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Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les pen
sions a creadors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultu
ra, amb el text següent: 

Exposició de motius 

La cultura, més enllà de fomentar l'esperit crític, la igualtat d'oportunitats i 
renriquiment personal i col·lectiu, també representa una gran oportunitat 
d'impuls, creixement econòmic i creació d'ocupació. Es tracta d'un sector de
terminant pel canvi de model de creixement que té en el talent, el coneixement 
i la creativitat els seus principals fonaments. 

Aprofitar aquest excepcional i privilegiat potencial exigeix posar l'accent i ofe
rir justes garanties pel treball dels artistes, creadors i treballadors de la cultu
ra. Sense unes condicions justes, adequades a la seva realitat i amb garanties 
eficaces per al desenvolupament de la seva activitat, no serà possible el desen
volupament de les indústries creatives I culturals. 

Així doncs, la tasca creativa en totes les seves vessants ha de ser reconéguda i 
ha de disposar d'unes condicions dignes i justes. La vida laboral d'artistes i 
creadors sol ser precària, marcada estructuralment per la intermitència i la in
formalitat. Les fórmules definides en el règim de cotització no s'adapten cor
rectament a la seva realitat professional i productiva. Si el creador j l'autor no 
gaudeixen d'una adequada regulació de la seva activitat laboral a l'hora 
d'obtenir una pensió justa, aquesta encara resulta més precària en el pas efec
tiu cap a la jubilació, molt penalitzada en aquest moment. 

Des de 2012, i en base a una interpretació molt restrictiva, quan no equivoca
da, de la legislació de la Seguretat Social efectuada pel Govern d'Espanya, 
qualsevol professional de la creació major de 65 anys ha d'optar entre les se-
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güents opcions; cobrar la seva pensió, renunciant aleshores a percebre una 
retribució pels seus cursos, articles, conferències i als drets d'autor que la seva 
obra genera, si amb això supera en ingressos l'import anual del salari mínim 
interprofessional; o renunciar a la pensió per poder continuar la seva tasca 
creativa i seguir rebent els drets d'autor que legítimament li corresponen. 

Es produeix tanmateix un tracte diferenciat, quan no discriminatori, en 
l'aplicació de les normes de Seguretat Social sobre la pensió de jubilació en 
funció de l'origen de les rendes o ingressos que poden ser compatibles amb la 
percepció de la pensió. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent; 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Requerir al Govern de l'Estat a adoptar una aplicació adequada de la 
normativa de la Seguretat Social pel que fa a la compatibilitat de les 
pensions, sense diferenciacions en funció de l'origen de les rendes, 
que faci possible la compatibilitat de la percepció de pensions amb 
els rendiments del treball derivats de l'activitat creativa, evitant que 
s'exigeixi als creadors que elegeixen entre continuar mantenint una 
viva intel·lectualment activa o la pensió de jubilació. 

2. Requerir al Govern de l'Estat a que, mentrestant, procedeixi a la pa
ralització de tots èls expedients oberts fins ara. 

3. Requerir al Govern de l'Estat a obrir un procés de diàleg amb sindi
cats, organitzacions representatives del sector i entitats de gestió 
dels drets d'autor, que permeti l'elaboració d'un Estatut de l'Artista i 
del Creador. 

Palau del Parlament, 24 d'octubre de 2016 

Proposta de resolució 

tva^ranadòp Galiano 
Portaveu dellcP SOC 

Rafel Bruguera Batalla 
Diputat de! GP SOC 
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