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CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE L’ENSENYAMENT
DELS FILLS DELS TREBALLADORS
La Llei d’Acompanyament dels Pressupostos Generals de l’Estat (BOE
de 31-12-2003) millora les condicions de la tributació per
l’ensenyament gratuït dels fills dels treballadors. Aquesta mesura
tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2004.
Fins ara, segons establia la Llei 40/1998, de 9 de desembre (BOE de 10-12-1998), a l’article
43, la gratuïtat de l’ensenyament dels fills dels treballadors no figurava entre les percepcions
exemptes de la consideració de rendiments en espècie. Concretament, es disposava que:
“Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines
particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.”
Ara s’afegeix un nou paràgraf a l’esmentat article 43, que disposa que no tindrà la
consideració de rendiment del treball en espècie:
“La prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a
los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por un precio inferior al normal del
mercado.”
USOC-Ensenyament, buscant des del principi la col·laboració de les altres associacions
vinculades a l’ensenyament privat de Catalunya, porta més de dos anys fent gestions per tal
d’aconseguir millores en la tributació dels treballadors de l’ensenyament. Finalment, després
de diferents reunions amb els grups parlamentaris, s’ ha aprovat parcialment la nostra
proposta.
Aquesta millora no ha estat producte de la iniciativa de cap associació de forma particular. Els
tràmits s’han dut a terme de forma consensuada entre tots els sectors implicats: sindicats i
patronals. La delegació que va negociar amb els grups parlamentaris, de la qual
formàvem part, va parlar en nom de tots (Comissió negociadora de conveni).
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