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ENQUESTA LABORAL I ECONÒMICA
2022
15 respuestas

Publicar datos de análisis
Copiar

4 respuestas

Opción 1

100%

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Eres

Copiar

15 respuestas

Home
Dona
26,7%

73,3%

El teu rang d'edat és

Copiar

15 respuestas

Menys de 25
Entre 25 i 35
Entre 35 i 45
13,3%

Entre 45 i 55
Entre 55 i 65
Més de 65

80%

SITUACIÓ LABORAL
Situació laboral actual

Copiar

15 respuestas

13,3%

Guionista com a activitat única
principal
Guionista com a activitat
principal (no única)

33,3%

Guionista com a activitat
secundària
Altra activitat diferent
Sense treball
40%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Dedicació remunerada a tasques de guió en els últims 24 mesos

Copiar

15 respuestas

24 últims mesos
13,3%
13,3%

12 últims mesos
Més de 6 mesos
13,3%

Entre 3 i 6 mesos
Menys de 3 mesos
Cap

20%
33,3%

Has estrenat alguna obra audiovisual en els últims 12 mesos?

Copiar

15 respuestas

SÍ
NO
26,7%

73,3%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Sí has contestat SÍ, explica'ns:
11 respuestas

Series TV
Documental
He trabajado para varios programas de televisión y escrito un cortometraje.
Un curtmetratge i un videoclip.
Documentales
Un documental en À Punt, però en tasques de realització, no com a guionista.
Videoclips musicals "per a Elefant Records
Una serie de ficción.
2 cortos
Tengo una serie en antena y acabo de estrenar otra
Servir y proteger

Tipus de relació contractual actual

Copiar

14 respuestas

Contractació laboral
Autònom/a

64,3%

Les dos alternativament
Les dos simultàniament

35,7%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Si estàs contractat/ada, el teu contracte és

Copiar

7 respuestas

Indefinit
Per obra o servei determinat
85,7%

14,3%

Si estàs contractat/ada, el teu contracte és

Copiar

6 respuestas

A jornada completa
A mitja jornada

100%

Si has contestat autònom/a

Copiar

9 respuestas

Per decisió personal

22,2%

Per imposició del productor/
penses que hauries d'estar
contractat/ada

77,8%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Si has contestat autònom/a

Copiar

9 respuestas

Sempre he signat un acord per
escrit amb el productor

33,3%

Mai he tingut cap document
signat

11,1%

De vegades he tingut un acord
signat

55,6%

Ocupació actual (selecciona un màxim de tres)

Copiar

15 respuestas

Ficció Cine

10 (66,7 %
4 (26,7 %)

Documental
Ficció TV

8 (53,3 %)
1 (6,7 %)

Entreteniment TV
Analista guió

0 (0 %)

Videojocs

0 (0 %)
2 (13,3 %)

Ensenyament guió
Ràdio

1 (6,7 %)
3 (20 %)

Altra
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

Si has contestat "ALTRA", especifica:
3 respuestas

Videos promocionals i divulgació,
Autora de teatre
Actor

À PUNT

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Estàs en un projecte per a À Punt?

Copiar

15 respuestas

Sí
No
80%

20%

Si has contestat sí:

Copiar

3 respuestas

Per a la ràdio
Per a la televisió

66,7%

Les dos alternativament
Les dos simultàniament

33,3%

Quant de temps en total has treballat per a À Punt en els últims 24
mesos?

Copiar

11 respuestas
4
4 (36,4 %)
3

2
1 (9,1 %)

1 (9,1 %)

1 (9,1 %)

1 (9,1 %)

1 (9,1 %)

1 (9,1 %)

1 (9,1 %)

6 mesos

8 meses
Unos 6 meses
Quasi tots. Algun me…
un año

1

0
0

20 mesos
12 mesos

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Segons la teua experiència, el grau d'intervenció de la cadena en el teu
treball és

Copiar

7 respuestas

Poc - quasi mai demanen
correccions o canvis
Just

71,4%

Excesiu

14,3%
14,3%

Segons la teua experiència, els canvis que demana la cadena estan

Copiar

7 respuestas

Ben justificats (s'adeqüen al
projecte aprovat)
Poc justificats (no s'adeqüen al
projecte aprovat)

71,4%

28,6%

Què opines de l'oferta de continguts d'À Punt?

Copiar

15 respuestas
8
7 (46,7 %)
6

6 (40 %)

4

2

2 (13,3 %)
0 (0 %)

0 (0 %)

4

5

0
1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Què opines de l'oferta de continguts d'À Punt?

Copiar

14 respuestas
6
5 (35,7 %)
4

2

4 (28,6 %)

2 (14,3 %)

2 (14,3 %)
1 (7,1 %)

0
1

2

3

4

5

Et sembla que la graella de la cadena és l'adequada?
10 respuestas

La verdad, no tengo ni idea ;)
No lo sé
Faltan formatos y ficción más arriesgada. Carecen de originalidad.
No, falta varietat i major risc. Falten propostes interessants de ficció.
No
Pense que no és variada i falten contiguts de prime time atractius, entreteniment de qualitat i
hi ha massa programes explotant una fòrmula desfassada.
S'ha tornat molt com Canal 9
Creo que deberían arriesgar más y apostar por formatos propios, dando libertad a los
creadores dentro del presupuesto y el tono marcados por la cadena.
No, falten més programes d'humor, entre altres
Poc arriscada

CONDICIONS ECONÒMIQUES

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Quina ha sigut la teua mitjana d'ingresos (brut/mes) en 2021?

Copiar

15 respuestas

+3.000 €
2.000 - 3.000 €

26,7%
20%

26,7%

1.000 - 2.000 €
-1.000 €

26,7%

Podries fer un calcul del que has guanyant en 2021?

Copiar

15 respuestas

+ 30.000 €
Entre 25.000 i 30.000 €
26,7%

Entre 20.000 i 25.000 €
Entre 12.000 i 20.000 €
Menys de 12.000 €

40%

20%

Coneixes el conveni i les taules salarials aplicables?

Copiar

15 respuestas

Sí
No

100%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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En les produccions en les quals has treballat en els últims 24 mesos, el
teu productor coneixía i aplicava el conveni?

Copiar

13 respuestas

Sí, quasi sempre
38,5%

No, poques vegades

61,5%

Si estaves subjecte al conveni, el teu sou s'hi ajustava?

Copiar

11 respuestas

Sí, quasi sempre als mínims
9,1%

Sí, quasi sempre per damunt
dels mínims
18,2%

36,4%

No, quasi sempre està per baix
del conveni
Depén de la producció, les
condicions han variat molt

36,4%

CONDICIONS LABORALS
En cas d'estar contractat/ada, les hores que marcava el teu contracte,
s'han correspost amb les que has hagut de fer en realitat?

Copiar

11 respuestas

SÍ, quasi sempre
36,4%

45,5%

NO, poques vegades
Depén de la producció, les
condicions han variat molt

18,2%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Si has hagut de fer hores extres, les has cobrades?

Copiar

10 respuestas

SÍ
NO
Poques vegades
10%
90%

Quasi sempre
No les he cobrades però les he
compensat amb lliurances

En les produccions per a les quals treballes o has treballat com a
guionista, et demanen que exercisques més funcions (muntatge,
redacció...) pel mateix sou?

Copiar

13 respuestas

Sí, quasi sempre
No, poques vegades
30,8%

Depén de la producció, les
condicions han variat molt

30,8%

38,5%

Quan acordes un preu tancat per un treball d'escriptura de guió, sols
acordar un número de versions per eixe preu?

Copiar

14 respuestas

Sí, sempre
A vegades
28,6%

57,1%

No, mai

14,3%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Si has hagut de fer més revisions/reescriptures de les pactades, les has
cobrades?

Copiar

12 respuestas

Sí, sempre

50%

A vegades
No, mai

8,3%

41,7%

Consideres que les condicions laborals en les quals has treballat han
sigut

Copiar

14 respuestas

Justes
35,7%

Precàries
Depén de la producció, les
condicions han variat molt

14,3%
50%

Quina ha sigut la duració mitjana dels teus contractes per una mateixa
producció/temporada?

Copiar

10 respuestas

4 setmanes o menys
40%

6 setmanes o menys
8 setmanes o menys
12 setmanes o menys

10%

Més de 12 setmanes

20%
30%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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En les produccions per a les quals has treballat, quants guionistes hi havia en plantilla
per a traure endavant quants minuts de programa/capítol? (Pots indicar la composició
dels equips en diverses produccions)
6 respuestas

Segons el projecte, entre 1 i 4 guionistes
No, tot jo
25 minuts de ficció per a 5 guionistes
14 guionistas para 6 capítulos semanales de 50 min./5 guionistas para 8 capítulos de 50 min
semanales
2 guionistes
13

Penses que l'equip s'ajustava a les necessitats?

Copiar

12 respuestas

Sí, quasi sempre
No, la majoria de les vegades
era insuficient

41,7%

16,7%

Depén de la producció, les
condicions han variat molt

41,7%

Has rebut alguna proposta de contracte amb clàusules abusives o que
podien vulnerar els treus drets d'autor?

Copiar

13 respuestas

Sí, alguna vegada
38,5%

No, mai

61,5%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Si has contestat SÍ en la pregunta anterior, ho denunciares o
consultares? (Pots marcar més d'una resposta)

Copiar

8 respuestas

Sí, a un advocat

4 (50 %)

2 (25 %)

Sí, a l'associació

5 (62,5 %

Sí, als meus companys

2 (25 %)

No
0

1

2

3

4

5

T'han encarregat projectes que solament es comprometen a pagar-los
si tiren endavant?

Copiar

14 respuestas

No
42,9%

Sí, i he acceptat
Sí, i no he acceptat

21,4%

35,7%

En cas d'haver-se dut a terme algun dels teus guions

Copiar

9 respuestas

Els he hagut d'autoproduïr
44,4%

Ho ha dut a terme un productor
Les dos alternativament

33,3%

22,2%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Algun productor t'ha demanat/exigit compartir els drets d'autor?

Copiar

12 respuestas

No
16,7%

Sí, i he acceptat
Sí, i no he acceptat
16,7%

66,7%

GÈNERE
En cas de maternitat/paternitat, has hagut de modificar la teua jornada
laboral?

Copiar

7 respuestas

SÍ
28,6%

NO
A vegades
14,3%

57,1%

Has tingut problemes per a conciliar dins de la teua jornada laboral?

Copiar

9 respuestas

SÍ
22,2%

NO
A vegades
11,1%

66,7%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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En cas d'haver estat contractat/ada, l'empresa t'ha facilitat la
conciliació? (Et donen hores)

Copiar

7 respuestas

SÍ
42,9%

NO
A vegades

14,3%
42,9%

En les produccions en les quals has treballat, els caps d'equip eren

Copiar

13 respuestas

Majoritàriament homes
Majoritàriament dones

38,5%

Paritaris

53,8%

Dels úlitms programes/ sèries als quals has treballat, la coordinació de
guió ha sigut duta per?

Copiar

11 respuestas

Majoritàriament homes
Majoritàriament dones
Paritària
9,1%
90,9%

No hi havia coordinació de guió
La coordinació l'exercia un
company contractat per a una
altra funció
La coordinació l'exercia una
companya contractada per a
una altra funció

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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De l'equip de guionistes, quants eren homes i quantes dones? (Pots indicar la
composició dels equips en diverses produccions)
6 respuestas

2 homes 2 dones / 2 homes 1 dona/ 3 homes i una dona
Cuando trabajaba en "Atrapa'm si pots" el equipo de guión osciló entre cuatro hombres en
algunas épocas y cinco hombres y una mujer en otras. Durante la mayor parte de ese tiempo
la directora era una mujer.
serie: 3 dones, 2 homes
Programa late night: 6 homes, 2 dones
Programa late night: 4 homes, 1 dona
Programa infantil: 5 dones, 1 home
6 homes-8 dones, 3 homes-3dones
majoria homes
50%

Penses que el gènere determina o ha determinat el repartiment de
temes o treballs concrets?

Copiar

13 respuestas

Sí, quasi sempre
No, quasi mai
A vegades

76,9%

15,4%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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En les produccions en les quals has treballat, s'imposen o han imposat
continguts amb estereotips?

Copiar

13 respuestas

Sí, quasi sempre
No, quasi mai
69,2%

A vegades

15,4%
15,4%

Coneixes algun cas de situació d'assetjament laboral o discriminació per
raons de sexe?

Copiar

13 respuestas

SÍ
NO
76,9%

23,1%

Si has contestat SÍ, Tú o algú del teu entorn laboral ho ha denunciat?

Copiar

4 respuestas

SÍ
NO

100%

Vols denunciar algun cas concret de discriminació pel teu sexe?
1 respuesta

No

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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AFECCTACIÓ PER LA COVID-19
Dos anys després, continua afectant la situació al teu treball?

Copiar

12 respuestas

SÍ
NO

91,7%
8,3%

En cas afirmatiu, de quina manera?
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Has tingut informació suficient de les mesures i plans d'ajudes
adoptades per les diferents administracions per a paliar les
conseqüències de la pandèmia?

Copiar

10 respuestas

SÍ
40%

NO

60%

Has pogut acollir-te a alguna d'elles?

Copiar

12 respuestas

50%

SÍ a totes
No a cap
Només a algunes

50%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Si no has pogut acollir-te, o no a totes, explica'ns la raó
6 respuestas

Els criteris no sempre s'adequaven a la meua situació
No me ha interesado, consideraba que otras personas lo necesitaban más
He pogut acollir-me al subsidi d’artista. Al estar contractat no he pogut acollir-me a les que
eren per autònoms
el guion no siempre se aceptaba como actividad subvencionada o te pedían estar de alta de
autónoma de forma constante.
Ser autònom
Superaba el umbral de ingresos

Has rebut informació sobre aquestes mesures des de la teua
associacio?

Copiar

11 respuestas

SÍ
NO

9,1%
90,9%

Si has contestat SÍ, la informació que has rebut t'ha paregut clara i
suficient?

Copiar

10 respuestas

SÍ
NO

10%
90%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Què penses que podriem fer des de l'associació per a recolzar els i les guionistes en
aquesta situació excepcional?
1 respuesta

Trobo que ho feu de luxe

SATISFACCIÓ
Eres soci/a d'alguna entitat de drets d'autor?

Copiar

15 respuestas

Sí, de SGAE
20%

Sí, de DAMA
13,3%

NO, no sóc soci/a de cap entitat
de drets d'autor

66,7%

Estàs satisfet/a amb el treball i la transparència de la teua entitat de
gestió de drets d'autor?

Copiar

13 respuestas

Sí
No. És millorable
69,2%

30,8%

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Eres soci/a d'EDAV

Copiar

15 respuestas

De Plé Dret
Adherit/Adherida
13,3%

86,7%

De quin/s servici/s d'EDAV has fet ús? (Pots marcar més d'una resposta)

Copiar

15 respuestas
Descompte en els serveis
de gestoria/assesoria
Ajuda per a les consultes a
advocats
Difusió del teu treball/
activitat en les xarxes de…
Atenció personalitzada en
l'Oficina de coordinació p…
Activitats d'EDAV
(xarrades, masterclasses…
Altre
0

2 (13,3 %)
2 (13,3 %)
6 (40 %)
7 (46,7 %)
13 (86,7 %)
2 (13,3 %)
5

10

15

Quin/s servici/s d'EDAV es podrien millorar? (Podràs justificar la resposta
més endavant)(Pots marcar més d'una resposta)

Copiar

8 respuestas

Serveis de gestoria/
assesoria

2 (25 %)

Ajuda per a les consultes a
advocats

3 (37,5 %

Difusió del teu treball/
activitat en les xarxes de…

3 (37,5 %

Atenció personalitzada en
l'Oficina de coordinació p…

1 (12,5 %)

Activitats d'EDAV
(xarrades, masterclasses…
0

3 (37,5 %
1

2

https://docs.google.com/forms/d/10pAK5vySbJ9EEKbuBU5djXqHZ9hkN3MFPBGNrzEjeGU/viewanalytics
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Quins projectes penses que EDAV hauria de dur a terme o repetir?
5 respuestas

One to One / La Traca
Echo de menos analizar el estado de la cuestión de género en el audivisual. También un
encuentro para mujeres guionistas que permita que nos conozcamos y nos podamos poner
cara.
Encontres de guionistes a nivell País Valencià
Més activitats
Encuentros periódicos de los socios para crear comunidad.

Quina activitat o servici trobes a faltar?
3 respuestas

Un abogado propio
Asesoría jurídica
Alguna masterclass més freqüent

Què canviaries d'EDAV? Pots justificar respostes anteriors i exposar els teus dubtes
sobre el funcionament de l'associació.
1 respuesta

Estoy contento con el trabajo que hace la asociación. Creo que hace falta una postura más
combativa en cuanto a los medios y condiciones de trabajo que se suelen dar en programas
de À Punt.

Ens hem oblidat d'alguna cosa? Vols denunciar una situació concreta? Deixa'ns ací els
teus comentaris.
1 respuesta

Creo que había preguntas desactualizadas en el cuestionario (con referencias a 2020).
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - Términos del Servicio Política de Privacidad
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