS D’ASSESSORAMENT :

De la idea al projecte: assessorament per ajudar a definir la idea, marcar línies estratègiques i
donar resposta a preguntes claus, com són: concepte (què és), objectius (per què es vol fer),
públics (per a qui es farà), accions (com es farà), lloc (on es farà), recursos (qui ho farà i amb
què) i cronograma (quan es farà). Un cop definit això, es plasma en un dossier de presentació,
primer pas per a iniciar la materialització del projecte.

Pressupostos: assessorament i explicació sobre la realització d’un pressupost, intentant que no
falti cap partida i intentar informar com s’ha d’adequar al projecte.

Subvencions: assessorament i explicació sobre la tramitació de sol·licituds de subvenció i la
seva justificació.

Jurídic: assessorament legal durant totes i cadascuna de les fases del procés i/o projecte
artístic. Aquest tipus de projectes professionals requereixen d’un assessorament legal relatiu a
diferents i diverses disciplines jurídiques; tals com: dret laboral, fiscal, civil, administratiu i
mercantil.

Comunicació: assessorament mitjançant empresa externa (Comèdia) en estratègies de
comunicació, material de difusió, serveis redaccionals i de documentació, serveis de
màrqueting i publicitat, serveis de premsa i comunicació online.
Tots aquest assessoraments són gratuïts per als associats de l’AADPC. S’atendrà cada cas
presencialment o bé per correu electrònic segons les necessitats. En cas de tramitació, gestió,
redacció i elaboració de documents per part dels tècnics de l’AADPC tindrà un cost addicional
que detallem a l’annex d’aquest document. En el cas de l’empresa externa, el primer
assessorament serà gratuït i en funció de les accions contractades tindreu un descompte sobre
la seva tarifa.

ADREÇAT A :
Aquest servei va adreçat a tots els associats en general, tant per als nouvinguts a la professió
sense experiència en elaboració de projectes com per aquells que teniu la necessitat
d’autoocupar-vos i que degut a les circumstàncies de crisi actual us esteu plantejant projectes
propis.

OBJECTIUS DEL SERVEI :
Acompanyar-vos en la creació dels vostres projectes, proporcionant-vos l’assessorament i la
informació que demaneu i supervisant els vostres punts febles.
Mirar d’incrementar les possibilitats d’èxit dels projectes dotant-los de coherència i
professionalitat en cada camp que necessiteu reforçar.
Incrementar els serveis adreçats als associats.
L’AADPC es posiciona com a pont entre el món acadèmic i el professional, facilitant eines als
recents graduats perquè duguin a terme els seus projectes i així contribuir a la
professionalització del col·lectiu. Així mateix, oferim aquestes mateixes eines a la resta
d’associats que necessitin ajuda en qualsevol dels camps.

PROCEDIMENT :
Primer ompliu el formulari que trobareu en el següent enllaç:
http://www.aadpc.cat/ftp/Formularis/Assessorament.html
En breu ens posarem en contacte amb tu per respondre el teu dubte si és concret o bé per
citar-te si necessites un assessorament més ampli.

ANNEX :
Tarifes per a serveis addicionals:

Consultes

LABORAL

JURÍDIC

PRESSUPOST

Revisió de contracte laboral artístic i/o nòmines i cost companyia Gratuït associats
Alta i inscripció companyia i treballadors
Gratuït associats
Condicions de treball, convenis col·lectius
Gratuït associats

Tramitació de documents Redacció documents

-

70 €
50 €
-

- Tipus de contracte.
- Modalitats de Contractació.
- Convenis/Acords de col·laboració.
- Drets de propietat intel·lectual i industrial.
- Consulta marc jurídic formació companyies.

Gratuït associats
Gratuït associats
Gratuït associats
Gratuït associats
Gratuït associats

100 €
60 €
300 €

200 €
180 €
200 €
200 €
200 €

Realització pressupost

Gratuït associats

-

250 €

Gratuït associats

200 €

-

SUBVENCIONS Tramitació de sol·licituds

* Preus orientatius en funció de la complexitat del projecte.

