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CONCEPTES COMPUTABLES A LA BASE DE COTITZACIÓ 
DEL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 

  La Disposició Final Tercera del Reial decret-Llei 16/2013, modifica l'article 109 de la 
Llei General de la Seguretat Social, que estableix les remuneracions tant en metàl·lic com 
en espècie que són objecte de cotització a la Seguretat Social. 
 
 Una important novetat que afecta directament als Centres docents és l'obligació de 
computar a la base de cotització l'import íntegre de la prestació del servei d'educació 
preescolar infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, 
que ofereixen els centres educatius als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o 
amb preu inferior al normal de mercat.  
 

 Per tant, d’acord amb aquesta modificació normativa, a partir d’ara s’haurà de 
cotitzar per l'import íntegre de la beca de la que gaudeixin els fills dels treballadors dels 
centres, segons estableixi el conveni col·lectiu que els sigui d’aplicació.  
 
 D’altra banda, també s'incorporen altres conceptes cotitzables que afecten al 
sector de l’ensenyament, com són: 
 

- El servei de manutenció en menjadors escolars (abans només cotitzava si superava 
els 9 euros diaris). 

- El plus de transport (abans només cotitzava per l’import que excedia del 20% de 
l’IPREM). 

- les primes dels contractes d’assegurances d'accident i responsabilitat civil. 
-  

 Donat que el Reial Decret-Llei 16/2013 va entrar en vigor el passat dia 22 de 
desembre, s’han generat alguns dubtes sobre la manera com s’han de cotitzar aquests 
conceptes: pels 10 dies de desembre en què la llei ha estat en vigor o per la totalitat del 
mes. Restem a l’espera de què la Tresoreria General de la Seguretat Social aclareixi 
aquest punt. 
 
 Recordem que la Tresoreria permet que les empreses puguin presentar les 
liquidacions corresponents fins al 31 de març de 2014, mitjançant liquidacions 
complementàries, sense recàrrec. 
 
 Davant la gran preocupació que aquesta mesura ha generat, les organitzacions 
empresarials i sindicals del sector de l’ensenyament privat i concertat d’àmbit estatal han 
manifestat públicament el seu rebuig a la mateixa i han sol·licitat una reunió urgent amb 
les administracions implicades (Ministeri d’Hisenda, Treball i Educació), així com amb els 
grups polítics de tot l’arc parlamentari. Us informarem immediatament quan tinguem més 
informació sobre l’estat de les converses.   

 


