07.05.2020

NOVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ PER AL SECTOR DE LA
CULTURA - entrada en vigor: 7 de maig El Reial decret-llei 17/2020, pel qual s’aproven mesures de recolzament al sector cultural
davant l’impacte econòmic i social de la COVID-19, ha habilitat un accés extraordinari a la
prestació per desocupació per als treballadors i treballadores del sector cultural.
D'aquesta manera es dóna resposta al col·lectiu d'artistes en espectacles públics
enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social, que no havien quedat
emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins avui, i que són especialment
vulnerables en les circumstàncies actuals, atès que per la intermitencia que caracteritza a
l'activitat artística, no aconsegueixen reunir els requisits per a tenir dret a la prestació per
desocupació.

Requisits i sol·licitud
El reconeixement del dret a la prestació naixerà a partir de l'endemà a aquell en què
es presenti la sol·licitud, havent-se de complir les persones beneficiàries els requisits
restants establerts en l'article 266 del text refós de la Llei General de Seguretat Social.
Aquests requisits són:
1) Estar afiliades a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta en els
casos que legal o reglamentàriament es determinin.
2) Tenir cobert el període mínim de cotització a què es refereix l'article 269.1, dins dels
sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar
l'obligació de cotitzar. Per al supòsit que en el moment de la situació legal de
desocupació es mantinguin un o diversos contractes a temps parcial es tindran en
compte exclusivament, únicament als efectes de complir el requisit d'accés a la
prestació, els períodes de cotització en els treballs en els quals s'hagi perdut
l'ocupació o s'hagi vist suspès el contracte o reduïda la jornada ordinària de treball.
3) Trobar-se en situació legal de desocupació, acreditar disponibilitat per a buscar
activament ocupació i per a acceptar col·locació adequada a través de la subscripció
del compromís d'activitat al qual es refereix l'article 300.
4) No haver complert l'edat ordinària que s'exigeixi en cada cas per a causar dret a la
pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador no tingués acreditat el període
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de cotització requerit per a això o es tracti de supòsits de suspensió de contracte o
reducció de jornada.
5) Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació competent
(recordem referent a això que, en les actuals circumstàncies, la inscripció es realitza
d'ofici pel SEPE)
No obstant això, a aquells treballadors que, a conseqüència de la crisi sanitària derivada del
COVID-19, no puguin continuar realitzant l'activitat laboral que va donar lloc a la seva
inclusió en el Règim General com a artistes en espectacles públics, se'ls reconeixerà, durant
els períodes d'inactivitat en l'exercici 2020 que responguin a aquella circumstància i a
l'efecte del que es disposa en l'article 266 del text refós de la Llei General de Seguretat
Social:
● estar en situació legal de desocupació.
● Així com tenir cobert el període mínim de cotització si l'acrediten en els termes de la
taula següent en la qual s'especifiquen els períodes cotitzats (sempre que no
estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació
ordinària prevista en l'article 262 i següents del text refós de la Llei General de
Seguretat Social).
La durada de la prestació per desocupació prevista en aquesta disposició estarà en funció
dels dies d'alta en seguretat social amb prestació real de serveis en aquesta activitat l'any
anterior a la situació legal de desocupació, conformement a la següent escala:
Dies d’activitat

Periode de prestació (dies)

De 20 a 54

120

55 i més díes

180

La base reguladora de la prestació per desocupació estarà constituïda per la base de
cotització mínima vigent a cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup
7 de l'escala de grups de cotització del Règim General.

La prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d'activitats per compte
propi o per compte d'altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió,
salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
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