
MODIFICACIÓ EN LA NORMATIVA QUE PERMET LA COTITZACIÓ VOLUNTÀRIA DELS ARTISTES 
DURANT ELS PERÍODES D'INACTIVITAT 

Avui, dia 13 de març de 2019, ha entrat en vigor el Reial Decret-llei núm. 8/2019, de 8 de març, 
el qual modifica l’article 249.1. ter de la Llei General de la Seguretat Social que regula la inclusió 
dels artistes en el Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat.   

A continuació, es portarà a terme un petit resum del Règim d’artistes en períodes d’inactivitat, 
el qual inclou les últimes modificacions. 

Aquells artistes que prestin serveis com a treballadors per compte aliena en espectacles públics 
podran sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la inclusió al Règim en qualsevol 
moment sempre que compleixin tres requisits:   

• Durant l’any natural anterior han d’haver prestat serveis laborals com a artistes en 
espectacles públics un mínim de 20 dies. 

• Durant l’any natural anterior, les retribucions percebudes per la seva feina com a 
artistes han de superar el doble del salari mínim interprofessional en còmput mensual. 

• El dia que sol·licitin la inclusió al Règim, no hauran d’estar donats d’alta en el Règim 
General de la Seguretat Social, ni en el Règim Especial del Treballador Autònom (RETA). 
Ara bé, un cop estiguin inclosos al Règim, sí que podran compatibilitzar la prestació de 
serveis com a artistes amb la prestació d’altres serveis laboral amb el Règim General 
(pluriocupació) o amb el RETA (pluriactivitat). 

En cas que Tresoreria reconegui la sol·licitud d’inclusió en el Règim durant els períodes 
d’inactivitat, aquesta tindrà efectes des del primer dia del mes següent a la data de sol·licitud. 

Tresoreria no acceptarà la inclusió al Règim si l’artista ja hi hagués estat inclòs prèviament, 
s’hagués procedit a la baixa d’ofici per impagament de quotes i en el moment de sol·licitar 
novament la inclusió, no es trobés al corrent de pagament de les quotes degudes. 

Si compleixen aquests requisits i s’accepta la seva inclusió en el Règim durant els períodes 
d’inactivitat, podran accedir a les següents prestacions: les prestacions econòmiques per 
maternitat, paternitat, incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de 
contingències comuns, així com a la jubilació. Tanmateix, les dones embarassades o en 
període de lactància fins als nou mesos, sempre que acreditin el risc a continuar treballant, 
podran sol·licitar una prestació anàloga a la prestació per risc durant l’embaràs o prestació per 
risc durant la lactància. Durant els períodes d’inactivitat, els artistes hauran de fer-se càrrec de 
la seva quota de cotització, que per l’any 2019 ascendirà a la quantitat de 4,02 € diaris.  

En cas que els i les artistes estiguin inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant 
els períodes d’inactivitat, els dies treballats es regularitzaran per bases de cotització però els 
artistes no podran sol·licitar la regularització d’aquests dies treballats segons la remuneració 
percebuda. 

D’altra banda, un cop es porti a terme la liquidació definitiva anual de les bases cotitzades per 
cotitzacions, que es sol comunicar als artistes treballadors entre octubre i novembre de cada 
any, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a retornar l’import de les quotes 



corresponents als dies cotitzats en situació d’inactivitat que s’haguessin superposat amb els 
períodes cotitzats com a dies assimilats a l’alta.  

Per últim, en cas que es comenci a percebre l’atur, Tresoreria encara no té clar si l’artista haurà 
de demanar la baixa al Règim com a artista en període d’inactivitat o es procedirà de la 
mateixa manera que quan l’artista es donat d’alta com a treballadora per compte aliena amb 
un contracte laboral. 

 

 


