INFORMACIÓ RELATIVA A LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
Base normativa
•

El Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els
termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat
Social de les persones que participen en programes de formació. Segons
l’article 5 l’entitat o organisme que finança el programa de formació té
l’obligació en matèria de Seguretat Social, a partir del 28 de juny de 2013
als estudiants que tenen formalitzats convenis de cooperació educativa,
en el règim general de la Seguretat Social.

•

El Reial Decret 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per
al creixement, la competitivitat i l’eficiència, d’acord amb la disposició
addicional vint-i-cinquena la bonificació en la cotització a la Seguretat
Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris.
A partir de l’1 d'agost de 2014 la cotització a la Seguretat Social te una
bonificació del 100% sempre que la pràctica sigui de modalitat curricular.
Això no eximeix de l’obligació de donar d’alta i cotitzar per l’estudiant que
realitza pràctiques acadèmiques externes.

Alta i cotització a la seguretat social
L’entitat ha d’assumir els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social i
haurà de donar d’alta i baixa l’estudiant al règim general segons les normes
generals fixades en el Reial Decret 84/1996, de 26 de gener.
•
•
•

La presentació de la sol·licitud d’alta s’ha de realitzar dins dels 60 dies
naturals previs a l’inici de la pràctica.
La presentació de la sol·licitud de baixa s’ha de realitzar durant els 3
dies naturals següents a la finalització de la pràctica.
Les entitats hauran de sol·licitar un codi de compte de cotització
especial de treballadors en pràctiques per a la inclusió al règim general
dels estudiants en pràctiques.

Bases de cotització
El règim general de la Seguretat Social estableix cada any les Bases de
Cotització que podreu trobar AQUÍ, a l’apartat “Cotización por contratos para la
formación y el aprendizaje” i que consistirà en una quota única mensual.
No hi ha obligació de cotitzar per les contingències d’atur, FOGASA o Formació
Professional.
Per a més informació podeu trucar al 901502050.
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