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LLUMS I OMBRES DE LA TARDOR:
AMB LA MIRADA POSADA CAP AL 2018
Després de l’estiu, la tornada a la rutina ens fa pensar ràpidament en
els projectes que tenim per al 2018, molts dels quals s’han quedat en
el tinter durant el 2017 i ens diem a nosaltres mateixos que, del 2018
no passa, que hi ha coses que s’han de començar, tot i que la tardor té
aquest punt de nostàlgia que anima més a pensar cap enrere que cap
endavant.
Una cosa així ha passat amb la posada en marxa dels 54 jutjats de primera
instància especialitzats en clàusules terra. En un número anterior, ja
vam comentar el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures
urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra i els
procediments que incorpora. Són ja molts els ciutadans que han anat
arribant a acords amb les seves entitats bancàries en la matèria, però
igualment també n’hi ha molts altres que no. L’1 de juny passat, els 54
jutjats de primera instància especialitzats en clàusules terra han obert
les seves portes. De forma una mica ràpida, com requeria la situació, i
no sense crítiques per la falta d’organització i mitjans que una iniciativa
d’aquest tipus pot comportar quan s’ha de posar en marxa en temps
rècord. Un mes després de la seva obertura, des del poder judicial es
denuncia el col·lapse que aquests jutjats estan patint davant l’allau de
demandes interposades pels afectats, situació desbordada una vegada
transcorregut el termini que el Govern va establir perquè els bancs
poguessin arribar a acords extrajudicials amb els seus clients.
També en aquest àmbit de les clàusules terra, ja s’ha dictat una
primera sentència, per part d’un jutjat de Barcelona, que condemna
un Fons d’Inversió per una clàusula terra. Es tracta d’un cas en què
el contracte de préstec amb hipoteca el tenia un consumidor amb
Catalunya Caixa. Quan el BBVA va absorbir aquesta entitat, alguns
dels crèdits hipotecaris que Catalunya Caixa havia concedit van ser
assumits per un Fons d’Inversió que havia d’actuar com a gestor. En el
contracte s’incorpora clàusula terra a més d’altres clàusules abusives
que també s’han declarat nul·les, de manera que el Jutjat condemna el
Fons d’Inversió i l’entitat bancària a tornar retroactivament tot el cobrat
per aquestes clàusules.
Mentre tanquem aquesta edició es troba en fase avançada la tramitació
de la futura llei d’autònoms, hem incorporat algunes referències a les
novetats que, gairebé amb tota seguretat, inclourà i que, segurament,
també suposaran canvis importants en la situació d’aquest col·lectiu
compost actualment per gairebé dos milions de persones al nostre país.
Esperem que la futura llei acabi reconeixent un tracte just per a aquest
grup que durant massa temps ha quedat emparat per una normativa
ancorada en el temps que poc o gens els afavoria. Tant de bo això
sigui ja passat i la nova llei suposi per a ells un final del 2017 i un
2018 ple de llums, superant les ombres d’aquella legislació que els
deia simplement “autònoms” i no com ara, “emprenedors”... que sona
tan bé.
Bona tardor!

Aquesta 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.

editorial

SETEMBRE 2017

3

FISCAL

Les claus en la declaració d’inconstitucionalitat de
“l’amnistia fiscal”
Si és vostè un ciutadà o una ciutadana que compleix amb les seves obligacions tributàries tal
com la llei mana, segur que se’n recorda. Si, per contra, és vostè una d’aquelles persones que
intenten escapolir-se d’impostos i altres obligacions fiscals, tot i saber el risc de pagar recàrrecs
i sancions si l’enganxen ... segur que també. Era cap al març de 2012 quan potser a la premsa
o a la televisió vostè va poder veure/escoltar la primera referència al terme “amnistia fiscal”.
Dues paraules que aleshores es van fer famoses i que, en les últimes setmanes, han tornat
a ser protagonistes de tertúlies i cafès com a conseqüència d’una sentència del Tribunal
Constitucional que la declara nul·la.
Veurem a les pàgines següents què va ser això de “l’amnistia fiscal” i el motiu pel qual el
Tribunal Constitucional ha sentenciat ara, cinc anys després, que la norma que la va crear és,
ni més ni menys, que inconstitucional.

tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic.
Amb el títol “Declaració tributària
especial”, s’habilitava als contribuents de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques (IRPF),
l’Impost sobre societats (IS) i de
l’Impost sobre no residents (IRNR)
“que siguin titulars de béns o
drets que no es corresponguin
amb les rendes declarades en
aquests impostos”, a presentar
una declaració “amb l’objectiu de
regularitzar la seva situació tributària, sempre que hagin estat
titulars d’aquests béns o drets
amb anterioritat a la finalització de
l’últim període impositiu el termini
de la declaració del qual hagués
finalitzat abans de l’entrada
en vigor d’aquesta disposició“
(apartat 1r).
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1.- DE QUÈ PARLEM QUAN ENS
REFERIM A “AMNISTIA FISCAL”?
Parlem de la previsió normativa
incorporada en el Reial decret llei
12/2012, de 30 de març, pel qual
s’introdueixen diverses mesures

A la declaració, s’hi acompanyarà
l’ingrés de “la quantia resultant
d’aplicar a l’import o valor d’adquisició dels béns o drets a què es
refereix el paràgraf anterior, el percentatge del 10 per cent”, sense
que siguin exigibles “sancions,

interessos ni recàrrecs” (apartat
2n) i tenint l’import declarat pel
contribuent “la consideració de
renda declarada” (apartat 3r).
I això què suposa a efectes
pràctics? Doncs que la norma
permetia que persones que disposaven de béns no declarats a
l’estranger (o sigui, que havien
incomplert la norma) poguessin
regularitzar a un tipus de gravamen
inferior al que correspondria si els
haguessin declarat correctament
en temps i forma i, a més, sense
que els fossin aplicats interessos
de demora, recàrrecs o sancions,
aplicables amb caràcter general en
cas d’incompliment per part dels
contribuents.
La mateixa sentència de 8 de
juny de 2017, del Tribunal
Constitucional, que ara comentem,
acull l’exemple plantejat per la
mateixa recurrent per fonamentar
la diferència de tracte que la
submissió a l’amnistia implicava:
“... un exemple de l’ocultació
per una persona física resident a
l’exercici 2008 d’un milió d’euros

FISCAL
i de les diferents conseqüències
tributàries que tindria segons es
regularitzi d’una manera i de l’altra:
a) si el subjecte passiu hagués
complert amb la seva obligació en
termini, hauria suportat un cost
fiscal de 430.000 euros (el 43
per 100); b) si s’hagués acollit a
la declaració tributària especial, el
cost fiscal hauria estat de 100.000
euros (el 10 per 100); c) si hagués
regularitzat fora de termini abans
de ser requerit per l’Administració,
hauria hagut d’abonar els 430.000
euros més un 20 per 100 de
recàrrec de l’art. 27.2 de la Llei
general tributària i d) si hagués
estat objecte d’una regularització
administrativa, al cost dels
430.000 euros caldria sumar-li
70.874 euros d’interessos de demora i una sanció que oscil·laria
entre el 50 i el 150 per 100 de la
quantitat deixada d’ingressar, cosa
que li comportaria, en el millor
dels supòsits, un cost de 715.874
euros.”
Aquestes diferències de tracte
denunciades pels més crítics amb
l’amnistia van obligar el ministre
d’hisenda a plantejar una defensa
fèrria de la mesura basada en dos
pilars.
En primer lloc, emparant-se en els
antecedents d’altres estats, feia
referència als processos similars
que havien dut a terme altres
països del nostre entorn com Itàlia
o el Regne Unit. En segon lloc,
defensava la necessitat d’obtenir
els ingressos públics que requeria
l’Estat per quadrar els seus pressupostos.
2.- LA PREVISIÓ I LA REALITAT
DEL QUE ES RECAPTA
La previsió que el Govern es plantejava era aconseguir que afloressin a través de l’amnistia fins
a 25.000 milions d’euros defraudats a Hisenda.
El Govern recaptaria així el 10 %
d’aquest capital, 2.500 milions.
Quantitat que es va quedar aproximadament a la meitat, uns
1.200 milions.

3.- QUÈ DIU ARA EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL SOBRE L’AMNISTIA FISCAL?
El Tribunal Constitucional afirma,
en Sentència de 8 de juny de
2017, que la Disposició del
Reial decret llei 12/2012 que
va incorporar l’amnistia fiscal és
nul·la i inconstitucional.
4.- PER QUÈ EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL CONSIDERA
ARA QUE LA MESURA VA SER
INCONSTITUCIONAL?
El Tribunal Constitucional considera que l’amnistia fiscal no supera
el test de constitucionalitat perquè
va suposar la creació (en cert
sentit) de noves figures tributàries
o la seva reordenació, així com
una afectació evident als principis
de justícia tributària (generalitat,
igualtat...) a través d’un decret
llei creat per l’Executiu, quan en
realitat aquest tipus de previsions
només es poden incorporar a la
legislació a través de la llei.
En altres paraules, la Sentència
del Tribunal Constitucional no tomba directament l’amnistia pel seu
contingut contrari a la igualtat, generalitat, etc. sinó que el que no
accepta és que una norma que té
aquest contingut i “toca” aquestes
qüestions tan sensibles del model
i les figures tributàries del nostre
sistema sigui un decret llei.

Recordem, en aquest punt, que la
creació de figures tributàries així
com els trets claus de cadascuna
d’elles és una qüestió sotmesa a
reserva de llei per la Constitució i
que, per tant, només per una llei
es pot regular o es pot modificar.
El Reial decret llei que l’amnistia
aprova va ser creat per l’Executiu,
i convalidat per les Corts, però
fins i tot amb la seva consegüent
adquisició de rang de llei no és
una llei creada pels representants
elegits per la ciutadania i que a
ella representen en els òrgans
legislatius: no és una llei creada
per les Corts Generals.
El recurs presentat contra aquesta disposició realitza un clar recorregut pels principis de justícia
tributària que es veuen afectats
per la mesura.
Una vulneració del principi de
generalitat, ja que els que s’acullin a aquesta regularització
queden exonerats en cert sentit
de l’obligació de contribuir en
termes generals. Una vulneració
del principi d’igualtat, ja que la
càrrega tributària es calcula de
forma diferent per a una mateixa
capacitat econòmica, en funció de
si es tributa d’acord amb el règim
general o el contribuent s’acull
a l’amnistia. Una vulneració del
principi de capacitat econòmica,
ja que no es respecta l’obligació de
contribuir en funció de la capacitat
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El que es desitja durant la joventut, es té en abundància
a la vellesa. Johann W. Goethe

econòmica real del contribuent.
I fins i tot es fa referència a una
vulneració de la progressivitat, en
crear-se un únic tipus de gravamen
(10 %) independentment de la
base a gravar.
A més, suposa la mesura un
trencament del propi procés de
recaptació i sanció tributària, en
deixar sense aplicació el règim
d’exigència d’interessos de demora, recàrrecs per pagament fora
de termini i imposició de sancions,
per a aquest grup de contribuents
que van incomplir i ara compleixen.
La part recurrent crida l’atenció
a més sobre com aquest procés
implica la vulneració de tots
aquests principis i es realitza, a
més, en favor de persones que, per
definició, han defraudat l’Administració Tributària.
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Ja seria qüestionable que fos a
favor dels “contribuents més complidors” si partim de la idea que
una obligació prevista per llei
ho és per a tothom, es tracta de
complir, no de complir més. Però
ja sembla inacceptable del tot
que la discriminació s’incorpori
precisament per afavorir els que
la van incomplir. Encara que
l’objectiu sigui potenciar que la
compleixin...
En definitiva, les mesures que
l’amnistia incorpora, conjuntament
considerades, i que suposen una
limitació de la responsabilitat tributària principal juntament amb
exclusió de les responsabilitats
accessòries (sancions, recàrrecs...)
aconsegueixen realment el que el
Tribunal Constitucional descriu
textualment com “una condonació
parcial de l’obligació tributària
principal i una condonació total de
les conseqüències accessòries”.
En la línia defensada per la part
recurrent, el Tribunal Constitucional considera, a més a més,
que la mesura afecta dos impostos
claus en el nostre sistema tributari:
l’IRPF i l’Impost de societats. I un
tercer no tan transcendent, l’IRNR,
però que és un complement imprescindible dels dos anteriors.

Per tant, la cautela i el rigor en
exigir la figura d’una llei per regular els aspectes estructurals és
evident.

La Sentència del Tribunal
Constitucional no tomba
directament l’amnistia
pel seu contingut contrari
a la igualtat, generalitat,
etc. sinó que el que no
accepta és que una norma
que té aquest contingut i
“toca” aquestes qüestions
tan sensibles del model i
les figures tributàries del
nostre sistema sigui un
decret llei
De tot l’anterior, el tribunal conclou
que “amb la mesura normativa
s’ha afectat l’essència mateixa del
deure de contribuir al sosteniment
de les despeses públiques que
enuncia l’art. 31.1 CE en haverse alterat la manera de repartiment
de la càrrega tributària que ha
d’aixecar la generalitat dels contribuents en uns termes que
resulten prohibits per l’art. 86.1
CE” que és el que prohibeix el
recurs al decret llei per regular les
qüestions que afectin els drets,
deures i llibertats plantejats pel
Títol I de la Constitució.
Sense que, en cap cas, el fet que
altres països ja hagin creat i aplicat
mesures de regularització fiscal
similars pugui justificar el seu ús
per part del Govern espanyol.
Segons l’opinió del Tribunal Constitucional, “l’adopció de mesures
que, en lloc de servir a la lluita
contra el frau fiscal, s’aprofiten
d’aquest amb el pretext de
l’obtenció d’uns ingressos que
es consideren imprescindibles
davant un escenari de greu crisi
econòmica, suposa l’abdicació de
l’Estat davant la seva obligació
de fer efectiu el deure de tots de

concórrer al sosteniment de les
despeses públiques (art. 31.1 CE).
És com si així legitimés com una
opció vàlida la conducta dels que,
de manera insolidària, van incomplir el seu deure de tributar
d’acord amb la seva capacitat
econòmica i els col·loca finalment
en una situació més favorable
que la d’aquells que van complir
voluntàriament i dins del termini
la seva obligació de contribuir.
L’objectiu d’aconseguir una recaptació que es considera imprescindible no pot ser, per si
sol, causa suficient que legitimi
aquesta ruptura”.

5.- INCONSTITUCIONALITAT... I
ARA QUÈ?
La rotunditat en la posició del
Tribunal xoca amb l’escassetat
d’efectes pràctics de la Sentència.
D’una banda, i per aplicació del
principi de seguretat jurídica, el
mateix text ja nega la possibilitat
que siguin revisades situacions
juridicotributàries fermes generades per aplicació del Reial
decret llei de 2012 que la mateixa
sentència declara inconstitucional
i nul.
I, si això passa amb les situacions
fermes, no queda clar què pot
passar amb les que no ho siguin.
Com queda aquí el principi de
seguretat jurídica? El contribuent
que va entrar en el procés, que va
declarar i que va pagar l’impost
que se li exigia d’acord amb aquest
procediment “excepcional” es pot
veure ara afectat per la declaració
d’inconstitucionalitat de la norma
que el va emparar fa cinc anys?
Què suposaria? Potser recuperar
l’impost pagat per aplicació
d’aquesta norma que finalment
va resultar ser inconstitucional?
Quin paper hi jugaria llavors la
prescripció?...
Situació complexa que suposem
que s’haurà d’anar desgranant en
els propers mesos.

FISCAL
La recuperació de les despeses pagades pel consumidor
durant la constitució d’hipoteques: també l’impost sobre
actes jurídics documentats?
La banca afectada per aquestes
reclamacions ha defensat que
aquest impost constitueix una
despesa exclusivament i indiscutiblement imputable al consumidor.

L’impost derivat de l’operació
havia quedat fins ara fora
d’aquest dret a la devolució,
però la novetat és que ja
existeix, com a mínim, una sentència, dictada per un jutjat
sevillà, en què l’impost s’inclou
entre les quantitats que el banc
ha d’abonar al consumidor.
Com ja se sap, aquests últims
mesos ha estat protagonista de
l’actualitat jurídica la posició
jurisprudencial del Tribunal Suprem que ha reconegut el dret
dels consumidors a recuperar les
quantitats pagades per les despeses
generades en la constitució de les
hipoteques en considerar abusives
i, en conseqüència, nul·les, les clàusules que consideraven aquestes
despeses imputables íntegrament
i automàticament al consumidor.
No obstant això, la qüestió no
s’aclareix de forma tan senzilla
sota aquest concepte de “clàusula abusiva” en el cas de
l’Impost sobre transmissions patrimonials, modalitat Actes Jurídics Documentats, que grava
l’escriptura de constitució de
la hipoteca i que, igualment,
constitueix una de les despeses
vinculades al gravamen que haurà
pagat el consumidor.

Per la seva banda, les sentències
del Tribunal Suprem i dels òrgans
judicials de rang inferior que ja
han anat declarant la nul·litat
de les clàusules que traslladen
al consumidor el pagament de
totes les despeses derivades de
la constitució de la garantia i la
corresponent obligació de la seva
devolució per part de les entitats
bancàries, sempre han mantingut
al marge de la seva decisió les
quantitats corresponents al pagament d’aquest impost, que han
quedat excloses dels conceptes
sobre els quals es reconeix expressament el dret a la devolució.

Aquesta previsió
es pot interpretar
en el sentit que
el subjecte passiu
és el que la llei
indica, sense que
sigui possible
pactar una altra
cosa entre banc i
particular
La Direcció General dels Registres
i el Notariat en Resolució de
24 de maig de 2017 també ha
mantingut el mateix criteri que
els òrgans judicials i ha identificat
el consumidor que sol·licita la
hipoteca com l’únic obligat al
pagament de l’Impost sobre trans-

missions, modalitat actes jurídics
documentats, sense que, per tant,
li correspongui ara la seva devolució.
D’acord amb el Reial decret
legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei de l’impost sobre
transmissions patrimonials, constitueix el fet imposable d’aquest
impost en la seva modalitat
actes jurídics documentats “les
escriptures, actes i testimonis notarials”.
Per la seva banda, l’article 29
d’aquest text legal qualifica com
a subjecte passiu de l’impost en
aquesta modalitat a “l’adquirent
del bé o dret i, si no, les persones
que insten o sol·liciten els documents notarials, o aquells per
l’interès dels quals s’expedeixin”.
És a dir, es defineix com a subjecte
passiu en aquesta modalitat de
l’impost a l’adquirent, previsió
que, al seu torn, es podria considerar no modificable per pacte,
en aplicació de la previsió de
l’art. 17.5 de la Llei general
tributària que nega validesa davant l’administració tributària per
a aquells pactes privats que modifiquin els elements essencials
del tribut.
Així ho estableix l’article 17.5:
“Els elements de l’obligació tributària no podran ser alterats per
actes o convenis dels particulars,
que no produiran efectes davant
l’Administració, sense perjudici
de les seves conseqüències juridicoprivades.”
És a dir que aquesta previsió es
pot interpretar en el sentit que el
subjecte passiu és el que la llei
indica, sense que sigui possible
pactar una altra cosa entre banc i
particular.
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FISCAL
Els autònoms es podran deduir el 100 % de l’IVA pagat en
l’adquisició d’un vehicle?
puguin fer els contribuents sobre
la possibilitat de la qualificació
personal/professional
d’aquests
vehicles.

El règim vigent...
D’acord amb l’actual legislació
reguladora de l’IVA, els empresaris
tenen dret a deduir només el 50 %
de l’IVA que ha gravat l’adquisició
d’un vehicle.
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Es tracta d’una decisió salomònica
per la qual la legislació opta
davant, d’una banda, la tendència
clara que existia tradicionalment
per part dels empresaris a
considerar imputable el 100 % del
vehicle a l’ús de la seva activitat
(fos o no real tal imputació, com
a forma d’aprofitar la màxima
deducció) i, de l’altra, la posició
de l’administració tributària, en
sospita permanent sobre l’abús que

Solució intermèdia: es permet la
deducció del 50 % de l’IVA que
grava l’adquisició del vehicle, i
simultàniament, s’incorpora la
possibilitat que sigui el contribuent qui demostri que l’ús professional del vehicle és superior al
50 %, i s’aconsegueixi, per tant,
la possibilitat de deduir parallelament un percentatge més gran.
Però, com pot un autònom demostrar que només utilitza el
cotxe per a fins professionals
i mai l’utilitza en el seu àmbit
personal? Prova difícil... per no dir,
impossible?
L’esperança per als autònoms...
Una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana ha donat la
volta a aquest plantejament legal
i ha conclòs que un contribuent
autònom pot desgravar el 100 %

de l’IVA corresponent a l’adquisició
del seu vehicle i que, si escau,
sigui l’administració tributària
la que provi que el percentatge
de deducció que li correspon és
inferior, mitjançant la prova que
existeix un percentatge d’ús professional inferior.
Per arribar a aquesta conclusió la
sentència es basa en l’aplicació
de la normativa comunitària i els
criteris mantinguts en aplicació
d’aquesta normativa per part del
Tribunal de Justícia de la Unió
Europea. L’Agència Tributària ha
plantejat un recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem contra
aquesta resolució de l’alt tribunal
valencià.
Ara el Tribunal Suprem pot seguir
amb la seva posició tradicional
i mantenir la limitació de la
deducció al 50 %, o bé, també
podria optar per plantejar una
qüestió prejudicial perquè sigui
el TJUE qui decideixi si respecta
el dret comunitari la presumpció
d’afectació del 50 % del vehicle i
la seva paral·lela deducció de l’IVA
només en aquest mateix 50 %.

NORMATIVA FISCAL
Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre
societats i de l’Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats
en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als
períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, es dicten instruccions
relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per
a la seva presentació electrònica.
Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques
que desenvolupen l’administració dels Llibres registre de l’Impost sobre el valor afegit a través de la seu
electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària establerta en l’article 62.6 del Reglament de
l’Impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una
altra normativa tributària.
Reial decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.

Donde todos piensan igual, ninguno
piensa mucho. Walter Lippmann

LABORAL
Dret de vaga i substitució d’empreses subcontractades
La vaga ha constituït tradicionalment l’instrument més habitual de lluita dels treballadors i
apareix recollit com a dret fonamental a l’article 28.2 de la Constitució Espanyola que afirma:
“Es reconeix el dret de vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos”. Des d’un
punt de vista jurídic, suposa una forma de suspensió del contracte laboral (així ho preveu l’article
45 de l’Estatut dels treballadors) que es considera legal sempre que es respectin les condicions
i se segueixi el procediment establert per a la seva declaració. Durant la vaga, el treballador
no desenvolupa la seva prestació laboral, i paral·lelament, l’empresari no està obligat a pagarli la seva remuneració. La falta d’assistència al lloc de treball perquè el treballador faci vaga
no es qualifica com a infracció o falta a la feina ni pot constituir causa d’acomiadament, així
mateix la falta de pagament del salari per part de l’empresa tampoc constitueix (lògicament)
incompliment contractual.
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En coherència amb aquest plantejament, una de les garanties
que acompanyen el dret de vaga
dels treballadors com una manera
d’assegurar la seva efectivitat és la
prohibició de contractació d’altres
treballadors en substitució dels vaguistes.

1.- LA VAGA COM A MESURA DE
CONFLICTE COL·LECTIU VINCULADA AL CONTRACTE LABORAL
Ens permetem recordar aquestes
idees que caracteritzen la figura
de la vaga perquè és evident que
el seu origen com a instrument
de
conflicte
col·lectiu
dels
treballadors s’emmarca clarament
en l’entorn del contracte laboral,
on el perjudici causat a l’empresa
per la inactivitat dels treballadors
és la mesura de pressió que
poden utilitzar els assalariats
conjuntament per aconseguir que
l’empresa accepti les seves posicions.

Si es permetés aquesta substitució, desapareixeria la pressió
perseguida amb la vaga. Així ho
planteja l’article 6.5 del Reial
decret llei 17/1977, de 4 de març,
sobre relacions de la feina, quan
preveu: “Mentre duri la vaga,
l’empresari no podrà substituir els
vaguistes per treballadors que no
estiguessin vinculats a l’empresa
en el moment de ser comunicada
la vaga”, i només s’admet aquesta
possibilitat de contractació per al
cas d’incompliment dels serveis
mínims pactats.
En la mateixa línia, considerant
la vaga com a figura vinculada
al contracte laboral, el que es
prohibeix és, per tant, que es pugui
cobrir la prestació laboral del

treballador en vaga, contractant un
altre treballador aliè que la realitzi.
2.- DRET DE VAGA EN UN
ENTORN NOU DE RELACIONS
LABORALS
Aquestes idees que han definit
la vaga tradicionalment, com
s’integren en l’entorn laboral actual?
L’evolució del mercat i de les
relacions laborals han portat al
fet que el contracte laboral entre
empresari i treballador constitueixi
només una de les moltes formes
d’aconseguir que un treball es
realitzi per a l’empresa.
En el món en el qual ens movem
al 2017 en què el que està de
moda és ser emprenedor (per
vocació o per obligació), no és
estrany avui dia trobar moltes
empreses en les quals el treball
que habitualment es realitzava
per treballadors en plantilla, ara
es realitzi per professionals au-

Qui més sap és a qui més mal li fa perdre el temps.

Dante Alighieri

tònoms “freelance”. O, en el
que ara ens interessa, és cada
vegada més habitual que les
empreses externalitzin serveis i en
lloc de ser els seus treballadors
els que realitzen l’activitat,
siguin els treballadors d’altres
empreses -amb les quals s’ha
pactat la prestació dels serveis
corresponents a canvi d’un preu
global- els que realitzin el treball.
És només un dels canvis, però
segons la nostra opinió, un dels
més transcendents, que ha afectat
l’actual sistema de relacions
laborals: l’aparició d’empreses o
empresaris intermediaris entre la
força de treball (el treballador)
i l’empresa que es beneficia
d’aquesta prestació. El sector
turístic és un exemple evident,
en què l’externalització de serveis en el marc dels hotels, per
exemple, ha reduït al màxim el
personal estructural en molts
d’ells, i la majoria de les funcions
que corresponen als diferents departaments es desenvolupen avui
dia per empreses terceres alienes
al propi hotel.
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Aquesta externalització generalitzada en creixement en molts
sectors ha suposat un canvi
evident en el panorama de les
relacions laborals, àmpliament estudiat, per exemple, pel que fa als
seus efectes negatius en el nivell
dels salaris i de protecció dels treballadors.

Però, com influeix aquest procés
d’externalització en la pràctica de
la vaga? Doncs evidentment podria
arribar a deixar-la sense sentit si
s’admet que l’empresa no pot
contractar treballadors substituts
(art. 6.5 del Reial decret llei
regulador de la vaga), però pot
subcontractar una altra empresa
perquè els treballadors d’aquesta
empresa realitzin el treball que
queda sense fer.
3.- DRET DE VAGA I SUBCONTRACTACIÓ A LES SENTÈNCIES
DEL TRIBUNAL SUPREM
La qüestió aconsegueix la seva
màxima rellevància en el moment
en què el Tribunal Suprem dicta
una Sentència en què es qüestiona
precisament aquest cas: si el dret
de vaga s’ha d’entendre vulnerat
quan una empresa recorre als
serveis d’una altra subcontractista
per trobar-se en vaga els treballadors de l’empresa amb la qual
té contractada inicialment la
prestació d’un servei.
El Tribunal Suprem havia tingut
ocasió de posicionar-se sobre
aquesta qüestió, com a mínim, en
dues ocasions, en els denominats
cas “Prisa” i cas “Coca-Cola”.
Tant en aquestes sentències anteriors com en l’última de 2016, el
Suprem manté posicions similars
sobre la inadmissibilitat de con-

tractar empreses externes quan
es tracta de col·laboracions entre
empreses entre les quals hi ha
una certa vinculació especial, o
sobre la inadmissibilitat d’acudir
als serveis d’ una empresa contractada per cobrir la feina que
no es realitza per declarar-se els
treballadors de l’empresa en vaga.
La Sentència de 16 de novembre
de 2016 analitza el cas de
l’empresa A.R., dedicada al muntatge, desmuntable i lloguer de
bastides,
serveis
d’aïllament,
obres, etc., sobretot per al sector
químic i nuclear.
Els seus treballadors decideixen
declarar-se en vaga i l’empresa
els comunica que notificaran
aquesta circumstància als seus
clients perquè estiguin avisats en
cas d’urgència o necessitat de reparacions, etc.
Durant el període de vaga, dues
empreses clients d’A.R. decideixen contractar empreses terceres perquè s’encarreguin de la
prestació del servei contractat
inicialment amb A.R.
El procés de negociació amb els
treballadors d’A.R. finalitza amb
una decisió de reducció de salaris,
la nul·litat de la qual va ser instada
per la Confederació General de
Treballadors en considerar vulnerat
el dret de vaga en contractar una
altra empresa contractista per
prestar el treball que s’havia
quedat sense fer pels vaguistes.
Inicialment aquesta entitat sindical havia plantejat el procés
davant
l’Audiència
Nacional,
que dóna la raó als treballadors.
Però l’empresa recorre aquesta
sentència davant el Tribunal Suprem que contradiu l’Audiència
Nacional, i dicta Sentència a favor
de l’empresa adduint que A.R. no
té possibilitat de codecidir amb
els seus clients la realització o
no dels seus treballs, ni tampoc
pot impedir que aquests clients
contractin terceres empreses per
realitzar-los, ni es va beneficiar
de la seva realització. És a dir,
que no es pot imputar a A.R.

LABORAL
cap conducta que hagi impedit o
disminuït els efectes de la vaga,
o el menyscapte de la posició
negociadora dels representants
dels treballadors.
A diferència dels casos Prisa i
Coca-Cola, en què el Suprem havia
fallat a favor dels treballadors, ja
que els serveis s’havien cobert
a través d’empreses del grup, en
aquest cas, l’alt tribunal dóna la
raó a l’empresa i afirma: “Donada
aquesta realitat fàctica, no pot
aplicar la doctrina establerta en
les sentències de referència, com
es fa en la recorreguda [la dictada
per l’Audiència Nacional], ja
que no hi ha una vinculació que
justifiqui fer respondre a A.R.
d’una conducta en la qual no ha
participat i en què no ha pogut
intervenir per prendre la decisió.
La condició de clients de D. i B.
tampoc determina cap vinculació
especial que pugui condicionar
la decisió d’aquestes empreses
clients de contractar treballs amb
altres empreses de la competència
durant la vaga i tampoc les referides empreses clients formen
un grup d’empreses amb A.R.”.
Finalment, la sentència fa una
interessant referència al concepte

de “vinculació” entre empreses
a l’efecte de determinar la seva
transcendència davant la vaga
en una d’elles i opta per una
interpretació restrictiva i conclou
que: “L’apreciació que fa la
sentència recorreguda [dictada
per l’Audiència Nacional] sobre
la suposada vinculació d’A.R.
amb les seves empreses clients
és tan àmplia que conduiria a
conseqüències totalment exorbitants respecte d’una adequada protecció del dret de
vaga, ja que si s’impedís als destinataris dels treballs, que no ho
tinguin prohibit per contracte,
contractar amb altres, arribaríem a
sostenir, com assenyala en el seu
informe el fiscal de l’Audiència
Nacional, que els consumidors habituals d’un comerç no poguessin

comprar en un altre, en cas de
vaga en el primer, o que, l’empresa
que hagi de realitzar determinats
treballs no pogués recórrer a una
altra empresa de serveis”.
En conclusió, la Sentència del
Tribunal Suprem considera
que no es vulnera ni s’influeix
el dret de vaga per admetre la
possibilitat que una empresa
contractista pugui canviar a una
segona subcontracta en el cas
que els treballadors de l’empresa
originalment subcontractada es
declarin en vaga, sempre que
no hi hagi una vinculació entre les dues empreses que faci
veure un acord en perjudici dels
interessos dels treballadors que
es troben en vaga.

En procés la llei reguladora del treball autònom
Algunes de les mesures principals
que s’incorporen en el projecte per
als professionals autònoms són les
següents:
• Podran canviar fins a quatre
vegades en el mateix any la
seva base de cotització.

En el moment de redacció d’aquestes
línies es troba en tramitació un
projecte de llei que pretén regular
diversos aspectes vinculats, entre
d’altres, a qüestions relacionades
amb la seguretat social i amb les
obligacions impositives que afecten
els treballadors autònoms.

• Es podran donar d’alta i de
baixa en el RETA, per pagar
només pels dies que hagin
treballat.
• La tarifa plana de 50 euros
s’amplia des dels sis mesos
vigents ara fins a un any.
• Quedaran exempts del pagament de la quota d’autò-

noms durant un any per a la
cura de menors o dependents.
• Se’ls permet compatibilitzar
el 100 % de la feina per
compte propi amb la pensió.
• Se’ls reconeix l’accident in
itinere.
• Es preveu que es puguin
deduir un 30 % de les despeses de subministraments
quan treballin des de casa.
• Es podran aplicar deduccions
per la manutenció que afecti
directament l’activitat, amb el
límit de 26 euros al dia.
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LABORAL
El Tribunal Suprem admet que un treballador va patir
un accident laboral in itinere, després de desviar-se,
per deixar uns companys a casa seva

El 14 de febrer de 2017 el Tribunal
Suprem dictava una sentència molt
interessant que aclaria i precisava
la doctrina sobre la qualificació
d’un accident de trànsit com a
accident laboral in itinere.
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La sentència deriva dels fets
següents. El Sr. Carmel mor com
a conseqüència d’un accident de
trànsit que es produeix per causa
aliena (és atrapat per un altre
vehicle) en el recorregut de tornada
a casa des del seu lloc de treball,
després de desviar-se a deixar en
un poble proper a dos companys.
La vídua i la filla del treballador
accidentat sol·liciten a les entitats
implicades (INSS, TGSS, Mútua
de l’empresa i empresa) les
prestacions i les indemnitzacions
que corresponen a l’accident com
a accident laboral in itinere. No
obstant això, aquesta pretensió
els és denegada, ja que l’accident
es qualifica simplement com a
accident de trànsit, desvinculat de
qualsevol connexió laboral.
Bàsicament, la posició denegatòria
d’aquestes instàncies inicials es
fonamenta en què hi ha un temps
excessiu entre l’hora de sortida de
la feina i el moment de l’accident
que no s’ha justificat, de manera
que, en produir-se l’accident, el
viatge ja s’ha “deslaboralitzat”. En
concret, la sentència recorreguda
afirma que “El que és decisiu és la

fragmentació del nexe causal per la
dada cronològica. El desplaçament
comença poc després de les
18.30 h i l’accident es produeix
a uns 20 km del lloc d’inici, però
transcorreguda més d’una hora
(...) No s’han acreditat les causes
d’aquest retard. (...) No es tracta
d’accident in itinere perquè el
temps invertit en traslladar els
dos companys excedeix el normal
requerit en aquest exclusiu
trasllat.”

Per al Tribunal Suprem,
la determinació de si en
un cas concret existeix
o no un accident in
itinere requereix la
ponderació de tot un
seguit de requisits
de tipus cronològic,
teleològic, espacial i
modal
La vídua i la filla del treballador
mort interposen primer demanda
davant el Jutjat Social número 3
de Jaén perquè accepti el caràcter
laboral de l’accident, però obtenen
sentència desestimatòria, que al
seu torn és recorreguda davant
el Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia, que igualment la
desestima.

Aleshores, les recurrents decideixen plantejar recurs de cassació
per a unificació de doctrina davant
el Tribunal Suprem, en considerar
que no s’han respectat els criteris
mantinguts per altres sentències
comparables per a la qualificació
de l’accident com a “in itinere”,
entre altres, la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
Galícia de 3 de febrer de 2012, en
què es conclou que “tot accident
laboral in itinere s’ha d’interpretar
amb amplitud humana pel que fa
a desviaments justificats i parades
i que la continuïtat en el trànsit no
es pot exigir de manera tan rigorosa
que impedeixi qualsevol parada”.
Per al Tribunal Suprem, la determinació de si en un cas concret
existeix o no un accident in itinere
requereix la ponderació de tot
un seguit de requisits de tipus
cronològic, teleològic, espacial i
modal.
Pel que fa a l’àmbit legal, l’accident de treball es defineix com
“tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o
per conseqüència del treball que
executi per compte d’altri” d’acord
amb la Llei general de la Seguretat
Social.
Tal com la Sentència assenyala,
“aquest nexe entre treball i lesió
posa en relleu que el fonament
de la protecció dels accidents de
treball i el seu caràcter privilegiat
respecte a la protecció ordinària
es vinculen a l’existència d’un
risc específic que s’imputa amb
criteris objectius a l’esfera de
responsabilitat de l’empresari en
la mesura que és aquest, a través
de la seva explotació, qui genera
aquest risc i hi pot exercir un determinat control”.
Dins de la llista amb exemples de
possibles accidents, la normativa
fa referència als accidents “que
el treballador pateixi en anar o
en tornar del lloc de treball“ (art.

El temps és el nostre millor amic: és qui millor ens ensenya
la saviesa del silenci. Amos Bronson Alcott

es fa una parada per deixar-hi
els companys de la mateixa
empresa. La desviació queda,
per tant, integrada en el caràcter
laboral del desplaçament, cosa que, segons el parer de la
sentència, suposa que “la
concreta ubicació del sinistre
no comporta ruptura del trajecte habitual”.

156.2.a de la Llei general de seguretat social de 2015).
El Tribunal Suprem, per la seva
banda, ha elaborat a través de
diverses sentències tota una doctrina sobre les condicions que han
de concórrer per a la qualificació
de l’accident in itinere com a
accident de treball. Així, ha
especificat que, per qualificar un
accident com a accident laboral
in itinere, han de concórrer les
circumstàncies següents que la
pròpia Sentència ara comentada
recorda:
a) Que la finalitat principal i
directa del viatge estigui determinada pel treball (element
teleològic).
b) Que es produeixi en el
trajecte habitual i normal
que s’ha de recórrer des del
domicili al lloc de treball o viceversa (element geogràfic).
c) Que l’accident es produeixi
dins del temps prudencial que
normalment s’inverteix en el
trajecte (element cronològic);
o, el que és el mateix, que el
recorregut no es vegi alterat
per desviacions o alteracions
temporals que no siguin
normals i obeeixin a motius
d’interès particular, de manera
que trenquin el nexe causal
amb l’anada o la tornada de la
feina.

d) Que el trajecte es realitzi
amb un mitjà normal de
transport (element d’idoneïtat
del medi).
Per al cas concret estudiat, la
Sentència realitza les valoracions
següents:
a) Element teleològic: en opinió del Tribunal Suprem, la
finalitat del viatge en què
mor el treballador “té clar
accent laboral”, ja que “tot i
que podia haver tornat al seu
domicili de manera directa, el
desviament a Mengibar és per
deixar dos companys de treball
als seus respectius domicilis”.
D’altra banda, la sentència
també fa referència al fet
que, en aquest cas, el fet de
traslladar altres persones de
tornada al seu domicili podria
qüestionar la finalitat del desplaçament, però, tenint en
compte que aquestes persones
són companys de treball que
també tornen al seu domicili
després de la jornada laboral,
reforça el caràcter laboral de
l’accident.
b) Element espacial: per al
Tribunal, és evident que el
traçat del recorregut no és
el directe entre empresa i
domicili, però el desviament no
trenca la relació entre treball
i trajecte, ja que al llarg del
camí cap al lloc de residència

El Tribunal Suprem
ha elaborat a través de
diverses sentències tota
una doctrina sobre les
condicions que han
de concórrer per a la
qualificació de l’accident
in itinere com a accident
de treball
c) Element modal: el vehicle
i la calçada utilitzats no es
discuteixen com a adequats
per al desplaçament.
d) Element cronològic: aquest
és precisament l’element que
es trenca per a la sentència
d’instància. Els tribunals inferiors que coneixen el cas
consideren que hi ha un retard
entre la sortida de la feina
i el moment de l’accident
que no queda justificat i que
elimina el caràcter laboral
del desplaçament. No obstant això, si s’adopta una
posició radicalment contrària,
el Suprem justifica aquest
retard advertint que “encara
que transcorri una hora
aproximadament des de la
sortida de la feina fins al moment de l’accident, aquest
període de temps sempre ha
estat dedicat a tornar a casa
des del treball, previ trasllat
dels companys fins al seu
domicili particular”.
I, a continuació, sosté que el temps
es pot raonablement justificar si es
tenen en compte factors que el
mateix Tribunal Suprem s’entreté
a imaginar i a enumerar fins al detall.
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No hi ha res més perillós que una idea
quan només se’n té una. Alain

distant, d’accés senzill o complex)
o de la facilitat circulatòria interior
(semàfors, sentits únics, etc.)
(...) és evident que un temps s’ha
d’utilitzar en cadascuna de les
parades (descens de la persona,
obertura del maleter, breu comiat,
maniobra de reincorporació).”

.

?

14

Així el Suprem afirma: “Una reflexió elemental sobre el tema ens
fa pensar que la sortida real va
poder ocórrer quinze o vint minuts
després tenint en compte que era
divendres (comiat dels companys
després d’una setmana de treball),
que cal accedir al lloc on hi hagi
el vehicle aparcat, que s’ha acabat
una jornada de treball a la qual s’hi
va acudir amb algun tipus de bossa
o equipatge (col·locació d’aquests
estris al maleter), que és el mes de
febrer (ubicació de peces d’abric)
i que el vehicle s’ha de posar en
condicions de marxa (arrencada,
cinturons de seguretat, maniobres
per incorporar-se a la circulació).

(...) A més, la vialitat hivernal i
l’hora (coincidint amb el vespre)
aconsellen emprar-hi gairebé mitja
hora.

El Tribunal Suprem
considera que concorren
tots els elements
necessaris per qualificar
l’accident com a accident
laboral in itinere
Respecte del recorregut dins de
la població de Mengíbar (deu mil
habitants), el lloc on viuen els dos
companys transportats (proper o

Tots aquests són arguments que
condueixen a la conclusió contundent del Tribunal Suprem:
”Aquesta sala no comparteix la
manera en què s’aborda el factor cronològic en la sentència
recorreguda, que es limita a prendre com a hora de sortida l’hora
(aproximada) de tancament de la
tanca de l’obra, contrastar-la amb
l’hora del sinistre i concloure que
s’ha utilitzat més d’una hora per
recórrer uns vint quilòmetres per
autovia.”
Tenint en compte aquests
arguments, el Tribunal Suprem estima el recurs interposat per la vídua i per la
filla del treballador mort i
considera que concorren tots
els elements necessaris per
qualificar l’accident com a
accident laboral in itinere i
obliga, en conseqüència, totes
les entitats públiques i privades
demandades a reconèixer i
a pagar les prestacions i les
indemnitzacions que corresponen per aquest tipus de
qualificació.

NORMATIVA LABORAL
Resolució de 7 d’abril de 2017, de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es publica
el catàleg d’organismes, entitats i empreses inclosos en el Registre de Prestacions Socials Públiques.
Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per
la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.
Resolució de 22 de juny de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de
l’Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives
de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors.
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Els drets dels consumidors davant incompliments
d’agències de viatges i clàusules abusives de companyies
aèries
S’ha acabat l’estiu. Per a molts, amb l’estiu se n’han anat també les esperades vacances.
Probablement tot haurà sortit bé, però sempre és interessant recordar, per al cas que no
hagi estat així, que la legislació europea i espanyola planteja tot un seguit de drets per als
consumidors que els permeten reclamar contra aquells comportaments de les agències de
viatges, de les aerolínies, i d’altres proveïdors de serveis turístics, que puguin constituir
incompliments contractuals o que els han generat perjudicis. És un bon moment per recordarlos.

1.- CANVIS I CANCELACIONS
DEL NOSTRE VIATGE COMBINAT
Mentre no s’aprovi la legislació
que ha de traslladar al dret espanyol la Directiva de viatges
combinats aprovada el 2015, el
contracte de viatge combinat ve
definit en el nostre marc legal per
la mateixa Llei de drets i garanties
de consumidors i usuaris com
aquell contracte en què s’ofereix
la combinació prèvia, almenys, de
dos dels elements que assenyala el
paràgraf següent, venuda o oferta
en venda d’acord amb un preu
global, quan aquesta prestació
sobrepassi les 24 hores o inclogui
una nit d’estada.
Els elements als quals es refereix el
paràgraf anterior són els següents:
•
•
•

transport
allotjament
altres serveis turístics no
accessoris del transport o
de l’allotjament i que constitueixin una part significativa
del viatge combinat.

Aquest contracte té una característica essencial que el converteix
en especialment sensible per
als consumidors: es contracta
amb una agència de viatges, a

la qual es paga el preu, però
les prestacions dels serveis que
s’hi inclouen es duran a terme
totalment o parcialment per altres
empreses (hotels, companyies
aèries, restaurants...).

tractat es modifica (hem contractat un itinerari en 4x4 i ara
ens diuen que el desplaçament
serà amb autobús) o un recorregut
intern s’havia de realitzar en avió i
ara es realitzarà en autobús...

En essència, es tracta, per tant,
d’un contracte, en què l’agència
es compromet amb el consumidor
a què altres empreses (prèviament
contractades per l’agència) li prestin tota una sèrie de serveis en la
manera pactada entre consumidor
i agència.

Tots ells són casos en què s’ha
d’avisar el consumidor d’aquestes
modificacions al més aviat possible, però que, a més, el consumidor no està obligat a acceptar.

Les incidències que poden sorgir
abans i durant la realització de
totes aquestes prestacions són innombrables i, per això, la llei de
drets dels consumidors estableix
unes garanties que s’han de respectar sempre.

De fet, davant la comunicació
d’aquestes modificacions, el consumidor podrà optar entre dues possibilitats. La primera és
resoldre el contracte sense cap penalització.

a) Ens canvien les característiques
o les condicions del viatge
contractat abans de la sortida

Potser no li interessi realitzar el
viatge amb les noves característiques i té tot el dret de trencar el
contracte, sense que l’agència li
pugui exigir cap compensació, ja
que no es considera una resolució
imputable al consumidor, sinó
una resolució que prové d’un canvi sobre el que estava previst,
imputable, per tant, a l’agència de
viatges.

Per exemple, ens comuniquen que
no es visitarà una ciutat la visita de
la qual estava inclosa inicialment,
o que el mitjà de transport con-

La segona opció que té el consumidor és acceptar el canvi, tot
i que això pugui implicar un augment o una disminució de preu.

Com a consumidors, què podem
fer si...
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Casa sense llibres és casa sense dignitat.
Edmundo Amicis

totes les quantitats pagades pel
viatge, o bé facilitar-li la realització
d’un altre viatge combinat de
qualitat equivalent o superior.
Si només ens poden oferir un
viatge de qualitat inferior, hauran
de reemborsar la diferència de
preu respecte al preu pagat pel
viatge originalment contractat.

Si en el termini de tres dies el
consumidor no ha manifestat la
seva decisió, es considerarà que
opta per la resolució.
b) Ens canvien alguna de les
característiques del viatge contractat sobre la marxa
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Si per motius raonables, no les
accepta, llavors té dret que es
posi a la seva disposició un mitjà
de transport per tornar al seu
origen sense recàrrec i, a més,
mantindrà el dret a sol·licitar una
indemnització, ja que s’ha quedat “a mig viatge” per causes imputables a l’agència.

Hem contractat un circuit en hotels de tres estrelles i, en arribar
a una ciutat de l’itinerari, ens
hem d’allotjar en un hotel de dues
estrelles. O la visita guiada a una
ciutat inclosa en el viatge no es
pot desenvolupar i l’hem de visitar
pel nostre compte. O hem reservat
el viatge per tenir una habitació
doble i resulta que només hi
ha habitacions quàdruples disponibles, per la qual cosa ens
veiem
obligats
a
compartir
habitació amb altres viatgers del
grup... Tots aquests exemples
constitueixen incompliments contractuals en què, o bé la mateixa
agència, o bé algun dels seus
proveïdors, no presta el servei en
les condicions acordades.

Arribats en aquest punt és important recordar que, en aquest tipus
de contractes, tota la informació
continguda en la publicitat és
vinculant per a les prestadores
del servei i s’ha de complir, encara que no s’hagi reflectit expressament en el contracte.
L’agència ha de complir amb totes
aquelles ofertes especials i regals
inclosos en la publicitat (“sopar de
benvinguda inclosa”, o “entrada a
spa”, o “descompte de...”) que ha
publicitat encara que no s’hagin
recollit expressament entre les
condicions del contracte.

Davant d’aquests incompliments,
la llei obliga l’organitzador a
adoptar les solucions adequades
per a la continuació del viatge
organitzat, sense cap suplement
de preu, i, a més, cal abonar
al consumidor l’import de la
diferència entre les prestacions
previstes i les subministrades. Si
el consumidor i usuari continua el
viatge amb les solucions donades
per l’organitzador, es considera
que accepta tàcitament aquestes
propostes.

Es tracta d’una situació que pot
ser generadora de grans perjudicis,
ja que, d’una banda, es trenca
la nostra expectativa (el viatge
que ens feia il·lusió), però, de
l’altra, és que, segons quan ens
sigui comunicada la cancel·lació,
s’hi podria afegir la dificultat per
trobar un viatge alternatiu i que, al
final, ens quedem sense viatge de
vacances.

A més d’aquest dret a la recuperació
del preu pagat, l’organitzador i
el detallista seran responsables
del pagament al consumidor i a
l’usuari de la indemnització que,
si s’escau, correspongui per incompliment del contracte, que
en cap cas pot ser inferior al 5
per cent del preu total del viatge,
si l’incompliment es produeix
entre els dos mesos i quinze dies
immediatament anteriors a la data
de sortida; el 10 per cent si es
produeix entre els quinze i tres
dies anteriors, i el 25 per cent si
esdevé en les 48 hores anteriors.
Aquesta obligació d’indemnització
no existirà en dos supòsits. Primer,
en els casos de força major. I segon,
quan el nombre de persones inscrites al viatge no arribi al mínim
exigit, sempre que s’hagi avisat de
l’exigència d’aquest mínim.
2.- INCIDÈNCIES I CLÀUSULES
ABUSIVES EN ELS CONTRACTES
AMB LES COMPANYIES AÈRIES
a) Els incompliments de les companyies aèries

c) Ens cancel·len el viatge abans
de la sortida

En cas de cancel·lació, l’agència
haurà de reemborsar al consumidor

Els casos de retards, cancel·lacions, overbooking... ens generen
pèrdues de temps i mals de
cap amb canvis de bitllet,
reclamacions, etc. La legislació
europea reconeix a favor dels
consumidors diversos drets en
aquests supòsits, aplicables segons el cas. Els principals són els
següents.
• L’obligació d’informar al consumidor sobre qüestions com ara
les condicions de viatge, el preu
final desglossant-hi els impostos
o els conceptes que inclogui, i
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l’aerolínia que opera el viatge. Per
cert, hi ha certes aerolínies que
tenen prohibit operar a la UE, la
llista es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/modes/air/
safety/air- ban / doc / list_en.pdf
• Per al cas de denegació d’embarcament, retard o cancel·lació,
tenim dret al subministrament de
menjar, refrescos, allotjament, i
transport a i des de l’allotjament.
En cas que hi hagi un gran retard,
hi haurà assistència disponible
després de:
•
•

•

dues hores o més per a vols de
1.500 km o menys;
tres hores o més per a vols
més llargs dins de la Unió
Europea o per a altres vols
d’entre 1.500 i 3.500 km;
quatre hores o més per a vols
de més de 3.500 km fora de
la Unió Europea

Per al cas de denegació d’embarcament o de cancel·lació, els consumidors podrem triar entre que
ens facilitin un transport alternatiu
o bé un canvi de reserva sense cost
addicional per a una data posterior.
Com a alternativa se’ns ha d’oferir
un reemborsament del preu del
bitllet i, sempre que sigui rellevant, un viatge gratuït de retorn
al més aviat possible al punt
d’inici del viatge (aquesta condició
també s’aplica a grans retards en
la sortida que excedeixin les cinc
hores).
Acceptat el reemborsament del
preu, l’aerolínia ja no té obligació
de prestar més serveis d’atenció
al consumidor. En funció de la
distància coberta pel vol i el retard
en l’arribada, els consumidors
podem tenir dret a una indemnització d’entre 125 i 600 euros. Aquest dret a la indemnització
existeix, tret que s’hagi informat
de la cancel·lació almenys 14
dies abans del vol o que l’aerolínia
demostri que la cancel·lació és
resultat de circumstàncies extraordinàries.

b) Les clàusules abusives en els
contractes amb companyies aèries
Durant els últims anys, sobretot
amb la irrupció en el mercat del
transport aeri de les companyies
low cost, s’han multiplicat exponencialment les impugnacions
de clàusules incorporades als
contractes de transport aeri per
considerar-les abusives, i per
això, contràries al dret europeu
i/o espanyol, moltes de les quals
només som conscients que les
hem signat, quan ens les apliquen.
Gairebé tots hem marcat alguna
vegada la casella “Accepto les
condicions” sense haver llegit
abans “les condicions”...

Una de les últimes
clàusules que el
Tribunal de Justícia de
la UE ha considerat
abusiva és la que imposa
recàrrecs abusius als
passatgers per anul·lar
una reserva de bitllet
de tarifa econòmica
o no presentar-se a
l’embarcament
Les clàusules abusives són nulles, s’han de considerar no
incorporades al contracte, mentre
que la resta del contracte manté la
seva validesa. Una de les últimes
clàusules que el Tribunal de Justícia
de la UE ha considerat abusiva és
la que imposa recàrrecs abusius als
passatgers per anul·lar una reserva
de bitllet de tarifa econòmica o no
presentar-se a l’embarcament. La
Sentència fa referència en concret
a una clàusula incorporada per
la companyia Air Berlin en la
qual imposava un import de 25
euros en concepte de despeses
de tramitació als passatgers que
anul·lessin la seva reserva d’un
vol de tarifa econòmica o no es
presentessin a l’embarcament.

Altres clàusules que han estat
declarades nul·les per abusives
són les següents.
•

Les aerolínies no poden
denegar l’embarcament a
menors per no disposar de
la
documentació
exigida
pel reglament intern de la
companyia, quan tals menors sí que disposen de la
documentació exigida legalment per al viatge.

•

Les companyies aèries no poden prohibir viatjar a menors
de certa edat sense causa
acreditada.

•

Es declara nul·la per abusiva
i desproporcionada l’obligació
de pagar 40 € per no portar
la targeta d’embarcament impresa.

•

No es pot exigir el pagament
exclusivament amb targeta,
les companyies han de permetre l’opció del pagament en
metàl·lic.

•

Els òrgans judicials que coneixeran els processos derivats del contracte no podran
ser els del domicili de la
companyia.

•

Es declara nul·la la clàusula
que impedeix incloure en
l’equipatge facturat diners,
joies,
metalls
preciosos,
claus, càmeres, ordinadors,
medicaments, ulleres, lents,
rellotges, telèfons mòbils,
cigarretes, tabac o altres objectes de valor, documents
comercials, passaports i altres
documents d’identificació.

•

Es considera nul·la la clàusula
que imposa un càrrec en
concepte d’emmagatzematge
de l’equipatge que no hagi
estat recollit pel passatger
en la seva destinació en un
període de temps raonable,
sense identificar ni quina és
la quantia d’aquest recàrrec
ni a partir de quin moment es
cobrarà, ja que no es defineix
quant és el temps raonable.
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calendari
NOVEMBRE 2017

OCTUBRE 2017
Fins al dia 2:

Fins al dia 6:

IVA
Agost 2017: Grans Empreses i
Devolució mensual

RENDA 2n Termini:
303

Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Setembre 2017:
Grans Empreses
Tercer Trimestre 2017:
Pagaments fraccionats RENDA:
Tercer Trimestre 2017:
Estimació Directa
Estimació Objectiva
Pagaments fraccionats SOCIETATS:
Exercici en curs 2P:

18

IVA
Setembre 2017: Declaració
d’operacions intracomunitàries
Tercer Trimestre 2017:
Règim general
Tercer Trimestre 2017: Declaració
d’operacions intracomunitàries

Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Octubre 2017:
Grans Empreses

111, 115, 123
111, 115, 123

111, 115, 123

IVA
Octubre 2017: Declaració
d’operacions intracomunitàries

349

Fins al dia 30:
130
131
202, 222

IVA
Octubre 2017: Grans Empreses i
Devolució mensual

303

DESEMBRE 2017
Fins al dia 20:

349
303
349

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Novembre 2017:
Grans Empreses

111, 115, 123

Pagaments fraccionats SOCIETATS:
Exercici en curs 3P:

Fins al dia 30:
IVA
Setembre 2017:
Grans Empreses i Devolució mensual

102

303

202, 222

IVA
Novembre 2017: Declaració
d’operacions intracomunitàries

“El més important no és la
càmera, sinó l’ull”
Ernst Hass
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