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ES CONTEMPLA EXCLOURE DE LES 
COTITZACIONS EN ESPÈCIE 
L’EDUCACIÓ DELS FILLS DELS PROFESSIONALS DE 

L’ENSENYAMENT PRIVAT 
 

         

        Des del passat mes de desembre, en el qual el 

Govern va aprovar el Reial Decret 2064/1995, 

FSIE treballa perquè el greu perjudici que ocasionava 

aquest decret per al nostre sector, tant per als 

centres com per als treballadors, sigui eliminat. 

 

FSIE juntament amb la resta 

d'organitzacions sindicals i patronals 

de l'ensenyament privat 

ha mantingut reunions amb els grups 

parlamentaris del PP, PSOE i CIU; 

amb diferents responsables dels 

Ministeris d'Educació i d'Ocupació… 

totes amb l'objectiu d'aconseguir que 

les millores socials incloses en els 

convenis col·lectius de l'ensenyament 

privat no siguin considerades 

retribucions en espècie i quedin 

excloses de les noves cotitzacions a 

la seguretat social aprovades pel 

Govern.  
 

FSIE reconeix i agraeix l'esforç 

realitzat per totes les organitzacions i 

segueix treballant intensament en 

aquesta direcció. 
 

        Segons fonts del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social ha hagut d'accedir al fet que 

l'escolarització dels fills de mestres quedi fora 

de la nova regulació de les cotitzacions en 

espècie. Segons l'esborrany, que actualment està 

desenvolulpant el Ministerio de Empleo, l'única 

excepció a l'article 109 de la Llei General de la 

Seguretat Social (les cotitzacions en espècie) on 

s'obligava a les empreses a cotitzar a la Seguretat 

Social el 30,9% i als empleats, el 6,35 % per aquests 

beneficis socials, serà l'ensenyament als fills de 

treballadors dels centres educatius. 
 

L'esborrany que Empleo estaria redactant afirma 

que “quan es tracti de la prestació del servei 

d'educació infantil, primària, 

secundària obligatòria, batxillerat i 

formació professional fins al seu 

grau mitjà per centres educatius 

autoritzats, als fills dels seus 

empleats, amb caràcter gratuït o 

per preu inferior al normal de 

mercat, la seva valoració vindrà 

determinada pel cost marginal que 

suposi per a l'empresa la prestació 

de tal servei”. 
 

        FSIE valoraria molt 

positivament aquesta nova 

redacció que, tot esperant la 

confirmació oficial per part del 

Ministeri de Empleo, suposaria 

l'exempció de la cotització per 

aquest concepte tant a les 

empreses com als treballadors. 
 

        Aquest possible esborrany no recull un supòsit 

per a l'exempció de la formació dels fills dels 

professionals de l'Ensenyament Privat en la Formació 

Professional de Grau Superior, ensenyament 

àmpliament estès en molts centres privats. 

 

        FSIE continuarà treballant perquè el Ministerio 

de Empleo també reculli aquest ensenyament dins de 

l'excepció que planifica. 

 


