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En què consisteix la nova prestació
d'atur per a artistes, tècnics i auxiliars?
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Haver cotitzat a la Seguretat Social en règim general
d'artistes i activitats tècniques o auxiliars (contractats
segons RD1435/1985).

Al moment de sol·licitar la prestació cal acreditar 180
dies cotitzats en els 6 anys anteriors o 60 actuacions en
18 els mesos anteriors.
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REQUISITS

El Govern ha aprovat una nova prestació per desocupació per a
artistes i persones que realitzen activitats tècniques i auxiliars
en les arts escèniques, audiovisuals i musicals.
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Si la mitjana de les bases de cotització és igual o inferior a
60 euros, la prestació serà de 480 euros mensuals (el 80%
del IPREM el 2023).

Si la mitjana de les cotitzacions és superior a 60 euros, la
prestació serà de 600 euros mensuals (el 100% del IPREM el
2023).

4 mesos i només es pot demanar  una vegada a l'any.
 

IMPORT

DURADA DE LA PRESTACIÓ



Es podrà sol·licitar a partir de l'1 de juliol.

És compatible amb la percepció d'ingressos per drets de propietat
intel·lectual i d'imatge.

Durant el període de percepció de la prestació l'entitat gestora
cotitzarà per la contingència de jubilació, per la qual cosa el cotitzat
per aquest concepte durant aquest període es tindrà en compte per a
la pensió de jubilació.

La prestació es pot interrompre per a realitzar actuacions o altres
treballs i després es vaig poder tornar a reprendre.

Una vegada gaudida la prestació, el comptador de dies per a obtenir
una altra prestació d'atur, ja sigui l'ordinària o l'especial, es posa a 0.

 

IMPORTANT
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En què consisteix la nova cotització
especial per a artistes autònoms?
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Tenir uns rendiments nets anuals iguals o inferiors a
3.000 euros, és a dir, que la diferència anual entre
ingressos i despeses sigui igual o inferior a aquesta
quantitat.

Comunicar a la Seguretat Social que es desitja cotitzar en
aquesta modalitat.

 

REQUISITS

El Govern ha aprovat una cotització especial per a artistes
autònoms.
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La quota d'autònom a pagar en 2023 serà de 164,16€
mensuals.

La base de cotització mensual serà 526,14€ el 2023 que
serà la que es tingui en compte a l'efecte de futures
prestacions (maternitat, incapacitat, jubilació, etc).

Aquesta mesura entra en vigor a partir de l'1 d'abril.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA COTITZACIÓ

INICI DE LA PRESTACIÓ



Si es preveu que es tindrà rendiments nets anuals superiors a 3.000€
es podrà comunicar a la Seguretat Social el canvi de base de cotització
segons el tram que correspongui en funció dels rendiments nets
anuals que es prevegin. Recorda que pots canviar fins a sis vegades a
l'any la base de cotització.

Igualment, a final d'any, la Seguretat Social regularitzarà la teva
situació: si has superat aquest límit hauràs d'abonar la quota que
correspongui i al seu torn la base de cotització (per a les teves
prestacions) augmentarà.

 

IMPORTANT
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S'aprova la compatibilitat del treball
artístic i les pensions
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El cobrament del 100% de l'import de la pensió de
jubilació serà compatible amb el treball per compte aliè i
per compte propi de les persones que desenvolupin una
activitat artística. 

Sigui en viu, en gravacions o encàrrecs: intèrprets,
executants, autors, compositors, adaptadors, arreglistes.
Totes les activitats artístiques musicals son compatibles. 

També són compatibles els ingressos derivats dels drets
de propietat intel·lectual.

 

CLAUS
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Pensions de jubilació contributives (inclòs el complement
per a pensions inferiors a la mínima i el complement per
maternitat o reducció de la bretxa de gènere, i no el
complement de jubilació demorada)

Pensions de jubilació Classes Passives (funcionariat).

 

LA COMPATIBILITAT S'EXTÉ A:
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Pensions de jubilació no contributives*

Pensions d'invalidesa no contributives*

*(no es computaran els rendiments d'activitats artístiques
mentre no superin l'SMI anual - només es tindran en compte
les quantitats que excedeixin aquest límit a efectes de calcular
els ingressos anuals de la persona) 

 



IMPORTANT

www.uniondemusicos.com

No són compatibles les pensions percebudes per  
qualsevol modalitat de jubilació anticipada o jubilació
parcial, ni les prestacions d'invalidesa permanentment
contributives.

Per a realitzar l'activitat artística per compte d'altri o
compte propi serà obligatòria l'alta a la Seguretat Social, la
cotització per contingències professionals i un 9% de
cotització especial de solidaritat.

 



IMPORTANT
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No podrà acollir-se a la compatibilitat el beneficiari que, a
més de desenvolupar l'activitat artística, faci qualsevol
altre treball per compte d'altri o per compte propi diferent
de l'activitat artística que doni lloc a la seva inclusió en el
camp d'aplicació del Règim General o d'algun dels règims
especials de la Seguretat Social.

 



IMPORTANT
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Pot, no obstant això, acollir-se a qualsevol altre règim de
compatibilitat que la Llei tingui previst, així com
suspendre la pensió temporalment per a exercir l'activitat
no artística.

Aquestes mesures entren en vigor l'1 d'abril de 2023.
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