
 

 

Benvolgut, benvolguda, 
 
Recentment la Tresoreria General de la Seguretat Social ha començat a enviar-vos als 
artistes la carta amb l’anomenada ‘regularització’ de cotitzacions a la Seguretat Social 
corresponent a l’any passat, el 2010. 
 
Aquesta regularització només afecta a les feines i treballs que heu realitzat l’any 2010 
com Artistes i, així, acompanyant la carta de la Tresoreria trobareu dos documents: 
 

 Un d’ells porta el títol de “DETALLE DE REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES 
POR NÚMERO DE AFILIACIÓN” al qual la Tresoreria us detalla totes les 
empreses que li consten que us han tingut d’alta i assegurats com Artistes al 
llarg del 2010. Cal donar-hi una ullada, doncs si hi manqués alguna feina 
realitzada ara és el moment de comunicar-ho a la Tresoreria per a que, si 
s’escau, l’hi inclogui i refaci aquesta regularització. 

 

 L’altre document que us envien juntament amb la carta és el més important, el 
titulat COTIZACIÓN DEFINITIVA AL RÉGIMEN GENERAL (COLECTIVO DE 
ARTISTAS) REFERIDO AL EJERCICIO ARRIBA SEÑALADO, COMO 
CONSECUENCIA DE LA REGULARIZACIÓN PRACTICADA (...). Aquest document 
consta de dues columnes: la de l’esquerra, anomenada REGULARIZACION POR 
RETRIBUCIONES y la de la dreta, REGULARIZACION POR BASES COTIZADAS.  

 
Allò que es fa mitjançant aquest document és comparar la base anual per la 
qual ja heu cotitzat provisionalment (mitjançant les vostres nòmines) i 
obtingut un determinat nombre de dies cotitzats, amb la base que comporta la 
vostra retribució o salari anual total (per la qual també obteniu un nombre de 
dies cotitzats). Si la retribució anual (columna esquerra) ha estat més alta que la 
base anual cotitzada (columna dreta), la Tresoreria us detalla la quota de SS 
que podeu pagar per a que, de cara a futures pensions (com ara la jubilació), 
hom us computi la base per retribucions - i els dies cotitzats obtinguts amb ella- 
i, per tant, la vostra pensió sigui una mica més alta que si no la pagueu i opteu 
per la base cotitzada. 

 
L’opció de pagar la quota resultant de la regularització per retribucions 
(columna esquerra) és totalment voluntària:  

 
- Si no vols pagar-la, de cara a futures pensions et computaran la base anual 

cotitzada i els dies cotitzats que figuren a la columna esquerra, sense cap 
cost afegit per a tu, i no cal que facis res llevat de guardar aquesta 
regularització.  



 

- Si la vols pagar, per a millorar aquesta base que computarà per a futures 
pensions, aleshores ho has de comunicar a la Secció d’Artistes de la 
Tresoreria (a Barcelona: carrer Aragó, 273-275) per a que et faci la butlleta 
de pagament.  

 

Tens termini per a  decidir-ho fins a l’últim dia hàbil del mes següent al de la 
recepció de la carta (per exemple, si l’has rebut dintre d’aquest mes 
d’octubre, el termini per a pronunciar-t’hi finalitzaria el dimecres 30 de 
novembre).  

 
Finalment, sàpigues que pots pagar aquesta quota fraccionada (fins a 6 
terminis mensuals) sense interessos ni recàrrec, sempre que així ho 
comuniquis a la Tresoreria. 

 

 

 

 

(Aquest document romandrà igualment penjat al nostre web www.aadpc.cat, secció 

Assessoria > Documents informatius, així com al web de SindicART www.sindicart.org, secció 
Notícies). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aadpc.cat/
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