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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL
6298

Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat de la
pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, en desplegament
de la disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre,
pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la
cinematografia.

La disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual
s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia, insta el Govern
a aprovar, en el termini de 6 mesos, una norma reglamentària que reguli els termes i les
condicions de la compatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació amb l’activitat dels
professionals dedicats a la creació artística que percebin per aquesta activitat drets de
propietat intel·lectual.
La necessitat de regulació de la compatibilitat regulada en la disposició final segona
del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, i que ara es desplega es va posar de
manifest en les conclusions i les recomanacions que conté l’informe de la subcomissió per
a l’elaboració de l’Estatut de l’artista, aprovat per unanimitat al Ple del Congrés dels
Diputats el passat 6 de setembre de 2018. En aquest informe es fa constar la importància
de l’activitat artística i creativa, sense que una societat moderna pugui prescindir del capital
intel·lectual que aporten creadors i artistes, particularment en la seva etapa de maduresa,
quan l’experiència acumulada pot afavorir la producció d’obres o actuacions més
completes; cal destacar que l’activitat creativa constitueix una aportació personal, única i
irrepetible, a l’imaginari cultural, de la qual es beneficia el conjunt de la societat.
Així, amb la finalitat d’evitar que el creador hagi de triar entre percebre la seva pensió
de jubilació del sistema de la Seguretat Social o continuar amb la seva activitat de creació
artística, es regula, amb fonament en l’apartat 1 de l’article 213 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre,
la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació del sistema de la
Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació
artística que generi drets de propietat intel·lectual. Aquesta modalitat de jubilació, atès que
determina l’alta del pensionista en el règim de Seguretat Social que correspongui,
comporta una cotització de solidaritat del 8 per cent, a més de la cotització que en supòsits
de compatibilitat de pensió de jubilació i treball preveuen els articles 153 i 309 de l’esmentat
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que inclou, únicament, els conceptes
d’incapacitat temporal i contingències professionals.
D’acord amb això, aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que
estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així, quant al principi de necessitat, compleix la previsió
que estableix la disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre,
que insta el Govern al desplegament reglamentari de la compatibilitat en el termini de 6
mesos, i pel que fa als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència
aconsegueix el seu objectiu mitjançant l’aprovació de la norma prevista en el nostre
ordenament per procedir al desplegament reglamentari d’una norma amb rang legal, que
és un reial decret del Govern.
Finalment, compleix el principi de transparència atès que, malgrat que el Consell de
Ministres en va acordar la tramitació urgent, amb caràcter previ a l’elaboració del
projecte i de conformitat amb el que preveuen l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, i l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, s’ha
substanciat el tràmit de consulta pública a fi d’obtenir l’opinió dels ciutadans i les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, als
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quals se’ls ha facilitat informació al respecte a través del portal web del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social.
Així mateix, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de
novembre, el projecte d’aquest Reial decret s’ha sotmès al tràmit d’audiència i informació
pública a través de la consulta directa i de la seva publicació al portal web del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social.
Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb l’article 213 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre,
i en virtut de les facultats atribuïdes al Govern mitjançant la disposició final segona del
Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre
la creació artística i la cinematografia, i a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat
en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social, atribuïda per l’article 149.1.17a de
la Constitució espanyola.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social,
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 26 d’abril de 2019,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret regular la compatibilitat entre la pensió
contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, d’acord amb el que estableix la
disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven
mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia.
Article 2.

Àmbit personal d’aplicació.

Es poden acollir a la compatibilitat que regula aquest Reial decret, sense perjudici del
que disposa l’article 213.4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, els beneficiaris d’una pensió contributiva
de jubilació de la Seguretat Social que, després de la data de reconeixement de la pensió,
exerceixin una activitat de creació artística per la qual percebin ingressos derivats de drets
de propietat intel·lectual, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers,
independentment del fet que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions
connexes.
No es pot acollir a aquesta modalitat de compatibilitat el beneficiari d’una pensió
contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, a més d’exercir l’activitat a què es
refereix el paràgraf anterior, dugui a terme qualsevol altre treball per compte d’altri o per
compte propi 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.
Article 3.

Règim de compatibilitat.

1. L’activitat de creació artística és compatible amb el 100 per cent de l’import que
correspongui percebre o, si s’escau, estigui percebent el beneficiari per la pensió
contributiva de jubilació.
De la mateixa manera, es pot compatibilitzar l’activitat de creació artística amb el 100
per cent de l’import del complement per maternitat, així com amb la quantitat addicional a
què es refereix el paràgraf tercer de l’article 210.2 del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, que correspongui percebre o estigui percebent el beneficiari.
2. El beneficiari té dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant
el temps en què compatibilitzi la pensió amb l’activitat de creació artística, sempre que
compleixi els requisits establerts per a això.
3. El beneficiari té la consideració de pensionista a tots els efectes.
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Dret d’opció.

Com a alternativa al règim de compatibilitat que preveu l’article 3, el beneficiari d’una
pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que compleixi els requisits previstos
en aquest Reial decret pot optar per l’aplicació del règim jurídic previst per a qualssevol
altres modalitats de compatibilitat entre pensió i treball, establertes legalment o
reglamentàriament.
De la mateixa manera, el pensionista de jubilació que compleixi els requisits previstos
en aquest Reial decret també pot optar per la suspensió de la percepció de la seva pensió.
En aquest cas, la cotització a la Seguretat Social s’ha de fer de conformitat amb les normes
que regeixin en el règim de Seguretat Social que correspongui en funció de la seva
activitat.
Article 5.

Exercici del dret a la compatibilitat.

1. Si el beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació, una vegada causada
aquesta, inicia una activitat de creació artística, de conformitat amb el que preveu l’article
2, és procedent la seva alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui en els
termes previstos en el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes,
baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
84/1996, de 26 de gener, per a la qual cosa ha d’aportar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, segons correspongui, el model de certificat o de declaració responsable
que consten, respectivament, com a annexos I i II d’aquest Reial decret. L’alta s’ha de
mantenir durant tot el període de durada de l’activitat esmentada.
2. En els casos en què l’interessat ja estigui en alta en qualsevol dels règims de la
Seguretat Social, per la realització d’una activitat de creació artística, de conformitat amb
el que preveu l’article 2, a la data de la sol·licitud de la pensió contributiva de jubilació, i
decideixi continuar amb aquella i acollir-se a la compatibilitat que regula aquest Reial
decret, ha de comunicar aquesta circumstància a l’entitat gestora de la Seguretat Social, i
ha d’acompanyar la comunicació amb el model de certificat o de declaració responsable
que esmenta l’apartat anterior a l’efecte del manteniment de la seva alta per part de la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Article 6.

Cotització.

La cotització durant la realització d’alguna activitat de creació artística, de conformitat
amb el que preveu l’article 2, ja sigui al règim general de la Seguretat Social o al règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, s’ha
d’efectuar únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.
Així mateix, la compatibilitat de la pensió de jubilació amb alguna de les activitats a què
es refereix l’article 2 està subjecta a una cotització especial de solidaritat del 8 per cent
sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de
prestacions. En cas que aquesta activitat s’exerceixi per compte d’altri, el 6 per cent és a
càrrec de l’empresari i el 2 per cent a càrrec del treballador.
Article 7.

Còmput de períodes de carència.

A l’efecte del còmput del període de carència requerit per a l’accés a les prestacions
que pugui causar el beneficiari d’aquesta compatibilitat, només s’han de tenir en compte
les cotitzacions efectuades després del fet causant de la pensió contributiva de jubilació.
Article 8.

Incompatibilitat de la pensió de jubilació i la incapacitat temporal.

La prestació d’incapacitat temporal causada després del fet causant de la jubilació
compatible amb l’exercici d’alguna una activitat de creació artística, de conformitat amb el
que preveu l’article 2, és incompatible amb el cobrament de la pensió contributiva de
jubilació a partir del moment en què se cessi en l’activitat i es causi baixa en el règim
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corresponent de la Seguretat Social. En aquests supòsits només s’ha d’abonar la pensió
contributiva de jubilació.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
règim econòmic de la Seguretat Social.
Disposició final segona.

Desplegament i execució.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en
l’àmbit de les seves competències, per dictar les disposicions de caràcter general que
siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia primer del mes següent al de la publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 26 d’abril de 2019.
FELIPE R.
La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social,
MAGDALENA VALERIO CORDERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 102

Dilluns 29 d'abril de 2019

Secc. I. Pàg. 5

ANNEX I
Certificació de percepció d’ingressos derivats de la titularitat de drets de propietat
intel·lectual per a la compatibilitat amb la pensió contributiva de jubilació
...............................................................................................................................,
actuant en nom propi o en representació de la mercantil...............................................,
CERTIFICA que, en virtut del contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual de
data..................., subscrit a l’empara del que disposa el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, abona, en la seva
condició de cessionari, a.................................., en la seva condició de cedent, un
percentatge per l’explotació d’aquests drets de propietat intel·lectual.
I, perquè consti, signa aquesta declaració a ............., ....... de ......... de 20......
Signat: el cedent o el seu representant      Signat: el cessionari

ANNEX II
Declaració responsable de percepció d’ingressos derivats de la titularitat de drets de
propietat intel·lectual per a la compatibilitat amb la pensió contributiva de jubilació
..............................................................................................................................., amb
NIF..................................., declaro responsablement que rebo............................. en
concepte d’ingressos derivats de la titularitat i l’explotació dels drets de propietat
intel·lectual dels quals soc titular.
I, perquè consti, signo aquesta declaració a ............., ....... de ......... de 20......
Signat: el titular
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