
Informació relativa a l’alta i cotització a la Seguretat Social - Maig 2023

 L’empresa o entitat que financi el programa de pràctiques tindrà la condició
d’EMPRESARI, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts
per al Règim General. És responsabilitat, doncs, de l’empresa o entitat donar d’alta i baixa
al Règim General de la Seguretat Social a l’estudiant, segons les normes generals
d’inscripció d‘empreses, afiliació, altes i baixes establertes al RD 84/1996, de 26 de gener:

o La presentació de la sol·licitud d’alta ha de ser prèvia al començament de les
pràctiques, dins dels 60 dies anteriors.

o La sol·licitud de baixa s’ha de realitzar durant els 6 dies naturals des del cessament
de les pràctiques. Les empreses i entitats hauran de sol·licitar un codi de compte de
cotització específic (amb el valor 986) per a la inclusió al Règim General dels
estudiants en pràctiques.

o L’estudiant en pràctiques gaudirà de les cobertures corresponents al Règim
General de la Seguretat Social, excepte la prestació d’atur.

NOTA: l’aplicació d’aquesta normativa, i per tant l’alta al Règim General de la Seguretat Social, comporta l’aplicació el 
mateix règim d’incompatibilitat amb les prestacions i subsidis d’atur que qualsevol activitat que doni lloc a l’alta a 
qualsevol règim de la Seguretat Social. Més informació a: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 

 L’alta a la Seguretat Social comporta aquestes gestions:
o Sol·licitar la inscripció com a empresa, si s’escau.
o L’obertura del codi de compte específic.
o L’afiliació i/o alta de l’estudiant en pràctiques.

 La cotització a la Seguretat Social es regirà cada any segons les regles establertes per als
contractes per a la formació i l’aprenentatge. No hi ha obligació, en canvi, de cotitzar
per les contingències d’atur, FOGASA, ni Formació Professional.

o La cotització consistirà en una quota única mensual distribuïda de la següent
forma:

Empresa Estudiant Total 

Contingències comuns 51,06 € 10,18 € 61,24 €

Contingències professionals  7,03 €  7,03 €

Total 58,09 € 10,18 € 68,27 €

NOTA: tot i la naturalesa acadèmica i no laboral de les pràctiques, Segons les directrius de l’Agència Tributària, les 
contraprestacions econòmiques derivades de la realització de pràctiques externes NO estan exemptes de tributació de 
l’impost sobre la renda i, per tant, s’entenen com a rendiments del treball i hauran de portar la corresponent retenció 
d’IRPF. 

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio



