
  

 
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LES GIRES DE CIRC  
 
 
Barcelona,  
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, en representació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 
13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Manel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), en nom i representació de la FMC, en virtut del seu càrrec i en 
exercici de les facultats previstes a l’article 35.1 a) dels estatuts de la FMC. 
 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), en virtut del seu càrrec i en exercici de les facultats 
previstes als articles 18 i 34 de l’ACM.  
 
De l’altra,  el Sr. Jordi Juanet i Julià, president de l’Associació de Professionals de Circ 
de Catalunya (APCC), en virtut del seu càrrec i en exercici de les facultats previstes a 
l’article 21 dels estatuts de l’entitat.   
 
 
EXPOSEN  
 
I. Les parts signants creuen en l’art i la cultura en tant que eines de llibertat i de 
formació de les persones. Reconeixen el potencial creatiu del circ que es fa a 
Catalunya i són plenament conscients que, per les seves característiques 
específiques, el circ s’ha de potenciar com a forma d’art, d’espectacle i de cultura, i 
també com a eina de cohesió i participació social.  
 
II. El Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el 28 de juny de 2005 una proposició 
no de llei que insta el Govern de la Generalitat a reconèixer el circ com a art escènica i 
treballar, juntament amb el sector, per regular aquesta activitat en els seus vessants 
artístic, professional i empresarial; a protegir, fomentar i difondre, en el marc de les 
seves competències i d’acord amb les administracions públiques catalanes, les 
activitats circenses a Catalunya; a concretar, juntament amb el sector, les polítiques 
culturals adients per atendre i endreçar la formació, la creació, la difusió i altres 
aspectes artístics, professionals i empresarials del circ.  
 
Atenent i plenament d’acord amb la proposició no de llei, l’any 2005 s’iniciaren algunes 
mesures en un treball conjunt amb el sector, de les que resultaran programes, 
projectes i plans. Ara és l’hora de treballar conjuntament en la implementació 
d’aquestes mesures: la creació de circuits, la sensibilització dels municipis i del conjunt 
d’administracions envers el circ i la redacció d’un pla integral de circ que també haurà 
d’incloure un calendari d’implementació. 
 
En l’apartat de circuits del pla citat, s’impulsarà una política per crear un circuit de 
“Ciutats amigues del Circ” mitjançant convenis personalitzats amb aquelles ciutats que 
disposin de projectes o bona disponibilitat per a les arts circenses i que, segons les 
seves possibilitats, puguin acollir el circ en algun dels diferents formats: vela, sala, 
carrer, convenis amb companyies en residència, etc. La relació de companyies 



  

signants d’aquest document són les que compleixen les condicions artístiques i 
tècniques més adequades per circular pels municipis de Catalunya. L’acord recollit en 
aquest protocol és la garantia de la millora de la qualitat del circ de vela al país. 
 
Conscients que la problemàtica actual dels circs amb vela i altres estructures 
desmuntables requereix una intervenció urgent per part de les administracions, en una 
primera fase el govern prioritzarà l’atenció en aquest àmbit concret del sector.  
 
III. Les parts signants, d’acord amb aquesta declaració d’intencions, volen treballar un 
pla d’acció a curt, mitjà i llarg termini.  
 
Així mateix, reconeixen que cal, en primera instància, millorar les condicions de 
presentació del circ al nostre país per tal que tots els ciutadans i ciutadanes puguin 
gaudir d’espectacles que actualment ja compten amb un públic nombrós i fidel. 
 
IV. D’acord amb l’anterior, és voluntat de les parts signants redactar una sèrie de 
mesures que garanteixin el correcte tractament dels diferents formats del circ per part 
dels responsables de les diferents àrees dels ajuntaments de Catalunya, implicats en 
la instal·lació d’un circ. 
 
I per tal de dur a terme aquesta voluntat s’instrumenta el present protocol de 
col·laboració que s’articula mitjançant els següents: 
 
 
PACTES: 
 
Primer.- Objecte del protocol 
 
L’objecte d’aquest protocol és acordar els drets i deures dels municipis i les 
companyies o empreses de circ i la seva relació amb el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació que s’adhereixin al present protocol, amb la posterior 
signatura d’un formulari d’adhesió. 
 
Aquest protocol reconeix la capacitat dels ajuntaments per actuar com organitzadors i 
programadors d’espectacles de qualsevol format de circ. 
 
Segon.- Obligacions dels municipis adherits al present protocol: 

 
- Nomenar com a interlocutor únic des de l’Ajuntament al departament que 

aquest consideri competent, el qual haurà de canalitzar l’obtenció dels 
permisos de campanyes de comunicació i altres temes que generi la instal·lació 
d’un circ. En tot cas l’autorització resta condicionada a la presentació d’un 
informe previ favorable, elaborat per la regidoria de cultura sobre aquest circ i 
l’interès artístic de l’espectacle. 

 
- Respondre les sol·licituds formulades per les companyies o empreses de circ 

en un termini d’un mes. 
 

- L’Ajuntament haurà de vetllar perquè les condicions d’instal·lació siguin les 
adequades durant tota l’estada del circ a la ciutat, i es recomana deixar passar 
un mes de temps entre l’acollida d’un circ i un altre (tenint en compte que 
ciutats amb una població superior a 200.000 habitants o poblacions turístiques 
poden acollir més d’un circ alhora, i també ho poden fer poblacions que 
organitzin festivals o altres situacions singulars.) 

 



  

- Autoritzar explícitament  les campanyes de comunicació prèvia sol·licitud dels 
permisos corresponents, i col·laborar en la difusió a través de les diverses 
formes de publicitat i la sensibilització dels mitjans de comunicació locals. 

 
- Garantir una ubicació adequada per als circs, tenint en compte l’accessibilitat 

amb transport públic i privat. 
 

- Disposar d’un espai amb un mínim de condicions tècniques per a l’establiment 
de les veles: aigua, llum de manteniment, desguàs d’aigües grises i aigües 
fecals, terra adequat per a l’ancoratge, disponibilitat de tanques, contenidors 
d’escombraries, accés per als vehicles del circ i del públic amb l’ajut de la 
policia local. 

 
- Retornar la fiança en el termini màxim d’un mes. 

 
Tercer.- Obligacions de les companyies que s’adhereixin al present protocol: 
 

- Trametre la sol·licitud amb un mínim de 2 mesos previs a l’estrena, aportant la 
documentació necessària: programació artística, gira, assegurances,  fitxa 
tècnica de la vela, etc. 

 
- Respectar la normativa vigent de cada municipi. 

 
- Designar un interlocutor únic i vàlid amb els municipis. 

 
- Garantir el bon ús, manteniment i neteja de l’espai cedit per a la instal·lació del 

circ,  i deixar-lo en les mateixes condicions en què el va cedir l’ajuntament. 
 

- Pactar amb els ajuntaments una campanya publicitària eficaç que respecti les 
normatives que en aquesta matèria tingui cada municipi. (Vegeu l’annex 1 
adjunt sobre publicitat.) 

 
- Comprometre’s a respectar el codi de bones pràctiques: evitar la publicitat 

enganyosa; complir la legislació vigent en matèria de tractament d’animals, 
segons l’annex 2 adjunt, i evitar-ne l’ús indigne i en males condicions; disposar 
dels certificats corresponents; no suspendre funcions sense raons de força 
major, etc. 

 
Quart.- Obligacions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya: 
 

- Conciliar les mesures de foment i suport de les arts circenses amb les de 
seguretat i policia de l’espectacle i activitats recreatives. 

 
- Designar un interlocutor únic amb els ajuntaments en relació a les arts 

circenses, i també un per als artistes professionals de circ. 
 

- Coordinar-se amb el departament competent per definir quines companyies 
circenses tenen la consideració de nuclis zoològics, i comunicar-ho als 
ajuntaments. 

 
 
 



  

Cinquè.- Seguiment i interpretació del protocol 
 
Per al seguiment del protocol i la supervisió del funcionament del projecte es crearà 
una comissió formada per: 2 representants del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, 2 representants de la Federació de Municipis de Catalunya, 2 
representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 2 representants de 
l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. 
  
Aquesta comissió es reunirà dos cops a l’any de manera ordinària i, de manera 
extraordinària, les vegades que calgui sempre que dues de les parts signants així ho 
sol·licitin. 
 
Sisè.- Vigència 
 
La vigència del protocol serà anual a partir de la data de la seva signatura, i es 
renovarà automàticament pel mateix període, i de manera indefinida, sempre que no 
sigui denunciat per alguna de les parts signants amb una antelació mínima de dos 
mesos previs a la data de la seva renovació. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present protocol en quatre exemplars 
originals i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Tresseras i Gaju   Manel Bustos Garrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Esteve i Figueras    Jordi Juanet i Julià 
 
 
 
 
 


