COM AFECTA LA REFORMA DE L’ARTICLE 109 DE LA LLEI
DE LA SEGURETAT SOCIAL A L’ESCOLA PRIVADA I
CONCERTADA?
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.
A nivell pràctic, en el moment de la confecció de les nòmines, les novetats són:
CONCEPTE

COTITZA

NOVETAT

IMPORT A LA NÒMINA DEL
TREBALLADOR/A

Escolaritat gratuïta
gratuïta fills treballadors
(ensenyança reglada i complementària)

SI

abans res

import que deixa de pagar
el treballador per l'escolaritat
(preu oferta pública)

50% menjador
menjador fills treballadors

SI

segueix igual

el 50% que deixa de pagar preu

Plus transport

SI

abans no
cotitzava

Plus transport

Menjador
Menjador treballadors, part gratuïta
gratuïta

SI

abans res

l’estalvi pel treballador tenint en
compte el preu de cost per a
l’empresa del menjador.

Assegurances (salut,
(salut, accidents, r.
r.civil)

SI

abans res

Plans de pensions

SI

abans res

Tiquets
Tiquets Restaurant

SI

abans només si
superava els 9
euros diaris

import que paga l'empresa per la
prima de l’assegurança
corresponent al treballador.
import aportació pla de pensions
que fa l'empresa a nom del
treballador
preu valor tiquet restaurant

Amb la Resolución de 23 de enero de 2014 (BOE 31.1.2014) la Tresoreria de la Seguretat
Social amplia el termini per a la cotització de les retribucions en espècie. Els diferents
conceptes podran ser objectes de liquidació complementària i ingrés, sense aplicació de
recàrrec o interès, fins al 31 de maig de 2014.
Recordem que 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 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.
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