Instrucció 2/2015, per a la tramitació de col·laboracions en l’àmbit del
Departament d’Ensenyament
L’execució de les competències atribuïdes al Departament en matèria d’ensenyament no
universitari comporta, en determinats supòsits, la participació de persones a qui s’encarrega,
de forma puntual, la realització diverses col·laboracions.
Es tracta de col·laboracions amb caràcter no permanent ni habitual, que es defineixen sota
el concepte d’assistència al capítol V del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions
per raó del servei, fetes per personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat,
integrat en els departaments, entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial i
financer, entitats de dret públic sotmeses al dret privat i entitats gestores de la Seguretat
Social, amb independència de la naturalesa jurídica de la relació de treball, excepte en el
cas del personal laboral, els alts càrrecs i el personal que ocupi llocs assimilats als anteriors.
En altres supòsits es tracta d’activitats que pot desenvolupar el personal que presta serveis
a l’Administració de la Generalitat, amb l’autorització prèvia de la compatibilitat amb l’activitat
principal que desenvolupa, atès que han estat declarades d’interès públic a efectes del
règim d’incompatibilitats previst a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
D’altra banda, aquest tipus de col·laboracions es poden encarregar també a professionals o
empreses externes, sense cap vincle amb l’Administració de la Generalitat.
Atesa la diversitat de col·laboracions que es poden plantejar en l’àmbit del Departament, i
per agilitar-ne la tramitació i millorar-ne la seguretat, es recull la normativa aplicable i les
limitacions que es poden donar en cada un dels supòsits de col·laboracions.
1. Col·laboracions de personal intern
a) Per a formació de personal propi (docent o PAS)
Normativa
‐ Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei; en especial, el capítol
V, que regula les assistències.
‐ Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
‐ Acord de Govern d’11 d’abril de 2000, que declara d’interès públic la realització habitual de
col·laboracions en activitats formatives incloses en el pla de formació permanent del
Departament, per part del personal funcionari adscrit a llocs de treball del Departament.
Col·laboradors
‐ En activitats formatives incloses en els plans de formació permanent del Departament, pot
ser designat com a col·laborador tot el personal funcionari dependent del Departament
(PAS o docent). Si se supera el límit de 75 hores a l’any, cal que haver obtingut prèviament
l’autorització de compatibilitat.
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‐ En activitats formatives no incloses en els plans de formació permanent del Departament,
pot ser designat com a col·laborador tot el personal que presta serveis a l’Administració de
la Generalitat, amb independència de la naturalesa jurídica de la seva relació de treball,
excepte el personal laboral i els alts càrrecs.
Limitacions que cal tenir en compte
‐ En activitats habituals incloses en els plans de formació permanent del Departament, si
s’ha obtingut prèviament l’autorització de la compatibilitat, només hi ha la limitació quant a
les retribucions anuals que es poden percebre, establerta a l’article 5 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat:
“Les remuneracions totals que hom pot percebre (...) no poden superar en cap cas les
remuneracions màximes establertes en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de
director general o la que, si s'escau, determini a aquest efecte el pressupost de la Generalitat.
Tampoc no pot superar la retribució que li correspon per l'activitat principal, estimada en règim de
jornada ordinària, incrementada d'acord amb els percentatges següents:
a) Un 30%, els funcionaris del grup A o personal del nivell equivalent.
b) Un 35%, els funcionaris del grup B o personal del nivell equivalent.
c) Un 40%, els funcionaris del grup C o personal del nivell equivalent.
d) Un 45%, els funcionaris del grup D o personal del nivell equivalent.”

L’Acord de Govern d’11 d’abril de 2000 declara d’interès públic la realització habitual de
col·laboracions en activitats formatives incloses en el pla de formació permanent del
Departament, per part del personal funcionari adscrit a llocs de treball del Departament,
que cal individualitzar en cada cas. Per tant, és molt important en aquest tipus d’activitat
advertir el col·laborador o col·laboradora de la necessitat de sol·licitar i obtenirprèviament
l’autorització de compatibilitat.
‐ En activitats no habituals, d’acord amb el Decret 138/2008, de 8 de juliol,
d’indemnitzacions per raó del servei, cal preveure el següent:
∙ El conjunt de les activitats no poden superar les 75 hores a l’any.
∙ Les remuneracions percebudes no poden superar un import per any natural “el 30%
de les retribucions anuals que es percebin pel lloc de treball principal, excloses les de
caràcter personal derivades de l’antiguitat” (art. 22.2).
En tots dos casos la tramitació de les retribucions s’efectua a través de l’aplicació per a la
tramitació de dietes, assistències i indemnitzacions (DAI), de forma que es garanteix el
compliment de la normativa fiscal (que el percentatge de retenció per IRPF sigui el correcte)
i de la Seguretat Social (cotització complementària, si escau).
Documentació que cal presentar
“Acceptació de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament” (annex 1)
Cal advertir especialment al col·laborador o col·laboradora que l’acceptació conté una
declaració mitjançant la qual s’assumeix la responsabilitat del compliment, amb la redacció
següent:
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Qui subscriu declara que, amb aquesta col·laboració:
- no incorre en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la Llei 21/1987, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, en relació a jornada, horaris i
retribucions, o
- ha obtingut la corresponent autorització de compatibilitat, atès que es tracta d’una activitat
declarada d’interès públic;
- no vulnerales limitacions establertes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions
per raó del servei.

b) Altres col·laboracions de personal propi
‐ Activitats declarades d’interès públic per l’Acord de la Comissió de Govern de Política
Institucional de 26 de setembre de 2006, en concret:
∙ Definició i concreció dels currículums, així com de les competències i qualificacions
professionals.
∙ Elaboració, revisió, adaptació i catalogació de materials didàctics i altres recursos
necessaris per a aplicar els continguts curriculars.
∙ Realització d’activitats vinculades a l’ensenyament a distància d’alumnes.
Per desenvolupar aquestes activitats poden ser designats com a col·laboradors el personal
funcionari dels cossos docents dependents del Departament, que hagin obtingut
prèviament l’autorització de compatibilitat.
En aquest cas, prèvia autorització de la compatibilitat, només existeix la limitació pel que fa
a les retribucions anuals que es poden percebre, establerta a l’article 5 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat:
“Les remuneracions totals que hom pot percebre (...) no poden superar en cap cas les
remuneracions màximes establertes en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de
director general o la que, si s'escau, determini a aquest efecte el pressupost de la Generalitat.
Tampoc no pot superar la retribució que li correspon per l'activitat principal, estimada en règim de
jornada ordinària, incrementada d'acord amb els percentatges següents:
a) Un 30%, els funcionaris del grup A o personal del nivell equivalent.
b) Un 35%, els funcionaris del grup B o personal del nivell equivalent.
c) Un 40%, els funcionaris del grup C o personal del nivell equivalent.
d) Un 45%, els funcionaris del grup D o personal del nivell equivalent.”

D’acord amb l’article 4.9 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, la declaració d’interès públic d’una
activitat per part del Govern és condició necessària per atorgar l’autorització de
compatibilitat. Per tant, és molt important en aquest tipus d’activitat advertir el col·laborador
o col·laboradora de la necessitat de sol·licitar i obtenir prèviament l’autorització de
compatibilitat.
No s’han de confondre aquestes col·laboracions (elaboració de currículums, materials i
proves) amb assessoraments o treballs tècnics i similars, atès que són activitats que no es
poden considerar col·laboracions per docència i que queden totalment al marge d’aquestes
instruccions.
Documentació que cal presentar: “Acceptació de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament” (annex 1)
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c) Per a la formació d’alumnes i altres col·lectius
Normativa
‐ D’acord amb el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei
(aplicable al personal de la Generalitat), no es poden fer les activitats de formació per
alumnes, atès que estableix clarament que les col·laboracions són únicament per activitats
de formació i perfeccionament del personal al servei de l’Administració.
‐ D’acord amb la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, es podria entendre que s’està exercint una segona
activitat i això només és possible si és declarada d’interès públic. Segons l’Acord del
Govern d’11 d’abril de 2000, l’interès públic per a la realització d’aquestes activitats només
està reconegut per a aquelles incloses en el pla de formació permanent del Departament,
en cap cas per a alumnes. Posteriorment l’Acord de la Comissió de Govern de Política
Institucional, de 26 de setembre de 2006, declara d’interès públic les activitats vinculades
amb l’ensenyament a distància amb alumnes.
‐ D’acord amb l’apartat 2 de la disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/2002, de
19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, es considera d’interès públic,
a efectes del règim d’incompatibilitats, la impartició de la formació professional en els seus
diferents àmbits.
Col·laboradors
La formació d’alumnes, dins l’àmbit públic, correspon als funcionaris docents en els diferents
ensenyaments del sistema educatiu. En conseqüència qualsevol col·laboració consistent en
una activitat de formació amb alumnes del sistema educatiu resultaria incompatible, a
excepció dels supòsits declarats d’interès públic, com és el cas de la formació a distància
d’alumnes i el dels professors de formació professional, en la impartició d’aquesta formació
en els diferents àmbits.
D’acord amb l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, la declaració d’interès públic d’una
activitat és condició necessària per atorgar-ne l’autorització de compatibilitat. Per tant, és
molt important en aquest tipus d’activitat advertir el col·laborador o col·laboradora de la
necessitat de sol·licitar i obtenir prèviament l’autorització de compatibilitat de l’activitat.
En aquest cas, prèvia autorització de la compatibilitat, només existeix la limitació quant a les
retribucions anuals que es poden percebre, establerta a l’article 5 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat:
“Les remuneracions totals que hom pot percebre (...) no poden superar en cap cas les remuneracions
màximes establertes en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director general o la
que, si s'escau, determini a aquest efecte el pressupost de la Generalitat. Tampoc no pot superar la
retribució que li correspon per l'activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària,
incrementada d'acord amb els percentatges següents:
a) Un 30%, els funcionaris del grup A o personal del nivell equivalent.
b) Un 35%, els funcionaris del grup B o personal del nivell equivalent.
c) Un 40%, els funcionaris del grup C o personal del nivell equivalent.
d) Un 45%, els funcionaris del grup D o personal del nivell equivalent.”
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2. Col·laboracions externes
En cas que el Departament hagi de contractar personal extern (sense cap relació laboral o
estatutària amb la Generalitat de Catalunya), que no siguin empresaris o professionals, s’ha
de tenir en compte les consideracions següents, amb la distinció sobre si la col·laboració és
habitual o no.
Normativa
· Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, en especial l’article 17.2.
· Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.
Col·laboracions
∙

Col·laboracions no habituals: La normativa indica que si les persones contractades
desenvolupen col·laboracions de petita quantia, i no de manera consecutiva, les
remuneracions es poden considerar rendiments del treball i no és necessària l’alta
censal a l’IAE i a la Seguretat Social (com a treballadors autònoms), i és considerat
professional. En aquest cas, el col·laborador o col·laboradora ha de declarar que tractarà
la percepció econòmica de l’activitat com a rendiment del treball sempre que compleixi
els supòsits de l’article 17.2.c de la Llei de l’IRPF, i no caldrà que facturi l’IVA.
Per tal d’establir el límit en l’habitualitat s’hauria de procurar que les retribucions no
siguin superiors al salari mínim interprofessional en còmput anual (per a l’any 2015, està
fixat en 648,60 euros mensuals, de forma que les retribucions no poden superar els
7.783,20 euros anuals) i no contractar de forma consecutiva durant diversos exercicis.
En aquest cas els col·laboradors externs han de fer arribar al Departament el document
“Minuta d’honoraris per a col·laboradors del Departament d’Ensenyament” (annex 2), que
inclou la declaració responsable següent:
“Que no desenvolupo una activitat empresarial relacionada amb l’ensenyament; que aquesta
activitat està exempta d’IVA, d’acord amb l’article 20 de la Llei de l’IVA, i que es considera
aquesta contraprestació rendiment del treball. En cas que sigui necessari comunicaré aquesta
col·laboració a la Seguretat Social o a les administracions competents en matèria de prestacions
d’atur. Així mateix, s’informa que la realització d’aquesta col·laboració no comporta en cap cas
una relació laboral o estatutària amb la Generalitat de Catalunya.”

∙

Col·laboracions habituals: Si les col·laboracions són repetitives es pot entendre que
tenen caràcter d’habituals i, per tant, les persones contractades han de tenir les
respectives altes (alta censal a l’IAE i a la Seguretat Social), amb la qual cosa és
considerat empresari. En aquest cas la contractació es fa d’acord amb l’article 304 de la
Llei de contractes del sector públic (Reial decret legislatiu 3/2011):
“1. En els contractes regulats en aquest títol que tinguin per objecte la prestació d’activitats
docents en centres del sector públic desenvolupades en forma de cursos de formació o
perfeccionament del personal al servei de l’Administració o quan es tracti de seminaris, col·loquis,
taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar d’activitat, sempre que
aquestes activitats les duguin a terme persones físiques, les disposicions d’aquesta Llei no són
aplicables a la preparació i adjudicació del contracte. (…)
3. Per acreditar l’existència dels contractes a què es refereix aquest article n’hi ha
prou amb la designació o nomenament per una autoritat competent.”
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El pagament es tramitarà prèvia presentació de la factura, que ha d’incloure els
corresponents requisits legals (entre d’altres, en tractar-se de persones físiques, que
figuri la corresponent retenció d’IRPF i la quota corresponent d’IVA, tret que se n’hagi
obtingut l’exempció, la qual cosa també cal fer constar en la factura).
Cal tenir molt present que si es tracta de cursos que s’organitzen periòdicament i la
persona contractada no està donada d’alta com a empresari a Hisenda, el fet de repetir
la contractació successivament durant diversos exercicis podria comportar que la
persona interposi una demanda davant la jurisdicció social per considerar-se un
treballador o treballadora fix discontinu de l’Administració, amb la corresponent
responsabilitat per a l’òrgan contractant.
L’AEAT ofereix la distinció de professional i empresari següent:
“És professional de l’ensenyament qui, actuant per compte propi, desenvolupi personalment
l’activitat de què es tracti. En canvi, s’estarà davant d’un empresari quan l’activitat de
l’ensenyament s’exerceixi no com una manifestació de la capacitat personal, sinó com a
conseqüència de la posada al servei de l’activitat d’una organització empresarial, desvinculada
formalment de la personalitat professional intrínseca del professor.”

3. Col·laboracions de persones amb la condició de jubilats
A l’hora de proposar la col·laboració de persones jubilades cal tenir present que perceben
una pensió amb càrrec a fons públics i que resultaria contrari a l’esperit de la llei el fet de
percebre altre tipus de retribució a càrrec del pressupost del Departament.
De fet, tant a l’article 105 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, com a la disposició
addicional setzena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius,
es preveu que el Departament afavoreixi la col·laboració dels professors jubilats i dels
inspectors d’educació jubilats, amb la finalitat d'aprofitar-ne l’experiència professional, amb
una col·laboració que es configura com a voluntària i gratuïta.
Amb caràcter general, la jubilació dels funcionaris es produeix als 65 anys d’edat, tret dels
supòsits de perllongament voluntari del servei actiu, que en aquest moment no està permès.
Per tant, resultaria un contrasentit retribuir una activitat de la persona jubilada per
l’experiència professional adquirida quan ocupava el seu lloc de treball com a funcionari i en
cap cas seria admissible si es tracta de tasques o funcions pròpies de funcionaris en actiu.
En conseqüència, la possibilitat de col·laboració de persones jubilades té un caràcter molt
restrictiu i la proposta hauria de justificar suficientment la impossibilitat de dur a terme aquest
tipus d’activitat per altres mitjans.
En aquest cas, cal distingir si la persona jubilada pertany al règim de classes passives
(MUFACE) o al règim general de la Seguretat Social.
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a) Règim de classes passives
Normativa
Reial decret 710/2009, de 17 d’abril, de pensions de classes passives i de determinades
indemnitzacions socials.
Limitacions: Les que es deriven dels articles 9 i 10 del Reial decret esmentat, que
estableixen que aquest tipus de pensions són incompatibles amb el desenvolupament de
llocs de treball en el sector públic i amb el desenvolupament de qualsevol activitat que doni
lloc a la inclusió en qualsevol règim de la Seguretat Social, però amb una excepció: aquelles
persones que no estiguin incapacitades per a tota professió, poden desenvolupar una
activitat en el sector privat, que doni lloc a la seva alta en la Seguretat Social, sempre que
aquesta activitat sigui diferent de la que venia realitzant al servei de l’Estat (que les tasques
no guardin cap semblança amb les que exercia com a funcionari en el moment de ser
declarat jubilat o retirat).
Atès que aquest tipus de col·laboració no dóna lloc a la inclusió de la persona jubilada en
cap règim de la Seguretat Social, es podria realitzar si es compleixen els requisits següents:
‐ Tenir 65 anys. No s’admet en els supòsits de jubilació anticipada.
‐ Haver prestat 35 anys de serveis i tenir dret al 100% de la pensió de jubilació.
Si es compleixen aquests requisits, la percepció d’una retribució per a la col·laboració té les
conseqüències següents:
‐ S’ha de comunicar a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
‐ Es produeix la reducció automàtica del 50% de la pensió de jubilació en còmput anual,
sigui quin sigui l’import de la retribució percebuda per la col·laboració.
Per tant, els jubilats del règim de classes passives (MUFACE) difícilment poden fer aquest
tipus de col·laboracions en el sector públic.

b) Règim general de la Seguretat Social
Normativa
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general
de la Seguretat Social.
Limitacions: D’acord amb l’article 165.4 de l’esmentat Text refós, es permet als jubilats
d’aquest règim la realització de treballs per compte propi sempre que no els generin uns
ingressos anuals totals superiors al salari mínim interprofessional, en còmput anual (per a
l’any 2015, està fixat en 648,60 euros mensuals, de forma que les retribucions no poden
superar els 7.783,20 euros anuals).
En aquest cas els col·laboradors han de signar el model “Minuta d’honoraris” (annex 3), que
inclou la declaració en què el col·laborador o col·laboradora assumeix la responsabilitat del
compliment de l’activitat:

7/16

“Que estic en la condició de jubilat del règim general de la Seguretat Social i que no percebo, per la
realització d’aquests treballs i de qualsevol altre per compte propi, uns ingressos anuals totals
superiors al salari mínim interprofessional en còmput anual, i que comunicaré a la Seguretat Social
aquesta col·laboració a l’efecte de la possible afectació de la pensió de jubilació, si correspon”.

Cal tenir en compte que el règim general de la Seguretat Social està previst per a tot tipus
de treballadors, amb independència de si pertanyen al sector públic o al sector privat,
mentre que el règim de classes passives és específic dels funcionaris públics.
L’aplicació de limitacions diferents als funcionaris jubilats segons el règim al que pertanyin
resultaria clarament contrària al principi d’igualtat i, en conseqüència, la col·laboració de
persones jubilades amb el Departament, només es considera admissible en casos
excepcionals degudament justificats.
Firmado digitalmente por CPISR-1 C Maria Jesús Mier Albert
Fecha: 2015.10.07 17:11:40 +02'00'

M. Jesús Mier i Albert
Secretària general
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Annex 1
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Normativa a títol informatiu (annex 1)

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat
Article 2
No es consideren subjectes a incompatibilitat les activitats següents:
a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, llevat del que determina
l’article 11
b) La participació en seminaris, en cursos o en conferències tinguts en centres oficials
destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no
superen les setanta-cinc hores anuals.
c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l’ingrés en les administracions
públiques
d) La participació en exàmens, en proves o en avaluacions efectuades pel personal docent,
si són diferents de les que li corresponen habitualment, en la manera que hom determinarà
per reglament.
e) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o
patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït.
f) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i també la
col·laboració en les publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.
g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació
social, i també la col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris,
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.
h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el desenvolupament
de cursos d’especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei Orgànica 11/1983, de
Reforma Universitària.
Article 4
1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei solament pot tenir un segon lloc
de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei
públic. (...)
8. Es considera també que hi ha interès públic per a exercir un segon càrrec o activitat si ho
determina així el Consell Executiu. (...)
9. En els supòsits assenyalats pels apartats 6, 7 i 8, correspon al Consell Executiu de
determinar l'existència d'interès públic, que és condició necessària per a l'atorgament de
l'autorització de compatibilitat. (...)
Article 5
1. Les remuneracions totals que hom pot percebre com a conseqüència de les autoritzacions
atorgades en virtut de l’article 4 no poden superar en cap cas les remuneracions màximes
establertes en els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general o la
que, si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat. Tampoc no pot
superar la retribució que li correspon per l’activitat principal, estimada en règim de jornada
ordinària, incrementa-da d’acord amb els percentatges següents:
a) Un 30%, els funcionaris del Grup A o personal del nivell equivalent.
b) Un 35%, els funcionaris del Grup B o personal del nivell equivalent.
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c) Un 40%, els funcionaris del Grup C o personal del nivell equivalent. (...)

Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei
Article 22
Normes generals sobre assistències
22.1 L'”assistència”. és la indemnització que correspon abonar per:
a) La participació en tribunals d'oposicions i concursos encarregats de la selecció de
personal, o en la pràctica de proves d'aptitud que s'hagin de superar per a l'exercici de
professions o per a la realització d'activitats.
b) La col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual en cursos i altres activitats de
formació i perfeccionament del personal organitzades per l'Administració de la Generalitat,
així com per la col·laboració en publicacions i altres mitjans de difusió d'informació de la
Generalitat de Catalunya.
22.2 Els drets d'assistència en cap cas poden totalitzar, per al conjunt dels dos tipus
d'assistències, un import per any natural superior al 30% de les retribucions anuals que es
percebin pel lloc de treball principal, excloses les de caràcter personal derivades de
l'antiguitat.
Els departaments, organismes o ens pagadors ingressaran directament al Tresor de la
Generalitat de Catalunya les quantitats meritades que superin les limitacions percentuals
que estableix aquest Decret i, en qualsevol cas, es reintegraran al Tresor, d'acord amb el
que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les quantitats
satisfetes i percebudes indegudament que superin el percentatge de referència.
Article 26.1
Es poden abonar assistències per la col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual, en
les activitats de formació i perfeccionament del personal al servei de l'Administració,
organitzades pels centres dependents de la Generalitat encarregats d'aquestes activitats, ja
sigui per celebració de cursos, conferències, ponències, seminaris i altres activitats
anàlogues incloses en els programes de formació i perfeccionament del personal, sempre
que per al conjunt de la realització d'aquestes activitats no se superi individualment un
màxim de 75 hores a l'any.
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Normativa a títol informatiu (annex 2)

Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit
Article 20.
Exempcions en operacions interiors
U. Estaran exemptes d’aquest impost les següents operacions:
(...)
9º L’educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia d’infants, l’ensenyament
escolar, universitari i de postgraus, l’ensenyament d’idiomes i la formació i reciclatge
professional, realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a
l’exercici d’aquestes activitats. L’exempció s’estendrà a les prestacions de serveis i
entregues de béns directament relacionades amb els serveis enumerats en el paràgraf
anterior, efectuades, amb mitjans propis o aliens, per les mateixes empreses docents o
educatives que prestin els mencionats serveis. L’exempció no comprendrà les següents
operacions:
a) Els serveis relatius a la pràctica de l’esport, prestats per empreses diferents dels centres
docents. En cap cas s’entendran compreses en aquesta lletra els serveis prestats per les
associacions de pares d’alumnes vinculades amb els centres docents.
b) Els d’allotjament i alimentació prestats per col·legis majors o menors i residències
d’estudiants.
(...)
d) Les entregues de béns efectuades a títol onerós.

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF
“Article 17.2: Tenen la consideració de rendiments del treball:
(...)
c) Els rendiments derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars.
d) Els rendiments derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre
que es cedeixi el dret a la seva explotació.”
(…)

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom
Article 1. La present Llei serà d’aplicació a les persones físiques que realitzin de forma
habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una
altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin o no ocupació a
treballadors per compte aliè.
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Normativa a títol informatiu (annex 3)

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social
Article 165. Incompatibilitats
1. El gaudiment de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, serà incompatible
amb el treball del pensionista, amb les excepcions i en els termes que legalment o
reglamentàriament es determinin.
No obstant l’anterior, les persones que accedeixin a la jubilació podran comptabilitzar el
cobrament de la pensió amb un treball a temps parcial en els termes que reglamentàriament
s’estableixin. Durant aquest situació, es minorarà el cobrament de la pensió en proporció
inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista en relació a la d’un
treballador a temps complert comparable.
2. El desenvolupament d’un lloc de treball en el sector públic (...), és incompatible amb la
percepció de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva.
La percepció de la pensió indicada quedarà en suspens pel temps que duri el
desenvolupament del referit lloc, sense que això afecti a les seves revaloritzacions.
3. També serà incompatible el cobrament de la pensió de jubilació, en la seva modalitat
contributiva, amb el desenvolupament d’alts càrrecs als que es refereix l’article primer de la
Llei 25/1983, de 26 de desembre, d’incompatibilitats d’alts càrrecs.
4. El cobrament de la pensió de jubilació serà compatible amb la realització de treballs per
compte propi els ingressos anuals totals dels quals no superin el salari mínim
interprofessional, en còmput anual. Els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no
estaran obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social.
Les activitats especificades en el paràgraf anterior, per les quals no es cotitzi, no generaran
nous drets sobre les prestacions de la Seguretat Social.
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