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FINALMENT, I DESPRÉS DE MESOS D’INCERTESA, 
EL SII PER A LA GESTIÓ DE L’IVA ENTRA EN

 VIGOR EL 2017

Fa menys d’un any comentàvem que, a causa de la impossibilitat de 
formar govern i davant l’expectativa de la repetició de les eleccions 
generals, gairebé semblava inviable que el Subministrament Immediat 
d’Informació en l’IVA (SII) entrés en vigor l’1 de gener de 2017, tal com 
estava previst.

Finalment, després de diversos mesos d’incertesa en els despatxos i 
col·legis professionals sobre l’ajornament final de la seva entrada en 
vigor, el passat dia 15 de maig es va publicar l’Ordre HFP/417/2017, 
de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i 
tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l’Impost 
sobre el Valor Afegit a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

En aquesta Ordre, entre d’altres, es regulen els aspectes següents:

•	 Es determinen les especificacions tècniques per portar els llibres 
electrònics a través de la seu electrònica de l’AEAT, que es podrà 
realitzar mitjançant serveis web o utilitzant el formulari publicat a 
la seu electrònica.

•	 Pel que fa als registres de facturació del primer semestre de 
2017, per als subjectes passius acollits a devolució mensual, que 
presenten el model 340, l’obligació s’entén complerta amb la seva 
presentació.

•	 Es confirma l’exoneració de presentar els models 347, 340 i 390 
pels obligats a realitzar el SII.

Respecte al model 390, en l’últim model d’autoliquidació de l’any s’haurà 
d’emplenar un apartat específic. Si bé l’objectiu de l’exoneració és la 
reducció de les càrregues administratives que implica la presentació 
del model 390, quan es pugui disposar de la informació que s’hi 
recull a través d’altres mecanismes, com seria, en aquest cas, l’accés 
als llibres registre de l’Impost duts a través de la seu electrònica de 
l’Agència Tributària, se segueix considerant necessari que el subjecte 
passiu comuniqui de manera agregada la informació que no consta en 
les autoliquidacions periòdiques i que difícilment es pot extreure dels 
esmentats llibres registre. Per això, aquesta exoneració comporta la 
necessària complementació de caselles addicionals en l’autoliquidació 
corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.

Aquesta inclusió de caselles addicionals que s’han d’incorporar en la 
declaració corresponent a l’últim període de liquidació implica al seu 
torn la modificació del model 303, amb l’objectiu d’aportar informació 
sobre el tipus d’activitats econòmiques a què es refereix la seva 
declaració; el percentatge de prorrata; sectors diferenciats o el detall 
del volum total d’operacions realitzades en l’exercici.

Ja veurem si encara es produeixen més canvis d’última hora. Fins aviat 
i gràcies per seguir-nos.

editorialAquesta publicació no acceptarà responsabilitats per 
les pèrdues ocasionades a les persones naturals o 
jurídiques que actuïn o deixin d’actuar com a resultat 
de les informacions contingudes en aquest  butlletí.
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FISCAL
Sobre la constitucionalitat de l’Impost sobre increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana

Poques notícies generen tant enrenou com les referents a la possible inconstitucionalitat total 
o parcial d’alguna figura impositiva. Inevitablement això provoca una esperança d’estalvi en 
els potencials contribuents per aquest impost i una esperança de devolució en els que ja 
ho van pagar i acaricien ara la idea que els siguin retornades les quantitats pagades com a 
conseqüència d’aquesta declaració d’inconstitucionalitat.

Doncs bé, el passat 16 de febrer de 2017 el Tribunal Constitucional dictava una sentència per 
la qual declarava inconstitucionals les previsions de la llei guipuscoana reguladora de l’Impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en la mesura que generaven una 
obligació impositiva fins i tot en els casos en què no es produïa un increment de valor d’aquests 
terrenys.

Tot i que la Sentència restringeix la declaració d’inconstitucionalitat als articles de la llei 
guipuscoana reguladora d’aquesta figura tributària i defensa la constitucionalitat de la 
llei d’hisendes locals que preveu la regulació bàsica d’aquest impost, la veritat és que les 
argumentacions mantingudes per la Sentència podrien afectar, en un futur no molt llunyà, 
també la constitucionalitat d’altres preceptes d’aquesta Llei d’Hisendes Locals.

La recent Sentència del Tribunal Constitucional justifica, per tant, un repàs dels elements 
bàsics d’aquest impost, poc conegut pels ciutadans del carrer, que sovint els causa sorpresa, 
per exemple, quan reben la liquidació calculada pel seu ajuntament en relació amb l’increment 
de valor operat sobre els béns rebuts en herència i que ara li correspon pagar com a hereu 
conseqüència de la seva transmissió hereditària.

4
1.- ELEMENTS ESSENCIALS 
DE LA CONFIGURACIÓ DE L’IM-
POST SOBRE INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NA-
TURALESA URBANA (IIVTNU)

Quin tipus d’impost és l’IIVTNU?

És un impost municipal. El Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals, el preveu com un 
dels impostos que els ajuntaments 
poden exigir o no, a diferència del 
que succeeix amb altres impostos 
municipals, com l’IBI, que neces-
sàriament s’ha de exigir per part 
dels municipis. Conseqüència 
d’aquest caràcter municipal, els 

ajuntaments poden modular o 
adaptar al seu territori alguns dels 
elements de l’impost, com el tipus 
de gravamen, sempre dins dels 
paràmetres establerts per la llei. 

Per exemple, aquest tipus de gra-
vamen establert per cada ajunta-
ment no podrà superar en cap cas 
el 30 %.

En quins supòsits de fet naixerà 
l’obligació de pagament d’aquest 
impost?

D’acord amb la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, constitueix 
el supòsit de fet que generarà 
l’obligació de pagament de l’impost 
el següent: “L’Impost sobre l’in-

crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana és un tribut 
directe que grava l’increment de 
valor que experimentin aquests 
terrenys i es posi de manifest a 
conseqüència de la transmissió 
de la propietat dels terrenys per 
qualsevol títol o de la constitució 
o transmissió de qualsevol dret 
real de gaudi, limitatiu del domini, 
sobre els referits terrenys.”

És a dir, que el que l’impost grava, 
d’entrada, és l’increment de valor 
dels terrenys urbans. Qüestió que 
trobem a la base del recurs d’in-
constitucionalitat plantejat i resolt 
favorablement, que fa referència a 
la submissió a l’impost d’aquells 
casos en què l’immoble objecte de 
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transmissió ha reduït el seu valor 
en lloc d’incrementar-lo.

L’IIVTNU no afecta l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa 
rústica, que no queden subjectes 
a l’impost.

Encara que puguin constituir trans-
missions d’immobles urbans, la llei 
exclou de la subjecció a l’impost 
els supòsits d’aportacions de béns 
i drets realitzades pels cònjuges a 
la societat conjugal, adjudicacions 
que al seu favor i en pagament 
d’aquestes transmissions es veri-
fiquin, així com les que es facin als 
cònjuges en pagament dels seus 
havers comuns. 

Tampoc queden subjectes a aquest 
impost les transmissions de béns 
immobles entre cònjuges o a favor 
dels fills, com a conseqüència 
del compliment de sentències en 
els casos de nul·litat, separació 
o divorci matrimonial, sigui quin 
sigui el règim econòmic matri-
monial.

Finalment, la llei preveu una 
exempció, entre altres supòsits, 
per a les transmissions realitzades 
per persones físiques amb ocasió 
de la dació en pagament de l’ha-
bitatge habitual del deutor hi-
potecari o garant d’aquest, per a 
la cancel·lació de deutes garantits 
amb hipoteca que recaigui sobre 
aquest habitatge habitual, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol 
altra entitat que, de manera pro-
fessional, realitzi l’activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hi-
potecaris. 

També es reconeix l’exempció de 
les transmissions d’habitatges 
amb aquests requisits en cas 
d’execucions hipotecàries judi-
cials o notarials. En tots dos casos 
l’exempció exigeix que el deutor 
o garant transmetent o qualsevol 
altre membre de la seva unitat 
familiar no disposi, en el moment 
de poder evitar l’alienació de 
l’habitatge, d’altres béns o drets en 
la quantitat suficient per satisfer 
la totalitat del deute hipotecari 
requisit que sempre es presumeix 
complert.

És el transmetent o l’adquirent qui 
ha de pagar l’impost?

El contribuent serà diferent en 
funció de si ens trobem davant 
d’una transmissió a títol lucratiu o 
a títol onerós.

En les transmissions a títol lucra-
tiu, com una herència o una 
donació, serà l’adquirent qui haurà 
de pagar aquest impost. És el que 
passa en el cas dels hereus, quan 
es veuen obligats a pagar l’IIVTNU 
generat per la transmissió del bé 
heretat, i que partirà, per tant, de 
l’increment de valor produït en 
aquest bé durant el temps en què 
no era de la seva propietat, sinó 
que era propietat de la persona di-
funta.

En les transmissions a títol one-
rós, és a dir, les vendes o per-
mutes, estarà obligat de pagar 
l’impost el transmetent. És el cas 
en què, per exemple, qualsevol de 
nosaltres venem una casa, haurem 
de pagar l’IIVTNU corresponent a 
l’increment de valor d’aquest im-
moble, d’acord amb les regles de 
càlcul que veurem de seguida.

En relació amb aquesta identifi-
cació, cal tenir present que les 
administracions tributàries no 
admeten pactes en contra d’aques-

ta previsió a l’efecte de modificar 
el subjecte obligat al pagament de 
l’impost. 

La qüestió es va plantejar perquè 
en nombrosos contractes en què 
el venedor era una empresa, una 
immobiliària per exemple, i que, 
en la seva qualitat de transmissora 
quedava obligat al pagament 
d’aquest impost, en el moment 
de redactar el contracte podia in-
cloure una clàusula en virtut de la 
qual el comprador -normalment 
un consumidor que no coneixia 
la previsió legal que declarava 
responsable del pagament al ve-
nedor- acceptava pagar l’IIVTNU 
generat com a conseqüència de la 
transmissió tot i que, repetim, no 
li correspon a ell tal pagament per 
aplicació de la previsió legal que 
ho atribueix al venedor.

Per tant, si per qualsevol raó el com-
prador no pagava l’impost, l’ad-
ministració competent procedia a 
exigir-ne el pagament al venedor, 
ja que era l’obligat legalment per 
efectuar el pagament. 

Arribats a aquest punt, el venedor 
aportava el contracte amb la clàu-
sula en què el comprador assumia 
l’obligació de pagament d’aquest 
impost com a forma d’alliberar-
se de l’obligació, pacte que l’ad-

FISCAL
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ministració rebutjava ja que no-
més corresponia al venedor la 
qualificació de contribuent amb la 
llei a la mà.

És a dir, per a l’administració 
no tenen efecte els pactes en-
tre venedor i comprador que im-
pliquin el trasllat de l’obligació de 
pagament al comprador, en contra 
del que preveu la llei, i sense 
perjudici, és clar, del dret del 
venedor a reclamar al comprador 
amb efectes privats les quantitats 
impagades en constituir el seu 
comportament un clar incom-
pliment de contracte.

2.- COM    ES    CALCULA L’INCRE-
MENT DE VALOR SOTMÈS A 
L’IMPOST? EL QUID DE LA 
DECLARACIÓ D’INCONSTITUCIO-
NALITAT

La declaració d’inconstitucionalitat 
de la norma guipuscoana regu-
ladora d’aquest impost, que s’em-
marca en les previsions de la llei 
d’Hisendes Locals, se centra en 
dues qüestions: primera, l’im-
post com a gravamen d’un “in-
crement de valor”; i segona, la 
impossibilitat de modificar aquest 
valor previst per la llei per calcular 
la variació.

Pel que fa a la primera qüestió, 
la llei d’Hisendes Locals estableix 
que “La base imposable d’aquest 
impost està constituïda per l’incre-
ment del valor dels terrenys, posat 
de manifest en el moment de la 
meritació i experimentat al llarg 
d’un període màxim de 20 anys”. 
El valor del terreny en el moment 
de la meritació serà, per al cas 
de les transmissions ordinàries, 
el valor de l’immoble a efectes 
de l’IBI, sobre el qual s’aplicaran 
certs percentatges correctors con-
templats en la norma. És a dir, 
es calcularà aquest increment de 
valor de l’immoble a partir del seu 
valor cadastral.

La possible inconstitucionalitat de 
la llei guipuscoana reguladora de 
l’IIVTNU se centra precisament 
en si és o no coherent amb els 
principis constitucionals regu-
ladors dels tributs, l’exigència 
d’aquest impost en el cas que 
en lloc d’haver-se produït un 
increment de valor de l’immoble, 
se n’hagi produït una depreciació. 
Una cosa comuna a moltes de 
les transmissions dutes a terme 
durant la crisi, en què es van 
produir pèrdues de valor reals dels 
immobles, i tot i així, el venedor es 
veia obligat a pagar aquest impost 
creat per gravar guanys.

Quant a la segona qüestió, la im-
possibilitat de modificar les re-
gles de càlcul de l’impost així 
previstes i aplicades en la seva 
autoliquidació, interessa la previsió 
següent: “Respecte d’aquestes au-
toliquidacions, l’ajuntament corres-
ponent només pot comprovar que 
s’han efectuat mitjançant l’apli-
cació correcta de les normes re-
guladores de l’impost, sense que 
es puguin atribuir valors, bases o 
quotes diferents de les resultants 
d’aquestes normes”. 

És a dir, no s’accepta cap forma 
alternativa de corregir el valor 
calculat per a l’increment sotmès 
a l’impost, per irreal que sigui, 
com succeirà en el cas de la 
depreciació plantejada, en què no 
hi haurà augment de valor sinó al 
contrari, disminució.

3.- EL SUPÒSIT QUE GENERA LA 
QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONA-
LITAT: LA CRISI I LA VENDA 
D’IMMOBLES PER SOTA DEL SEU 
PREU DE COMPRA

El supòsit de fet a partir del 
qual el tribunal de Sant Sebastià 
decideix preguntar al Tribunal 
Constitucional sobre la possible 
inconstitucionalitat de l’IIVTNU 
és un de molt habitual en els 
últims anys: la societat reclamant 
va vendre el 2014 un immoble de 
la seva propietat per un import 
de 600.000 €, que havia estat 
adquirit al maig de 2003 per un 
import de 3.101.222,45 €. 

Com a conseqüència de l’operació, 
va patir una pèrdua patrimonial 
reflectida en el seu Impost sobre 
societats.

Tot i aquesta pèrdua, l’Ajuntament 
d’Irun li va girar una liquidació en 
concepte d’IIVTNU per quantia 
de 17.899,44 €. Contra aquesta 
liquidació la societat va interposar 
recurs davant el Jutjat del Con-
tenciós Administratiu de Donostia, 
argumentant que l’exigència de 
l’IIVTNU tot i la pèrdua de valor 
de l’immoble podia constituir una 
violació dels principis de capacitat 
econòmica i no confiscatorietat in- 

Donaria tot el que sé per la meitat
del que ignoro. René Descartes
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corporats en el disseny del nostre 
sistema impositiu per la Consti-
tució. 

El Jutjat creu que la qüestió plan-
tejada supera la legalitat o no de la 
determinació i exigència d’aquest 
deute tributari concret, i planteja 
la qüestió de constitucionalitat da-
vant el Tribunal Constitucional a 
l’efecte que pugui donar resposta 
a l’encaix d’aquestes previsions 
legals en els principis de justícia 
tributària imposats per la Consti-
tució.

Es tracta de veure, per tant, si 
l’exigència de l’IIVTNU, tot i 
en cas de depreciació, sense 
possibilitat de prova en contra, 
suposa una vulneració del prin-
cipi de capacitat econòmica en 
no sotmetre’s a tributació una 
plusvàlua real, sinó una plusvàlua 
quantificada de forma objectiva 
sense permetre prova en contrari 
que pugui desvirtuar la plusvàlua 
fictícia imputada.

I aclareix que, com a mètode, 
el fet de partir d’un valor teòric 
com és el valor cadastral, és 
acceptable, però sempre que hi 
hagi un increment real, però no 
quan l’increment de valor derivat 
de l’aplicació d’aquests preceptes 
no és real ni cert, de manera 
que el gravamen pot resultar in-
compatible amb el principi de 
capacitat econòmica, que no exis-
teix, i fins i tot pot vulnerar el prin-
cipi de no confiscatorietat.

En no permetre’s al·legar o pro-
var l’existència d’una pèrdua, el 
resultat és que s’aplica un gra-
vamen sobre un increment de valor 
totalment fictici per inexistent.

En aquest punt, el Tribunal con-
sidera que l’objectiu de l’impost no 
és sotmetre a gravamen l’increment 
de valor real del bé determinat per 
la diferència entre preu de compra 
i preu de venda, sinó l’increment 
de valor del terreny experimentat 
per l’acció urbanística del municipi 
en què es troba, retornant per la 
via del pagament de l’impost, a la 
col·lectivitat una part del benefici 
obtingut, i tot això en aplicació 

de la previsió de l’article 47 CE 
que estableix: “la comunitat par-
ticiparà en les plusvàlues que 
genera l’acció urbanística dels ens 
públics”.

Exigir l’impost en cas de depre-
ciació respecta el principi consti-
tucional que obliga a exigir l’im-
post d’acord amb la capacitat 
econòmica del contribuent?

El principi de capacitat econòmica 
exigeix tenir en compte, d’una 
banda, que l’impost només s’exi-
geix en aquells casos en què hi 
ha una demostració de capacitat 
econòmica, i per una altra, que la 
quantia del l’impost ve determi-
nada pel volum de capacitat eco-
nòmica demostrada.

En aquest sentit, el Tribunal con-
sidera que és constitucionalment 
admissible que el legislador pu-
gui crear impostos orientats al 
compliment de fins imposats per 

la Constitució, tenint-ne prou amb 
el fet que la capacitat econòmica 
estigui present de forma real o 
potencial en la generalitat supòsits 
previstos pel legislador. 

Però no es podran establir tri-
buts en aquells casos en què la 
capacitat econòmica gravada si-
gui, no ja potencial, sinó inexis-
tent, virtual o fictícia, i això afecta 
tots els tributs, de manera que 
qualsevol tribut ha de gravar un 
pressupost de fet revelador de ca-
pacitat econòmica.

En el cas de l’IIVTNU, tal com 
està plantejat, l’impost no queda 
vinculat a l’increment de valor real, 
sinó a la titularitat del bé transmès 
durant un període de temps, de 
manera que recau sobre la renda 
potencial, no la real, que es generi 
amb la seva transmissió. Però una 
cosa és gravar una renda potencial, 
i una altra una renda irreal, ja que 
en aquest cas, l’impost sí que seria 
inconstitucional.

La impossibilitat de prova en con-
trari per determinar l’increment 
de valor es tradueix en què el 
gravamen recaigui sobre rendes 
irreals, inexistents, en els mateixos 
termes i per les mateixes quanties 
que si aquest increment s’hagués 
produït realment, cosa que s’ha 
de considerar contrari al principi 
constitucional de capacitat contri-
butiva.

Com a conseqüència de la crisi, el 
Tribunal Constitucional considera 
que aquesta depreciació del valor 
dels immobles no és una cosa ex-
cepcional, sinó generalitzada, de 
manera que aquest argument ha 
de pesar a l’hora de valorar la cons-
titucionalitat o no de l’impost.

El Tribunal Constitucional conclou  
que declara nuls i inconstitucio-
nals els preceptes de la nor-
ma guipuscoana reguladora de 
l’IIVTNU qüestionada en la me-
sura que sotmeten a tributació 
supòsits inexpressius de capacitat 
econòmica sense que els subjectes 
passius puguin demostrar la inexis-
tència de la capacitat econòmica 
que pretén ser gravada.

FISCAL
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El passat 2 de març el Tribunal Econòmic Administratiu Central va dictar Resolució per a 
Unificació de Criteri en relació amb el debat establert sobre l’exempció en l’IRPF per a les 
prestacions de maternitat pagades per la Seguretat Social: aquestes prestacions no estan 
exemptes.

Per què ara és important aquesta 
resolució del Tribunal Econòmic 
Administratiu Central?

Perquè durant els últims mesos 
s’ha generat una forta polèmica 
tant en l’àmbit administratiu com 
en el judicial, sobre si les quan-
titats cobrades en concepte de 
prestació per maternitat (és a dir, 
aquelles quantitats que cobren 
les mares o els pares durant el 
permís de maternitat) s’havien 
de considerar o no exemptes en 
l’IRPF.

Va ser la Sentència de 6 de juliol 
de 2016 dictada pel Tribunal Su-
perior de Justícia de Madrid la que 
va provocar una veritable tempesta 
a tota l’administració  tributària i 

 

el sector de l’assessoria fiscal, en 
concloure que les prestacions per 
maternitat percebudes per la de-
mandant s’havien de considerar 
incloses en la llista de rendes 
exemptes de l’article 7 de la Llei 
reguladora de l’Impost sobre la 
Renda.

Tenint en compte les xifres de-
semborsades per la Seguretat 
Social només en els dos últims 
anys -reflectides en el quadre- la 
veritat és que és comprensible el 
nerviosisme a l’Agència Tributària, 
tan sols pensant en la remota 
possibilitat que la consideració 
fiscal d’aquestes quantitats pogués 
canviar i declarar-se exemptes 
de la nit al dia, com se sol dir 
col·loquialment.

L’esmentada sentència del Tribu-
nal madrileny va servir d’esperó 
per a la interposició de diverses 
reclamacions davant els tri-
bunals econòmics administratius 
regionals i fins i tot davant els 
tribunals de justícia. La tendència 
generalitzada en la resposta a to-
tes les reclamacions va ser força 
negativa. 

Negatives, tant quan es va pre-
guntar en el marc de l’admi-
nistració als seus òrgans economi-
coadministratius, com quan es 
va optar pel camí judicial, on es 
van dictar diverses sentències 
que es van postular contràries al 
punt de vista defensat pel Tribunal 
Superior de Justícia madrileny, 
i van concloure la denegació de 
l’exempció per a la prestació per 
maternitat, per exemple, la dictada 
pel Tribunal Superior de Justícia 
d’Andalusia de 27 d’octubre de 
2016. Per tant, el debat estava 
servit.

Quadre extret de la pàgina web 
de la Seguretat Social: 

h t t p : / /www. seg - s oc i a l . e s /
Internet_1/Estadist ica/Est/
Otras_Prestaciones_de_la_
Seguridad_Social/Maternidad/
index.htm

GENER / DESEMBRE 2015
TOTAL                   PROCESSOS           PROCESSOS

MATERNITAT    PERCEBUTS         PERCEBUTS

                       MARE                  PARE

GENER / DESEMBRE  2016
TOTAL               PROCESSOS        PROCESSOS

MATERNITAT      PERCEBUTS        PERCEBUTS

                         MARE                  PARE

% 2015/16

TOTAL 

MATERNITAT

% 

2015/16

MARE

% 

2015/16

PARE

DESPESA GENER/

DESEMBRE 2015

DESPESA GENER/

DESEMBRE 2016

To t a l 

INSS
     278.389               273.181                5.208      278.509               272.821               5.688                 0,04      -0,13         9,22 1.579.327.498,54 1.560.976.192,19

El TEAC unifica criteri: la prestació per maternitat no està 
exempta de l’IRPF

FISCAL

PRESTACIÓ DE MATERNITAT
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La Resolució denegatòria de 
l’exempció decidida pel Tribunal 
Econòmic Administratiu de Múrcia 
va servir de detonant perquè una 
de les vocalies del Tribunal Eco-
nòmic Administratiu Central de-
cidís d’ofici acordar l’inici del 
procediment per a l’adopció d’una 
resolució d’unificació de criteri, en 
considerar-se que la qüestió a debat 
era d’especial transcendència per 
als drets i per a les garanties dels 
obligats tributaris.

a) Les prestacions en discòrdia: les 
exempcions de l’article 7 h) i 7z) 
de la Llei de l’IRPF

L’article 7 de la Llei 35/2006, 
de l’IRPF, en desgranar la llista 
de rendes que es consideraran 
exemptes en l’impost, en el que 
aquí interessa, preveu l’exempció 
de les rendes següents en la seva 
lletra h) i z):

“h) Les prestacions familiars 
regulades en el Capítol IX del 
Títol II del Text refós de la 
llei general de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, i les pensions i 
els havers passius d’orfandat 
i a favor de néts i germans, 
menors de vint-i-un anys o 
incapacitats per a tot treball, 
percebuts dels règims públics 
de la Seguretat Social i classes 
passives.

(...) Igualment estaran exemp-
tes les altres prestacions pú-
bliques per naixement, part 
o adopció múltiple, adopció, 
fills a càrrec i orfandat.

També estaran exemptes les 
prestacions públiques per 
maternitat percebudes de les 
comunitats autònomes o en-
titats locals.

z) Les prestacions i ajudes 
familiars percebudes de qual-
sevol de les administracions 
públiques, ja siguin vincula-
des a naixement, adopció, 
acolliment o cura de fills me-
nors.”

A partir d’aquesta redacció, les 
interpretacions divergents sobre 
l’aplicabilitat o no de l’exempció 
a les quantitats percebudes de la 
Seguretat Social com a prestació 
de maternitat s’ha anat fona-
mentant en argumentacions dis-
crepants.

b) La posició de l’administració: la 
negativa a l’exempció de la pres-
tació per maternitat

Per negar l’exempció d’aquestes 
prestacions, els arguments de 
l’administració -formulats a través 
d’organismes com la Direcció Ge-
neral de Tributs, els organismes 
competents de l’Agència Tributària 
i les resolucions dels tribunals 
econòmics administratius regi-
onals- es podrien resumir de la 
manera següent:

•	 La	 literalitat	 de	 la	 norma:	 una 
interpretació literal de la llista 
d’exempcions que podem trobar 
a l’article 7 obliga a concloure la 
no exempció per a les prestacions 
de maternitat pagades per la 
Seguretat Social. D’una banda, 
d’acord amb el paràgraf h), les 
úniques prestacions per maternitat 
exemptes són les percebudes 
de les comunitat autònomes o 
entitats locals, no es fa referència 
expressament a les prestacions de 
maternitat pagades per la Seguretat 
Social. Per una altra, quan l’article 
contempla els supòsits d’exempció 
per a prestacions pagadores per 
la Seguretat Social no preveu 
expressament les prestacions per 
maternitat. En conseqüència, 
una interpretació literal de la 
combinació d’ambdues previsions 

no pot concloure d’una altra ma-
nera que amb la negativa de 
l’exempció.

•	 La	 prohibició	 d’extensió	 de	
l’àmbit d’aplicació de l’exemp-
ció com a norma “especial”: 
a l’hora d’interpretar l’abast 
d’una exempció queda expres-
sament prohibit el recurs a les 
interpretacions extensives o ana-
lògiques que condueixin a una 
interpretació del supòsit exempt 
més enllà dels límits pretesos 
pel legislador, tal com preveu 
expressament l’article 14 de la 
Llei general tributària quan esta-
bleix: “No s’admetrà l’analogia 
per estendre més enllà dels seus 
termes estrictes l’àmbit del fet 
imposable, de les exempcions i 
altres beneficis o incentius fis-
cals.”

•	 Les	 exempcions	 previstes	 ex-
pressament: en aquest sentit, 
l’exempció es contempla expres-
sament per a les categories de 
prestacions següents: 

•	 Les prestacions familiars 
a càrrec de la Seguretat Social 
(les regulades en el Capítol IX 
del Títol II del Text refós de 
la llei general de la Seguretat 
Social) identificades com a 
“prestacions familiars”, que 
inclouen les prestacions no 
contributives com ara l’assig-
nació econòmica per fill o 
menor a càrrec, o la prestació 
econòmica de pagament únic 
per naixement en determinats 
casos especials, per exemple, 
famílies nombroses, mono-
parentals, mares amb disca-
pacitat, pensions d’orfan-
dat... prestacions que es 
troben regulades en capítols 
diferents a aquell que recull 
la regulació de la prestació 
per maternitat.

•	 Les reconegudes als pro-
fessionals no integrats en 
el RETA en situacions idèn-
tiques a les anteriors.

•	 Les prestacions públiques 
per maternitat percebudes de 
les comunitats autònomes o 
ens locals.

 L’AEAT conclou 
que la prestació per 
maternitat no està 
declarada exempta 

expressament en 
l’IRPF

És millor saber alguna cosa de tot, que
saber-ho tot d’alguna cosa. Blaise Pascal
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•	 Les prestacions i ajudes 
familiars percebudes de qual-
sevol administració pública, 
però s’ha d’entendre que les 
prestacions de la Seguretat 
Social per aquest concepte 
són les previstes en el Capítol 
IX del Títol II del Text refós de 
la llei general de la Seguretat 
Social, entre les quals no està 
contemplada la prestació per 
maternitat. No és possible 
ampliar l’àmbit d’una llei 
especial, com és la que recull 
l’exempció, més enllà dels 
seus estrictes termes, perquè 
a més això suposaria deixar a 
l’Estat sense possibilitat de 
control sobre el cost global de 
les prestacions procedents de 
les seves pròpies arques.

•	 L’argumentació del Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Madrid, per la seva banda, 
per justificar l’exempció, es 
basa en la previsió del paràgraf 
tercer de la transcrita lletra h): 
“Igualment estaran exemptes 
les altres prestacions públiques 
per naixement, part o adopció 
múltiple, adopció, fills a 
càrrec i orfandat.” El Tribunal 
considera que, sent l’INSS 
un ens públic, la prestació de 
maternitat  que paga queda 
integrada en aquest paràgraf, 
ja que la raó de ser de 
l’exempció  és “reconèixer un 
benefici tributari amb caràcter 
general, mentre que el paràgraf 
quart únicament amplia el 
benefici a les prestacions que 
tinguin procedència d’altres 
ens públics, ja siguin locals 
o autonòmics”. Aquesta inter-
pretació es critica àmpliament 
pel Tribunal Econòmic Admi-
nistratiu Central en considerar 
que implica una contradicció 
en si mateix, ja que “si el 
paràgraf tercer de la lletra h) 
tingués la funció de reconèixer 
un benefici tributari amb 
caràcter general per a totes 
les prestacions reconegudes 
per qualsevol ens públic, el 
paràgraf quart d’aquesta ma-
teixa lletra no tindria sentit, 
motiu pel qual és evident que 
les prestacions per maternitat 

concedides per les comunitats 
autònomes o entitats locals ja 
estarien compreses en el parà-
graf tercer”.

•	Quina	és	 la	finalitat	de	 la	pres-
tació?: protecció de la maternitat 
vs manteniment dels ingressos

Una interpretació finalista del 
règim de les prestacions per 
maternitat ens porta també a la 
conclusió de no exempció, ja que la 
prestació es crea no tant en relació 
amb el fet de la maternitat, sinó 
amb l’existència d’una suspensió 
de la relació laboral que implicaria 
la pèrdua de salaris durant la seva 
durada, i que d’aquesta manera 
es veu compensada mitjançant 
el reconeixement de la prestació 
substitutòria de la Seguretat So-
cial. 

L’administració considera que 
la raó de ser de la prestació de 
maternitat no ve constituïda per 
la maternitat en si, sinó per la 
indicada suspensió de la prestació 
laboral que ha de quedar coberta 
a través d’aquesta prestació eco-
nòmica substitutòria.

En aquesta línia, el TEAC con-
sidera que aquesta diferència en 
el tractament fiscal (exempció 
i no exempció) entre els dos ti-
pus de prestacions (maternitat i 
prestacions familiars de les admi-
nistracions públiques) “no és quel-

com capritxós sinó que obeeix a la 
diferent naturalesa de les pres-
tacions”.

•	 La prestació per mater-
nitat es reconeix amb la fi-
nalitat de substituir la re-
tribució normal, el salari, 
que no quedaria exempt de 
l’IRPF, que correspondria i 
rebria el contribuent si se-
guís desenvolupant el seu 
treball amb normalitat en 
lloc de quedar en aquesta 
situació de permís i suspensió 
en la percepció de la seva 
remuneració. En aquest cas, 
el fonament o la causa real del 
reconeixement de la prestació 
no és tant la maternitat en 
si mateixa com a situació 
que interessa protegir, sinó 
la suspensió de la relació 
laboral que s’origina com a 
conseqüència de la situació de 
maternitat, igual que succeeix 
en els casos de suspensió 
per incapacitat laboral o 
risc durant l’embaràs, i que 
queda així coberta amb les 
quantitats cobrades de la 
Seguretat Social a falta del 
cobrament de la remuneració 
ordinària.

•	 Les prestacions públiques 
per maternitat a càrrec d’altres 
ens diferents de la Seguretat 
Social, el TEAC considera 
que constitueixen liberalitats 
a favor del beneficiari en una 
situació que l’ordenament vol 
protegir especialment, més 
vinculades, per tant, al propi 
fet de la maternitat que a 
l’absència d’ingressos.

La diferència s’observa, segons 
el parer del TEAC, si tenim en 
compte que, en la configuració 
de la prestació per maternitat es 
manté aquesta vinculació amb 
la prestació laboral ordinària, en 
considerar-se beneficiaris exclu-
sivament a “els treballadors 
per compte d’altri”, o en fixar el 
subsidi en una “quantia equivalent 
al 100 % de la base reguladora”, i 
el cobrament del qual requereix a 
més la concurrència de cotitzacions 
prèvies destinades a la cobertura 

 El TEAC resol 
aquest recurs 

afirmant que ens 
trobem davant 
d’una prestació 
a càrrec de la 

Seguretat Social, de 
naturalesa laboral 
i contributiva, que 
no té la condició de 
prestació familiar

La millor saviesa que existeix és 
conèixer-se a un mateix. Galileu Galilei
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d’aquestes contingències. Són ca-
racterístiques que acosten aquesta 
categoria al funcionament de la 
prestació per incapacitat temporal, 
les prestacions de les quals queden 
subjectes i no exemptes.

c) Conclusió

Per tant, l’AEAT conclou que la 
prestació per maternitat no està 
declarada exempta expressament 
en l’IRPF, com tampoc ho estan 
altres prestacions, per exemple, la 
incapacitat temporal per accident 
o malaltia, o el risc durant l’em-
baràs. 

No es recull aquesta prestació 
entre les prestacions públiques 
concedides per les comunitats 
autònomes o pels municipis, 
de manera que només queden 
exemptes les prestacions d’aques-
ta naturalesa concedides per les 
comunitats autònomes o entitats 
locals. 

La prohibició de recórrer a 
l’analogia o a la interpretació ex-
tensiva per estendre l’àmbit de 
l’exempció a altres supòsits im-
plica la impossibilitat d’aplicar 
analògicament l’exempció prevista 
per a les quantitats lliurades per 
aquests altres ens a les pagadores 
per la Seguretat Social.

En la mateixa línia, el TEAC resol 
aquest recurs afirmant que ens 
trobem davant d’una prestació a 
càrrec de la Seguretat Social, “de 
naturalesa laboral i contributiva, 
que no té la condició de prestació 
familiar i que, per tant, no queda 
enquadrada en els articles 7h ) i 
z) de l’article 7”, en conseqüència, 
el TEAC fixa expressament el 
criteri següent: “la prestació 
per maternitat pagada per la Se-
guretat Social no està prevista en 
la normativa de l’Impost sobre 
la renda de les persones físiques 
com a renda exempta de l’impost 
en l’article 7 de la Llei 35/2006.”

Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s’aproven el model 121 “Impost sobre la renda de 
les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. 
Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració”, i el 
model 122 “Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones 
amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. 
Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració”, s’estableix el 
lloc, la forma i el termini per a la seva presentació i es modifica una altra normativa tributària.

Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s’aprova el model 202 per efectuar els pagaments 
fraccionats a compte de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a 
establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència 
en territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre 
societats en règim de consolidació fiscal i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la 
seva presentació electrònica.

Ordre HFP/255/2017, de 21 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre 
la renda de les persones físiques i de l’Impost sobre el patrimoni, exercici 2016, es determinen el lloc, la 
forma i els terminis de presentació, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i 
presentació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, es determinen 
les condicions generals i el procediment per a la presentació d’ambdós per mitjans telemàtics o telefònics i 
per la qual es modifica l’Ordre HAP/ 2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments 
i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, 
declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

NORMATIVA FISCAL

FISCAL
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Donde todos piensan igual, ninguno
piensa mucho. Walter Lippmann 

El Tribunal Suprem contradiu l’Audiència Nacional: no és 
obligatori el registre de jornada diària dels treballadors

No només la normativa que fona-
menta la instrucció -que és la 
mateixa que segueix vigent ara- 
sinó també la Sentència de 4 de 
desembre de 2015 dictada per 
l’Audiència Nacional a la demanda 
interposada pels representants 
dels treballadors de Bankia con-
tra aquesta entitat bancària -i 
que fallava clarament a favor 
dels treballadors- imposaven a 
les empreses l’obligació de crear 
algun sistema de control horari que 
permetés comptabilitzar les hores 
realitzades per cada treballador.

Aquesta sentència concloïa que: 
“condemnem Bankia, SA, a es-
tablir un sistema de registre de 
la jornada diària efectiva que 
realitza la plantilla, que permeti 
comprovar l’adequat compliment 
dels horaris pactats, tant en el 
conveni sectorial com en els pactes 
d’empresa que siguin d’aplicació, 
així com que procedeixi a traslladar 
a la representació legal dels tre-
balladors la informació sobre les 
hores extraordinàries realitzades, 
en còmput mensual, d’acord amb el 
que preveu l’art. 35.5 de l’Estatut 
dels treballadors”.

El procés procedia d’una denúncia 
interposada per un sindicat contra 
l’empresa per no comptar amb un 
sistema de registre de la jornada 
diària, sinó simplement amb un 
mecanisme que permetia als tre-
balladors deixar constància de 
l’incompliment de la seva jornada 
mitjançant la intranet de l’empresa. 

La Inspecció de Treball va estendre 
acta d’infracció per no portar un 
registre diari individual de jornada 
i es va requerir la seva implantació.
L’entitat bancària va recórrer da-

vant el Tribunal Suprem contra 
aquesta sentència de l’Audiència 
Nacional. Ara el Tribunal Suprem 
ha fallat a favor seu i ha proposat 
una interpretació més flexible o 
un menor rigor en l’exigència del 
control de jornada per a les em-
preses.

No obstant això, és important des-
tacar que la sentència del Tribunal 
Suprem no és fruit d’una posició 
unànime, sinó que, més aviat al 
contrari, s’acompanya dels vots 
particulars de tres magistrats que 
dissenteixen profundament de la 
posició mantinguda per la sentèn-
cia.

Vegem a continuació quines són les 
claus d’aquesta nova posició juris-
prudencial del nostre màxim òrgan 
judicial.

1.- EL QUID DE LA QÜESTIÓ: 
L’ARTICLE 35.5 DE L’ESTATUT 
DELS TREBALLADORS

El debat al voltant d’aquesta 
obligació o no de portar un re-
gistre diari de jornada de cada 

Com passa tantes vegades en el món jurídic, mentre el nostre anterior butlletí arribava a les 
seves mans, el Tribunal Suprem s’encarregava de deixar sense efecte una part del seu contingut. 
Diem això, perquè en el nostre número anterior dedicàvem un article a la intensificació del 
control per part de la Inspecció de Treball sobre les obligacions de registre de la jornada dels 
treballadors que pertoca a les empreses. 

En l’anterior article, ens fèiem ressò d’una important i rígida instrucció de la Inspecció de 
Treball orientada a dictar els criteris a seguir pel seu personal per verificar i sancionar les 
diferents formes d’incompliment d’aquesta obligació.

LABORAL
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treballador té el seu fonament 
últim en la redacció de l’article 
35.5 de l’Estatut dels treballadors, 
que estableix: “A efectes del 
còmput d’hores extraordinàries, la 
jornada de cada treballador s’ha 
de registrar cada dia i s’ha de to-
talitzar en el període fixat per a 
l’abonament de les retribucions, 
amb obligació de lliurar una còpia 
del resum al treballador en el rebut 
corresponent.”

Per la seva banda, el Reial decret 
llei 16/2013 complementa el 35.5 
i incorpora l’obligació de registre 
de la jornada parcial: “A aquests 
efectes, la jornada dels treballadors 
a temps parcial es registrarà dia a 
dia i es totalitzarà mensualment, 
amb obligació de lliurar còpia 
al treballador, juntament amb el 
rebut de salaris, del resum de totes 
les hores realitzades cada mes, 
tant les ordinàries com les com-
plementàries.” Les dues previsions 
legals van servir a l’Audiència 
Nacional per imposar a Bankia 
l’obligatorietat del registre diari de 
jornada i, a la Inspecció de Treball, 
per reforçar el control sobre el seu 
compliment.

No obstant això, enfront de la 
interpretació literal i rígida sos-
tinguda per l’Audiència Nacional, 
el Tribunal Suprem proposa ara una 
interpretació molt més flexible, que 
allibera de part de l’obligatorietat 
d’aquests registres a les empreses. 
Bàsicament, la posició de l’alt 
tribunal es fonamenta en què 
l’obligació de registre de jornada 
prevista per aquest article 35.5 
està vinculada indissolublement al 
concepte d’hores extres i, per tant, 
si no es realitzen hores extres, no hi 
ha obligació de registre. 

Per arribar a aquesta conclusió, 
l’alt tribunal es basa bàsicament en 
tres arguments. 

El primer, literal: el mateix text 
de l’article 35.5 arrenca amb un 
clar “A efectes del còmput d’hores 
extraordinàries...” amb el que el 
Tribunal entén que ja és evident 
aquesta connexió entre l’obligació 
del registre i la realització d’hores 
extres. 

El segon, contextual: en l’Estatut 
dels treballadors, aquest article 
s’integra dins de la regulació 
corresponent a les hores extraor-
dinàries i no entre els articles que 
regulen la jornada. 

L’últim, el lògic: la mateixa previsió 
de l’article 12 del Reial decret 
llei 16/2013 que, en preveure 
l’obligació de registre per a la 
jornada parcial, deixa palès que no 
hi ha una obligació generalitzada 
d’aquest registre per a tots els 
contractes o jornades, ja que, 
d’existir, no seria necessària la pre-
visió d’aquest article 12. 

El Tribunal Suprem considera que 
l’obligació de registre de la jornada 
parcial es preveu expressament 
perquè no existeix una obligació 
genèrica de registre per a tots els 
tipus de jornada.

2.- LA INTERPRETACIÓ LIGHT 
QUE EL TRIBUNAL SUPREM PRO-
POSA

Tenint en compte aquests argu-
ments, el Tribunal Suprem con-
sidera que l’única finalitat que té 
aquesta obligació de registre és la 
de control de la realització d’hores 
extraordinàries, i només en relació 
amb aquestes hores es pot imposar. 

En conseqüència, aquest Tribunal 
considera inadmissible qualsevol 
posició rígida o excessiva que inter-
preti aquest article en el sentit 
que imposa una obligació general 
a totes les empreses de registrar 
diàriament la jornada de tots els 
treballadors. Obertament en contra 
de la postura mantinguda per 
l’Audiència Nacional, el Suprem

sosté que la seva sentència “im-
posa obligacions que van més enllà 
del que disposa l’article 35 de 
l’Estatut dels treballadors, on es 
regula la realització d’hores extres 
i l’establiment d’un registre en el 
qual s’anotin les hores extres que 
es realitzin dia a dia, però sense 
imposar la necessitat d’establir un 
registre de la jornada diària efec-
tiva”. 

Per al Tribunal Suprem l’única 
obligació que imposa l’article 35 
de l’Estatut dels treballadors és 
l’obligació de registre d’aquestes 
hores extres, amb la corresponent 
comunicació del seu nombre al 
treballador i, si és el cas, a la re-
presentació dels treballadors. 

La sentència entén que a la mateixa 
conclusió s’ha d’arribar a partir de 
la interpretació de la normativa 
europea en la matèria.

El que el Tribunal Suprem no 
aclareix és com es pot controlar 
si es realitzen (o no) hores extres 
o com s’ha de calcular el seu 
nombre si no s’imposa un sistema 
que permeti controlar el nombre 
d’hores que el treballador realitza. 
En aquest sentit és especialment 
crític amb la sentència un dels 
vots particulars dels magistrats del 
Suprem.

3.- ELS EFECTES PRÀCTICS DE 
LA POSICIÓ DEL TRIBUNAL SU-
PREM: NOUS CRITERIS DE LA 
INSPECCIÓ

Les implicacions pràctiques d’a-
questa recent sentència del Tri-
bunal Suprem es podrien resumir 
en cinc.
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•	El	registre	diari	no	és	obligatori	
amb caràcter general: l’article 35 
de l’Estatut dels treballadors no 
exigeix cap sistema de registre de 
la jornada diària efectiva de tota 
la plantilla per poder comprovar el 
compliment dels horaris.

• Sobre el que seria ideal i el 
que és real, el poder legislatiu i 
el judicial: el Tribunal Suprem 
valora positivament que es pogués 
regular l’existència d’un registre 
obligatori de jornada que permetés 
el control diari, però recalca que, 
a dia d’avui, aquest registre 
generalitzat no ve imposat per 
cap norma, de manera que no pot 
resultar exigible. En aquest sentit, 
afirma que “els tribunals no poden 
suplir al legislador imposant a 
l’empresa l’establiment d’un 
complicat sistema de control 
horari, mitjançant una condemna 
genèrica” que obligarà a buscar 
la manera de controlar no només 
l’horari d’entrada i sortida, sinó les 
diferents formes de jornada, amb 
les seves excepcions, distribució 
variable, etc.

•	 La	 interpretació	 restrictiva	 de	
l’article 35.5: per al Tribunal 
Suprem és inadmissible qualsevol 
interpretació extensiva de les 
obligacions previstes per l’article 
35.5 de l’Estatut dels treballadors, 
ja que l’àmbit d’aplicació de les 
obligacions que imposa sempre 
s’ha d’interpretar restrictivament.

•	No	portar	el	registre	de	jornada	
no és constitutiu d’una infracció. 

Sens dubte, es tracta d’un dels 
aspectes de més transcendència 
pràctica de la sentència, que pot 
afectar els procediments sancio-
nadors en curs. 

El tribunal conclou que “la man-
cança o la incorrecta gestió del 
registre no es tipifica per la norma 
com a infracció de forma evident 
i categòrica, cosa que obliga a 
una interpretació restrictiva i 
no extensiva d’una norma san-
cionadora” ja que “és principi del 
dret la interpretació restrictiva de 
les normes limitadores de drets i 
de les sancionadores.” Igualment 
el Tribunal Suprem considera que 
no es tipifica com a falta el fet de 
no portar a terme aquest registre 
o no informar els treballadors 
sobre les hores realitzades en 
jornades especials i que incomplir 
obligacions formals només cons-
titueix una falta lleu.

• El punt feble de la sentència: 
indefensió per al treballador? El 
Suprem nega rotundament que 
la seva interpretació derivi neces-
sàriament cap a una situació 
d’indefensió per al treballador 
pel que fa al reconeixement i la 
remuneració de les seves hores 
extraordinàries. 

En opinió del Suprem, el treba-
llador no queda indefens perquè, 
a final de mes, l’empresa li ha de 
notificar el nombre d’hores ex-
traordinàries realitzades o la se-
va no realització. El treballador 
manté el seu dret a reclamar 

contra aquesta notificació si no 
coincideix amb el còmput real. En 
cas de discrepància entre empresa 
i treballador, caldrà veure com 
s’aplica la norma que no permet 
presumir la realització d’hores 
extres en cas que el registre no 
s’hagi portat a terme, cosa que, 
alhora, pot perjudicar l’empresa 
que no porta aquest registre en 
cas que el treballador pugui pro-
var que sí que les va realitzar. 

En aplicació d’aquests criteris, la 
Inspecció de Treball i Seguretat 
Social ja ha dictat una nova Ins-
trucció, que incorpora els canvis 
següents en les previsions de la 
instrucció anterior.

Nova Instrucció 1/2017:

• La manca de registre horari 
de tots els treballadors no 
constitueix automàticament 
una infracció social.

• Es manté l’obligació de re-
gistre de jornada per als tre-
balladors amb contractes a 
temps parcial.

• Per als sectors que tenen 
establertes obligacions es-
pecífiques de registre de jor-
nada (com el de transport) 
també continua sent exi-
gible aquest registre.

• Les limitacions i obligacions 
referents a les hores extres 
segueixen vigents.

Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la 
Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació 
professional per a l’exercici 2017.

Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les 
cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable 
la sinistralitat laboral.

Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors per a la prestació 
del servei portuari de manipulació de mercancías donant compliment a la Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea d’11 de desembre de 2014.

NORMATIVA LABORAL

La saviesa és filla de l’experiència.
Leonardo da Vinci
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LABORAL
“Queda vostè reincorporat”: el Tribunal de Justícia de 
la UE obre la porta a la nul·litat de l’acomiadament 
durant la baixa per discriminatori

La situació de baixa d’una persona 
de la plantilla plantejarà en la 
majoria dels casos certes dificultats 
i costos laborals addicionals, mo-
tiu pel qual no és d’estranyar 
que algunes empreses acomiadin 
persones en  aquesta situació 
al·legant alguna causa amb la 
qual justificar la procedència 
de l’acomiadament. Però sovint 
aquest acomiadament es qualifica 
finalment com a improcedent, 
cosa que obliga a l’empresari a 
readmetre el treballador o a pagar-
li la indemnització corresponent. 
I, com que fins a la data d’avui 
aquesta era la línia jurisprudencial 
majoritària, l’empresari sap que 
“se la pot jugar” si al·lega una 
causa més o menys discutible 
(per exemple, una baixada de 
rendiment) per acomiadar i, 
per tant, estalviar-se costos de 
forma immediata, a través d’un 
acomiadament que, en el pitjor 
dels casos, es qualificarà com a 
improcedent i li costarà la indem-
nització.

Però, a partir d’ara, pot ser que 
les coses canviïn. Vegem per què. 
Tot comença quan un treballador 
d’un restaurant d’un conegut 
hotel de Barcelona va relliscar a 
la cuina durant l’horari de treball 
i, com a conseqüència d’aquest 
accident laboral, es va lesionar 
el colze i es va haver d’agafar la 
baixa mèdica. Inicialment havia 
estat contractat com a eventual, va 
superar correctament el període de 
prova i fins i tot va passar a tenir 
un contracte de jornada completa 
previ informe favorable del cap 

de cuina. Doncs bé, tot i aquesta 
trajectòria, la causa al·legada per 
l’empresa per a l’acomiadament 
va ser que no havia assolit les ex-
pectatives i que el seu rendiment 
no es considerava adequat, cosa 
que, d’altra banda, és l’argument 
utilitzat normalment en aquests 
casos.

El treballador qüestiona l’acomia-
dament davant un Jutjat de 
Barcelona que, durant el procés, 
decideix interrompre’l per demanar 
al TJUE que valori si aquest 
acomiadament durant la baixa es 
podria qualificar com a nul per 
ser discriminatori, ja que la causa 
subjacent de l’acomiadament és 
la situació de discapacitat del 
treballador. Contra tot pronòstic 
i superant la literalitat de la 
legislació internacional i nacional 
aplicable al cas, el TJUE advoca per 
una interpretació extensiva del que 
s’ha de considerar “discapacitat” i 
el seu caràcter “durador” que obre 
la porta a la declaració de nul·litat 
de l’acomiadament.

La pregunta que es formula al 
TJUE és: “Entraria en el con-
cepte de ‘discriminació directa 
per discapacitat’ -motiu de 
discriminació contemplat per la 
Directiva 2000/78- la decisió 
empresarial d’acomiadar un tre-
ballador, fins aquell moment ben 
conceptuat professionalment, pel 
sol fet d’estar en situació d’inca-
pacitat temporal a causa d’un 
accident laboral?”.

A aquesta qüestió, el TJUE respon 
afirmativament i conclou que: 
“si un accident comporta una 
limitació, derivada en particular 
de dolències físiques, mentals o 
psíquiques que, en interactuar 
amb diverses barreres, pot im-
pedir la participació plena i 
efectiva de la persona de què es 
tracti en la vida professional en 
igualtat de condicions amb la 
resta de treballadors i si aquesta 
limitació és de llarga durada, pot 
estar inclòs en el concepte de 

‘discapacitat’ en el sentit de la 
Directiva 2000/78”.

Especialment interessant també 
resulta la posició del TJUE quan 
afirma de forma contundent: “que 
s’apliqui al Sr. X el règim jurídic 
de la incapacitat ‘temporal’, con-
forme al dret espanyol, no pot 
excloure la qualificació de la lim-
itació de la seva capacitat com 
a ‘duradora’, en el sentit de la 
Directiva 2000/78, interpretada a 
la llum de la Convenció de l’ONU”.
És a dir: perquè hi hagi tracte 
discriminatori es requereix una 
situació de discapacitat “dura-
dora”, però aquesta no es pot 
negar pel fet que es reconegui una 
incapacitat “temporal” en el marc 
del dret laboral i de Seguretat So-
cial espanyola.

A efectes pràctics, per tant, a la 
vista d’aquesta interpretació fle-
xible que realitza el TJUE, a partir 
d’ara les empreses que pretenguin 
acomiadar treballadors en situació 
d’incapacitat laboral han de va-
lorar la possibilitat que tal aco-
miadament es pugui qualificar 
com a nul per discriminatori 
per raó de discapacitat, amb la 
conseqüent readmissió del tre-
ballador. Els arguments en contra 
d’aquesta qualificació no es 
podran ancorar fàcilment en el 
caràcter temporal de la baixa o en 
la recuperació futura de l’afectat 
que limitaria la seva consideració 
de “discapacitat”, sinó que, en 
opinió del Tribunal Europeu, serà 
l’òrgan judicial coneixedor del cas 
qui tingui l’última paraula sobre 
si la “limitació” soferta pel tre-
ballador és o no és “duradora” i, 
per tant, entra o no en el concepte 
de “discapacitat” que pugui fun-
dar la discriminació, i amb això la 
nul·litat de l’acomiadament.

En aplicació d’aquest criteri del 
TJUE, el Jutjat de Barcelona que 
va plantejar la qüestió ja ha dictat 
la sentència (no serà l’única)  que 
declara nul l’acomiadament con-
trovertit.
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MERCANTIL
El Tribunal Suprem a favor del subcontractista: la 
nul·litat dels pactes que ampliïn els terminis legals 
màxims de pagament

1.- LES CLÀUSULES CONTRAC-
TUALS QUE PREVEGIN UN 
TERMINI DE PAGAMENT SUPE-
RIOR ALS 60 DIES S’HAN DE 
CONSIDERAR NUL·LES DE PLE 
DRET

Això vol dir que, a efectes pràctics, 
és com si mai s’haguessin incor-
porat al contracte. 

No tenen efectes jurídics, no obli-
guen a l’altra part. El Tribunal Su-
prem fonamenta aquesta posició 
reafirmant el caràcter imperatiu 
de la previsió de l’article 4.3 que 
prohibeix acords que ampliïn el 
termini màxim de 60 dies. 

Per tant, s’admet la possibilitat que 
un contracte incorpori un termini 

de pagament diferent a 60 dies, 
però sempre que sigui inferior, mai 
pot ser superior.

La clàusula que incorpori un termini 
superior s’ha de considerar nul·la, 
no aplicable, per anar en contra de 
la previsió legal.

2.- PER INTENTAR DEFENSAR 
LA VALIDESA DE LA CLÀUSULA 
QUE CONTEMPLA EL TERMINI 
SUPERIOR DE PAGAMENT NO ES 
POT AL·LEGAR L’ACCEPTACIÓ DE 
LES CONDICIONS PACTADES PER 
PART DEL SUBCONTRACTISTA

Per certes relacions jurídiques que 
generen situacions de desigualtat 
entre les parts, tant la llei com 
la jurisprudència dels tribunals 
acostumen a preveure regles es-
pecials en defensa de la part més 
feble. 

El cas més típic és el dels 
consumidors. Un contracte entre 

La Llei sobre mesures de suport a l’emprenedor de 2013 regula, entre altres qüestions, els terminis 
màxims de pagament, amb l’objectiu de reduir el volum de deute pendent de cobrament per part 
dels proveïdors. En aquest sentit, l’article 4.3 d’aquesta llei estableix: “Els terminis indicats en els 
apartats anteriors podran ser ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui 
acordar un termini superior a 60 dies naturals.”

Tot i aquesta previsió, continuen sent molts els contractes en què s’incorporen terminis de pagament 
més llargs i, per tant, es fa prevaler la voluntat de les parts que els signen per sobre d’aquesta 
previsió legal.

Precisament un d’aquests contractes en què es preveia un termini de pagament de 180 dies -celebrat 
entre una contractista i una subcontractista- va arribar al Tribunal Suprem per valorar la legalitat de 
la clàusula que incorporava terminis de pagament superiors als 60 dies impostos legalment.

La sentència de l’alt tribunal incorpora dues conclusions de gran caràcter pràctic que clarifiquen la 
validesa d’aquest tipus de clàusules contractuals.

Les clàusules contractuals 
que prevegin un termini 
de pagament superior als 
60 dies s’han de considerar 
nul·les
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empresa i consumidor inclou im-
plícitament una posició de su-
perioritat de l’empresa que actua 
com a professional en l’operació, 
ja que per al consumidor es tracta 
d’una operació en la qual tindrà 
menys coneixement i experiència 
que l’altra part.

Partint d’aquesta desigualtat, la 
legislació reguladora dels drets 
dels consumidors contempla tot un 
seguit de clàusules abusives que, 
encara que estiguin incorporades 
als contractes, es consideren 
nul·les, com si no existissin. Així 
passaria, per exemple, amb una 
clàusula que prevegi la renúncia 
per part del consumidor als seus 
drets de reclamació o d’exigència 
del compliment contractual contra 
l’empresa.

Doncs bé, aquest mateix criteri de 
desigualtat típic dels processos amb 
consumidors, s’aplica en aquesta 
sentència per defensar la posició de 
l’empresa subcontractista davant 
de la contractista.

Per intentar defensar la validesa 
de la clàusula que incorporava 
el termini de 180 dies (per so-
bre del legal de 60) l’empresa 
contractista argumentava que la 
posició de la subcontractista re-
current era incoherent (contrària 
als seus propis actes) en “al·legar 
la nul·litat d’unes clàusules la 
validesa de la qual no va discutir 
fins a la finalització del contracte 
i l’impagament de les factures re-
clamades”.

En altres paraules, la contractista 
intentava salvar la seva posició 
argumentant que la demandant 
havia acceptat les condicions 
del contracte, inclosa l’ara con-
trovertida condició sobre el termini 
de pagament, i, en canvi, ara 
pretenia qüestionar-ne la validesa.

Doncs bé, davant d’aquesta pre-
tensió, el Tribunal Suprem no 
dubta a acudir al raonament de la 
desigualtat entre les parts (com 
si es tractés d’un contracte con-
sumidor-empresa). D’una banda, 
el Tribunal Suprem rebutja aquesta 
argumentació i defensa que el fet 

que el subcontractista no hagi im-
pugnat prèviament una clàusula 
nul·la no implica en cap cas que 
renunciï indefinidament a la seva 
renúncia, sinó que aquesta im-
pugnació de la clàusula nul·la sem-
pre serà possible. 

D’una altra banda, perquè en 
aquest cas considera que s’ha 
d’aplicar la doctrina que considera 
que en l’aplicació dels controls 
d’abusivitat, fins i tot entre em-
preses, com en aquest cas, s’ha 
de partir sempre de la protecció 
de la part més feble. I el Tribunal 
Suprem considera textualment que 
aquesta “part dèbil, en general, 
correspon a la posició d’inferioritat 
que assumeix el subcontractista 
respecte del contractista principal 
de l’obra, cosa que li impedeix, des 
de l’inici de la contractació, defen-

sar els seus interessos amb igualtat 
respecte de les imposicions del 
contractista de l’obra.”

En aquest cas concret, aquesta 
inferioritat es pot veure clarament 
si ens fixem en les condicions del 
contracte, no només en la qüestió 
del termini de pagament que ara 
comentem, i que es fixa en 180 
dies, és a dir, 120 dies més que 
el termini fixat legalment en 60, 
sinó també per l’interès pactat per 
al cas de retard, que es fixa en el 
tipus d’interès legal incrementat 
en 1,5 punts, enfront dels 8 punts 
d’increment que preveu la norma 
amb caràcter general. 

Dues condicions que el Tribunal 
considera que: “la contractista no 
va tenir altre remei que acceptar si 
realment volia aconseguir el con-
tracte”.

Per tot això, el Tribunal Suprem 
conclou que la celebració del 
contracte, la seva signatura i 
l’acceptació de les clàusules no pot 
servir per impedir al subcontractista 
qüestionar-ne la legalitat o l’abús 
de certes clàusules, com a reacció 
davant el possible abús de dret 
que pot suposar aquest contracte, 
ja que no s’ha realitzat en pla 
d’igualtat entre les parts.

Per tant, s’admet la 
possibilitat que un 

contracte incorpori un 
termini de pagament 

diferent a 60 dies, 
però sempre que sigui 

inferior, mai pot ser 
superior



Fins al dia 21:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Juliol 2017:
Grans Empreses                            111, 115, 123

IVA
Juliol 2017: Grans Empreses i 
Devolució mensual                                          303
Juliol 2017: Declaració d’operacions 
incloses en llibres registre                                340

18

Fins al dia  20:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Juny 2017: 
Grans Empreses                   111, 115, 123
Segon Trimestre 2017:  111, 115, 123

Pagaments fraccionats RENDA:
Segon Trimestre 2017:
Estimació Directa        130
Estimació Objectiva          131

IVA
Juny 2017: Grans Empreses i 
Devolució mensual                          303
Juny 2017: Declaració d’operacions 
incloses en llibres registre                                 340
Juny 2017: Declaració 
d’operacions intracomunitàries                             349
Segon Trimestre 2017: Règim
general i simplicat                  303
Segon Trimestre 2017: Declaració 
d’operacions intracomunitàries           349

Fins al dia 25:

SOCIETATS: declaració anual 2016           200, 220

Fins al dia 31:

Últim dia presentació COMPTES ANUALS 
(exercici coincident amb l’any natural)

JULIOL 2017

calendari

SETEMBRE 2017
Fins al dia 20:

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte:
Agost 2017:  
Grans Empreses                             111, 115, 123

IVA
Agost 2017: Grans Empreses i 
Devolució mensual                               303
Agost 2017:  Declaració d’operacions 
incloses en llibres registre                              340
Juliol i Agost 2017: Declaració 
d’operacions intracomunitàries                           349

AGOST 2017

No hi ha res com l’ordre per 
ensenyar a guanyar temps
Anònim
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