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NOVETATS LEGALS PER A LES SOCIETATS

Ja tenim en vigor i total aplicació el Reglament europeu de protecció 
de dades. Sens dubte, un dels canvis legislatius a Europa, amb el seu 
conseqüent canvi en el marc de les legislacions nacionals, que més 
afectarà les obligacions de les empreses i els drets dels ciutadans amb 
relació a l’ús i el tractament de les seves dades. Són moltes les empreses 
que ja havien iniciat fa mesos el procés d’adaptació al Reglament, 
d’altres, les més petites, potser ho han aconseguit en un esprint final 
de canvis i d’adaptacions que sempre resulten més difícils del que un 
s’imagina. El procés d’adaptació és complex i passa, en alguns casos, 
per la renovació de tots els consentiments referents al tractament de 
dades personals amb què comptem, o com a mínim, la verificació que 
la informació facilitada en el moment d’obtenció d’aquestes dades és 
correcta. Sens dubte vostè ha rebut en l’àmbit personal algunes cartes 
o correus electrònics de confirmació al respecte. També exigeix una 
revisió dels contractes amb aquells encarregats de tractament que 
tracten dades per compte del responsable i de les mesures tècniques 
i organitzatives que s’apliquen per garantir la confidencialitat i la 
seguretat de les dades. Recordi que ha canviat l’estructura plantejada 
per l’antiga normativa. Ara no hi ha una llista tancada d’obligacions 
que ens hem de limitar a complir, sinó que el nou Reglament situa 
en el centre del model la protecció dels drets i de les llibertats 
dels ciutadans amb relació a les seves dades personals i obliga les 
organitzacions a ser proactives a l’hora de dissenyar els mecanismes 
i protocols necessaris perquè aquests drets no es vulnerin, de forma 
oberta, triant les mesures que considerin oportunes, però responent en 
cas que els drets de protecció dels ciutadans sobre les seves dades es 
vegin vulnerats.

Una altra novetat important afecta el proper dipòsit de comptes. A 
partir d’aquest any, en el moment de presentar els comptes anuals de 
la societat és obligatori indicar el titular real de la societat. Per això, 
cal indicar qui és o quines són les persones físiques que posseeixin, 
bé directament o bé indirectament, un percentatge del capital social o 
del dret de vot superior al 25 %, és a dir, quines són les persones que 
controlen la societat. Per a les societats que no tinguin cap persona 
física que ostenti un percentatge superior a aquest 25 %, llavors 
s’ha d’identificar l’administrador social, i si la posició d’administrador 
l’ostenta una societat, llavors s’ha d’identificar la persona física que 
aquesta societat hagi nomenat per exercir les funcions d’administrador. 
Una vegada complerta aquesta obligació d’informació per primera 
vegada, ja no cal tornar a informar d’aquesta titularitat real de nou 
mentre no s’hi produeixin canvis.

I tancant aquest editorial i les seves referències a les noves 
obligacions que afecten les societats, no deixi de llegir el nostre 
article sobre l’obligació de constància estatutària de la remuneració 
dels administradors i dels consellers delegats. El Tribunal Suprem 
acaba de dictar una Sentència que reforça la transparència i n’exigeix 
la constància en Estatuts, cosa que canvia així totalment el criteri 
mantingut fins a la data per la Direcció General de Registres i Notariat 
i la doctrina majoritària, que era més flexible.

Tantes obligacions... bé, ànim, perquè l’estiu arriba aviat...!

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
Trencant els motlles clàssics: nous impostos per a les 
companyies digitals?

La Unió Europea es prepara per a un nou mercat únic digital en què les transaccions a través 
de mitjans electrònics estiguin protegides i on el principi de llibertat de circulació es mantingui 
als mateixos nivells que per a l’activitat tradicional.

Les companyies digitals i les seves operacions en l’àmbit del mercat europeu també han 
de quedar integrades en un marc fiscal que garanteixi que la seva nova operativa i la seva 
desconnexió territorial no els permetin reduir artificialment la seva factura fiscal. Això implica 
buscar nous punts de connexió entre activitat econòmica i territori que trenquin alguns dels 
esquemes clàssics de tributació.
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1.- ES POT VEURE, ES POT 
TOCAR, ÉS AQUÍ... DONCS 
HA DE PAGAR IMPOSTOS 
AQUÍ: PRESENCIALITAT I FIS-
CALITAT SEGUEIXEN DE LA 
MÀ?

El disseny dels sistemes impositius 
sempre ha estat vinculat a una 
certa idea de “tangibilitat”. Es pot 
gravar allò que veiem, que podem 
tocar. Sens dubte, la seguretat 
jurídica que també tradicionalment 
s’ha exigit als sistemes tributaris ha 
contribuït a aquesta consideració. 
Un ràpid passeig per la història de 
la fiscalitat així ens ho demostra.

Els primers impostos van ser vin-
culats a la collita, a la terra, a 
una realitat palpable, fàcilment 
comprovable fins i tot en aquells 
temps i que, de forma una mica 
rudimentària i no sempre justa (pe-
rò aquest no és el tema ara), in-
tentava mesurar una certa forma de 
capacitat econòmica sobre la qual 
imposar el tribut.

L’economia industrial es va ca-
racteritzar pels impostos a la 
producció, les vendes de béns... de 
nous conceptes tangibles, compro-
vables. 

A diferència del que succeïa amb 
la terra, les fàbriques es podien 
traslladar, i amb això, s’obre 
una nova opció per a les grans 
empreses, la de poder ubicar les 
seves instal·lacions o traslladar-les 
a altres països o territoris amb una 
fiscalitat més favorable.

La societat de la informació en 
què vivim avui, integrada amb una 
economia en què el protagonisme 
el tenen els serveis, ha trencat 
una de les connexions bàsiques 
tradicionals entre activitat eco-
nòmica i fiscalitat: la de la pre-
sencialitat. A la nostra economia 
de serveis, ja no li cal estar present 

“físicament” en un país per vendre 
o produir o guanyar diners allà, n’hi 
ha prou amb estar present “digi-
talment”. 

No obstant això, per als conceptes 
tributaris clàssics, aquest canvi 
els suposa un trencament de les 
estructures al voltant de les quals 
tradicionalment s’ha anat cons-
truint el sistema fiscal.

Vegem quines són les previsions de 
noves formes de tributació sobre 
les grans companyies digitals que 
estan ara mateix sobre la taula, i 
que ja s’han anat creant i aplicant 
en altres països i a les quals es fa 
referència com a Google Tax.
 

2.- L’EVOLUCIÓ DE LA PRE-
SÈNCIA REAL A LA PRESÈN-
CIA DIGITAL

El procés d’internacionalització 
de la nostra economia ha afectat 
els processos de creixement de 
les empreses, és evident, però 
també ha irromput de ple en les 
estructures fiscals dels estats, 
que, en les últimes dècades, han 
vist com els impostos que abans 
pagava una empresa radicada 
en el seu territori li corresponien 
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La societat de la 
informació en 

què vivim avui ha 
trencat una de les 

connexions bàsiques 
tradicionals entre 

activitat econòmica i 
fiscalitat:
la de la 

presencialitat

íntegrament, i ara ha de compartir-
los amb els altres estats en què 
aquesta mateixa empresa està pre-
sent.

Recordem que, en el seu evident 
afany recaptatori, els estats ac-
tuals tendeixen a combinar tres 
formes de recaptació sobre els 
resultats de les empreses que tin-
guin alguna vinculació amb el seu 
territori. 

En primer lloc, les societats resi-
dents en un estat paguen l’impost 
sobre els seus resultats, per exem-
ple, en el nostre cas, l’Impost so-
bre societats, en aquest estat. 

A continuació, cal matisar que, 
quan aquestes societats residents 
en un estat obtenen rendiments en 
un altre, sovint els han de tributar 
en el seu estat de residència 
per aplicació del principi fiscal 
generalitzat de residència rela-
cionat amb el concepte de World 
Wide Income (renda mundial), 
amb el qual se sol fer referència 
a la capacitat d’un estat per 
fer tributar als seus residents 
(persones o societats) pel total 
de renda obtinguda en qualsevol 
lloc del món i no només en el seu 
territori. 

Al nostre país, així succeeix en 
l’Impost de societats i en l’Impost 
sobre la renda, sense perjudici 
de l’aplicació de les mesures 
correctores que després siguin 
aplicables en forma d’exempcions 
o deduccions per doble imposició.

Però, a més a més, com que la 
internacionalització ha estat fins 
fa relativament poc un procés 
presencial, és a dir, realitzat mit-
jançant l’obertura d’oficines, plan-
tes, sucursals... en altres països, 
els estats no han perdut l’opor-
tunitat per recaptar impostos 
també sobre aquestes estructures 
que entitats no residents tenen 
en el seu territori. Aquestes es-
tructures resulten gravades a tra-
vés de figures com la imposició 
sobre no residents, a través de les 
quals els no residents tributen en 
un estat diferent del de residència 
per les rendes que hi ha obtingut.

La tributació sobre no residents té, 
a més, una perspectiva addicional 
a la purament recaptatòria que en 
complica el disseny. 

Àvids d’inversions estrangeres, 
tal com els estats estan majorità-
riament avui dia, la qüestió de 
la fiscalitat aplicable a aquestes 
rendes de no residents assoleix 
una dimensió important com un 
dels elements que posiciona l’es-
tat en el mercat internacional de 
la captació d’inversions. 

L’estat veu en aquest no resident 
que té una activitat econòmica o 
una inversió en el seu territori com

un potencial de recaptació tribu-
tària, però simultàniament és cons-
cient que una fiscalitat elevada 
farà que aquestes inversions o ac-
tivitats s’ubiquin en un altre estat 
de fiscalitat més “amable”. 

A més, cal no oblidar que, com 
a mínim en el marc de la Unió 
Europea, el model tampoc pot 
suposar discriminacions entre re-
sidents i no residents, ni per des-
comptat, pot implicar traves als 
residents perquè marxin o portin 
les seves inversions a altres estats 
de la UE.

A la dificultat que implica la con-
currència de tot aquest joc d’in-
teressos recaptadors entre estats 
a l’hora de dissenyar una fiscalitat 
justa per a tots, que a més eviti 
situacions de doble imposició o 
de sobreimposició, s’ha afegit en 
els darrers anys la situació de les 
grans multinacionals digitals.

Les companyies que havien acatat 
aquestes regles de joc (com hem 
vist molt marcades per la idea de 
residència fiscal i presencialitat) 
veuen com les seves veïnes mul-
tinacionals digitals, en poder fun-
cionar internacionalment al marge 
d’aquests motlles clàssics de pre-
sència fiscal o residència, poden

FISCAL
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anar obtenint beneficis en molts 
estats, però pagant impostos 
mínims, de vegades, només en 
aquells territoris qualificats com 
a paradisos fiscals o en aquells en 
què la fiscalitat efectiva és molt re-
duïda.

Aquest posicionament tan “cò-
mode” d’aquestes multinacionals 
davant la fiscalitat té molt a veure 
amb la seva nova forma de funcio-
nament. 

D’alguna manera es podria dir 
que l’origen d’aquesta absència 
de tributació o tributació mínima 
d’aquestes companyies es troba 
en el fet que els motlles fiscals 
clàssics no saben com encaixar la 
seva nova operativa econòmica: no 
ofereixen res tangible, l’ofereixen 
des de qualsevol lloc i des de 
tots els llocs, no requereixen es-
tructures que encaixin en el con-
cepte “d’establiment permanent” 
per operar en un país, i encara 
sense aquesta estructura el volum 
d’activitat econòmica que hi de-
senvolupen és inabastable. 

En alguns casos, els rendiments 
que declaren com a obtinguts en 
un país a través d’una companyia 
filial són mínims en relació amb 
el volum de facturació, emparats 
en el concepte que la filial és una 
simple comissionista que, com a 
tal, es queda amb una part ínfima 
del preu final.

Aquesta absència d’estructures i 
aquestes formes de funcionament 
típiques de l’era digital, en no 
encaixar en els motlles clàssics que 
marquen la tributació de les ac-
tivitats en un territori, comporten 
precisament que els resultats d’a-

questes operacions en un estat no 
puguin ser gravades per aquest 
estat en faltar el punt de con-
nexió exigit: no hi ha presència 
física o establiment quan aquest 
és exigible... o, per exemple, com 
combinar l’exigència d’una per-
sona que estigui físicament en 
aquest país i tanqui el contracte 
com a punt de connexió que 
permeti ancorar en el seu territori 
els resultats de les operacions, 
quan avui dia molts contractes es 
tanquen automàticament per un 
software programat sense interven-
ció humana.

3.- LA RESPOSTA DE LA 
FISCALITAT: NOUS PUNTS DE 
CONNEXIÓ

Davant la problemàtica descrita i 
coneixedors que la tendència en 
la nostra economia camina cap a 
la desconnexió física a través de 
“l’imperi dels serveis”, l’única 
opció que els estats tenen és 
canviar les regles del joc i crear 
nous punts de connexió al marge de 
la presencialitat, en altres paraules, 
buscar nous criteris que obliguin 
una empresa a pagar impostos en 
un estat, tot i que no hi estigui 
present o no hi tingui vinculació que 
encaixi en els punts de connexió 
tradicionals amb relació a ell.

Les tendències internacionals van 
en la línia de crear un nou punt de 
connexió al voltant del concepte de 
“presència digital significativa” o 
“presència econòmica significativa” 
i que es podria explicar així: potser 
no hi ha una presència física de 
l’empresa al país però es podria 
equiparar aquesta presència física 
a la presència digital a l’estat de-

mostrada a través de l’ús d’un 
domini local (per exemple: .es, 
.it, .fr), o d’una web en l’idioma 
del país i adaptada als seus 
gustos i costums, la possibilitat 
de pagament en moneda local, el 
volum de contractes que es tanquen 
a través d’aquesta web, o el total de 
persones del país que accedeixin a 
aquesta web... 

Tots aquests indicis poden permetre 
considerar que una companyia té 
una presència (encara que no sigui 
física) en un determinat país.

Austràlia, per exemple, va crear 
l’any passat un impost específic en 
aquesta línia que es va identificar 
precisament com a Google Tax, amb 
l’objectiu de gravar amb un tipus de 
gravamen ni més ni menys que del 
40 %, els beneficis obtinguts per 
les grans multinacionals digitals 
que, a través de l’ús i l’abús de 
tècniques de planificació fiscal, 
aquestes companyies traslladin a 
altres territoris, especialment a pa-
radisos fiscals. 

A l’hora de plantejar aquest nou 
impost, el Govern es va preocupar 
especialment de deixar clar que no 
afectaria un altre tipus d’inversors, 
una forma d’evitar la fugida d’un 
altre tipus de companyies que 
no estaven entre els destinataris 
objecte del nou gravamen.

Pel que fa a Espanya i a la Unió 
Europea, en les últimes setmanes, 
es comença a parlar de nou de 
la necessitat de crear un impost 
similar amb el qual, en el cas 
d’Espanya, s’ha indicat que l’objec-
tiu és aconseguir una recaptació 
addicional que permeti pagar les 
pensions i que podria ser aplicable 
a partir ja de 2019. 

La proposta planteja crear un 
impost al tipus del 3 % sobre 
la facturació generada per 
certs serveis digitals prestats 
per aquelles empreses que 
facturin més de 750 milions 
d’euros a tot el món i més de 
50 milions d’euros a la UE.

Cada home pot millorar la seva vida
millorant la seva actitud. Héctor Tassinari
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FISCAL

L’exempció o no de la prestació per maternitat ja és 
sobre la taula del Suprem

El Tribunal Suprem ha emès inter-
locutòria en què admet a tràmit 
el recurs de cassació per a uni-
ficació de doctrina al voltant de la 
possibilitat de declarar exemptes 
les quantitats percebudes de l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social 
durant la baixa per maternitat. 

Recordem que la qüestió es retro-
trau a la diversitat de posicions que 
s’han anat plantejant entre el Tribu-

Tribunal Econòmic Administratiu 
Central, que ha denegat l’exempció 
per a aquestes quantitats, i les 
sentències dictades per alguns òr-
gans judicials, per exemple, la del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid de 6 de juliol de 2016, que 
sí que han declarat l’exempció.

El mateix Tribunal Suprem afirma 
la transcendència de la resolució 
sobre aquest assumpte, tenint en 

compte el volum de renda que que-
daria exempta o no de l’impost en 
virtut de la seva decisió, així com 
el nombre de persones afectades, 
que serien no només les que han 
accedit a les prestacions de mater-
nitat, sinó també les que han obtin-
gut prestacions de paternitat.

Amb aquesta interlocutòria en què 
s’admet a tràmit el recurs, només 
cal esperar que l’Alt Tribunal es 
pronunciï sobre aquesta qüestió 
que ha generat un dels debats fis-
cals més vius dels últims mesos.

El Tribunal Suprem ha 
emès interlocutòria en 
què admet a tràmit el 

recurs de cassació per a 
unificació de doctrina al 
voltant de la possibilitat 
de declarar exemptes les 
quantitats percebudes de 

l’INSS durante la baixa per 
maternitat

Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l’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 que estableix l’article 62.6 del Reglament de l’Impost sobre el valor afegit, 
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i una altra normativa tributària, i el model 
322 “Impost sobre el valor afegit. Grup d’Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de 
l’Impost sobre el valor afegit a la importació liquidat per la duana”, aprovat per l’Ordre EHA/3434/2007, 
de 23 de novembre.

Ordre HFP/335/2018, de 28 de març, per la qual es redueixen per al període impositiu 2017 els índexs 
de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Ordre HFP/386/2018, de 13 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la 
qual es desenvolupa parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la 
gestió recaptatòria de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

NORMATIVA FISCAL
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LABORAL

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera 
les guàrdies que obliguen a romandre al lloc indicat 
per l’empresari com a temps de treball

LABORAL

1.- EL SUPÒSIT DE FET: DE 
GUÀRDIA AMB UN MARGE DE 8 
MINUTS PER ARRIBAR A LA FEI-
NA

Aquesta sentència de 21 de febrer 
de 2018 es dicta pel TJUE en res-
posta a una qüestió prejudicial 
plantejada per un Tribunal belga 
en relació amb la interpretació i 
aplicació de la Directiva 2003/88/

CE, relativa a determinats aspectes 
de l’ordenació del temps de treball. 

La qüestió sorgeix en un procés ju-
dicial en què el Sr. Mayers, bom-
ber de l’Ajuntament de la Ville de 
Nivelles, a Bèlgica, sol·licita el 
pagament de determinades quan-
titats pel temps de guàrdia que 
ha de cobrir i durant el qual ha de 
romandre a casa o en un radi de 
distància del seu lloc de treball 
que li permeti traslladar-se a la 
feina en un temps màxim de 8 mi-
nuts.

2.- QUÈ S’HA DE CONSIDERAR 
TEMPS DE TREBALL?

La Directiva 2003/88 regula les 
disposicions mínimes de seguretat 

i salut en matèria de treball i, 
entre altres aspectes, estableix les 
regles d’ordenació bàsiques del 
temps de treball.

A l’hora de plantejar aquesta or-
denació defineix, d’una banda, el 
temps de treball, i per una altra, el 
temps de descans.

Com a temps de treball, considera 
aquell temps que el treballador 
roman a l’empresa, a disposició 
de l’empresari, i en l’exercici de 
la seva activitat o de les seves 
funcions, de conformitat amb la 
legislació i/o pràctica nacional. 
Es tracta, per tant, d’una definició 
molt àmplia. A sensu contrario, 
defineix el temps de descans com 
tot aquell que no sigui temps de 
treball. 

Si bé en la majoria de relacions laborals la diferència entre temps de treball i temps de descans 
resulta clara, hi ha nombrosos supòsits en què aquesta distinció no és sempre tan evident. 
Ens referim, en concret, al cas d’aquells llocs de treball on, a més del temps de presència 
ordinari desenvolupant les funcions encomanades per l’empresari -clarament temps de treball- 
i el temps de descans en què el treballador no té obligació d’acudir a la feina, apareix una 
tercera categoria -el temps de guàrdia- en què el treballador no realitza la seva prestació 
laboral ordinària, fins i tot pot ser que no es trobi en el seu centre de treball, però ha d’estar 
localitzable i disponible per desplaçar-s’hi en un temps raonablement breu quan l’empresari 
així li ho sol·liciti.

La Sentència del Tribunal de Justícia Europeu de 21 de febrer de 2018 analitza precisament 
la qualificació d’aquest “temps de guàrdia”. D’entrada, nega la possibilitat que hi hagi una 
tercera categoria de temps diferent del temps de treball i del temps de descans, afirmant, en 
conseqüència, que el temps de guàrdia s’ha de reconduir a una de les dues. A partir d’aquest 
plantejament inicial, conclou que la qualificació que correspon al temps de guàrdia quan 
concorren certes condicions és la de temps de treball. Vegem a continuació quines són les 
consideracions que el TJUE aporta i quines implicacions pràctiques poden tenir.
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L’Estatut dels treballadors no de-
fineix el concepte de temps de 
treball sinó que es limita a establir 
a l’article 34 que es computarà de 
manera que, tant a l’inici com al 
final de la jornada diària, el tre-
ballador s’ha de trobar al seu lloc 
de treball. 

Per la seva banda, en el cas del 
dret belga, que és el país en què 
es produeixen els fets analitzats 
en aquesta sentència, el temps 
de treball es defineix com “el pe-
ríode de temps durant el qual el 
treballador està a disposició de 
l’empresari”.

El Reglament regulador del servei 
de protecció contra incendis del 
municipi de Nivelles, al qual 
pertanyia el Sr. Mayers, establia 
sobre el tema que ens interessa 
ara: “el treballador (...) ha de 
complir el requisit de domicili 
següent: (...) tenir el seu domicili 
o residir en un lloc que li permeti 
presentar-se al parc de bombers 
de Nivelles, en condicions de 
trànsit fluid i respectant el Codi 
de Circulació, en no més de 8 
minuts. Durant el període de 
guàrdia localitzada, cada membre 
del personal (...) es compromet 
a: romandre a una distància del 
parc de bombers que li permeti 
presentar-s’hi, en condicions de 
trànsit fluid, en no més de vuit 
minuts; fer gala d’una diligència 
particular a l’efecte d’estar per-
manentment en condicions de 

fer ús dels diferents mitjans tèc-
nics utilitzats per convocar el 
personal i de posar-se en camí 
immediatament, en la forma més 
adequada, quan el personal en pe-
ríode de guàrdia localitzada sigui 
convocat”. 

Una vegada plantejat el règim apli-
cable al Sr. Mayers, el que aquest 
pregunta, és si aquest temps de 
guàrdia dissenyat amb aquests 
condicionants pot ser considerat 
temps de treball.

En el transcurs de l’estudi del 
cas objecte del procediment, 
les qüestions prejudicials que 
el tribunal d’instància pre-
gunta al TJUE són quatre, però 
de les quals, la que entra al 
fons de l’assumpte i ens inte-
ressa és la quarta: “S’oposa la 
Directiva 2003/88 (...) al fet 
que el període de guàrdia do-
miciliària es consideri temps 
de treball quan, tot i que la 
guàrdia es desenvolupi en el 
domicili del treballador, les 
obligacions que recauen so-
bre ell durant la guàrdia (com 
l’obligació de respondre a les 
necessitats de l’empresari en 
un termini de vuit minuts) 
limiten significativament la 
possibilitat de realitzar altres 
activitats?”

3.- SENTÈNCIA I POSICIONS 
JURISPRUDENCIALS ANTERIORS

Després de l’estudi del cas i de la 
Directiva aplicable, el TJUE conclou 
que aquest temps de guàrdia s’ha 
de considerar temps de treball a 
partir de les argumentacions se-
güents.

En primer lloc, el Tribunal Europeu 
considera que el concepte de 
temps de treball i de temps de des-
cans s’exclouen mútuament, de 
manera que el temps que es qua-
lifica com a temps de treball no es 
pot considerar en cap cas temps de 
descans i viceversa, el temps de 

descans quan ho és no es pot qua-
lificar com a temps de treball. 

Aquesta premissa obliga a incor-
porar en un d’aquests dos conceptes 
el temps de guàrdia: o és temps 
de treball o és temps de descans, 
però no hi ha un tercer gènere o 
modalitat de temps “intermèdia” 
en què concorrin característiques 
d’un o altre, per exemple, en el 
cas d’un treballador en situació 
de guàrdia que està fora del seu 
centre de treball, no realitza la 
seva prestació laboral, però no té la 
llibertat de desplaçar-se i organitzar 
el seu temps lliurement ja que ha 
d’estar disponible per arribar al 
seu lloc ràpidament en cas de 
requeriment de l’empresa.

En segon lloc, el tribunal considera 
important que, per a la qualificació 
del temps com a temps de treball, 
no s’incorpora en la definició de la 
Directiva cap referència al com-
ponent productiu o intensitat del 
treball (el temps de treball pot 
ser no directament productiu) o al 
component rendiment (pot exis-
tir un temps de treball en què el 
treballador no estigui generant 
directament un rendiment). La 
Sentència de l’1 de desembre de 
2005, C-14/04, afirma ambdues 
idees en el seu apartat 43 quan 
conclou: “En aquest context resulta 
obligat destacar, d’una banda, que 
la Directiva 93/104 no contempla 
una categoria intermèdia entre els 
períodes de treball i els de descans 
i, d’altra banda, que entre els 
elements peculiars del concepte 
de «temps de treball» a l’efecte 
d’aquesta Directiva, no hi figura la 
intensitat del treball exercit pel tre-
ballador per compte d’altri ni el seu 
rendiment”.

El Tribunal considera, en tercer 
lloc, que la presència física del tre-
ballador i la seva disponibilitat en 
el lloc de la feina durant el temps 
de guàrdia als efectes de prestar 
els seus serveis professionals s’ha 
de considerar una part de les fun-
cions del seu lloc de treball, en-
cara que l’activitat efectivament 
desenvolupada pel treballador en 
les diferents circumstàncies es 
modifiqui. 

L’Estatut dels 
treballadors 

no defineix el 
concepte de temps 
de treball sinó que 
es limita a establir 
a l’article 34 que 
es computarà de 

manera que el 
treballador s’ha de 
trobar al seu lloc 

de treball

LABORAL
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La Sentència d’aquest mateix tri-
bunal, de 3 d’octubre de 2000, 
C-303/98, així ho considera, com 
a temps de treball, en el cas de les 
guàrdies dels metges en un centre 
de salut, les activitats dels quals 
varien, però que s’han de quedar 
allí a disposició de les necessitats 
de servei que sorgeixin en cada 
moment. La Sentència afirma que: 
“(...) els elements característics 
del concepte de temps de treball 
es donen en els períodes d’atenció 
continuada dels metges d’Equips 
d’Atenció Primària en règim de 
presència física en el centre sa-
nitari (...), tot i que l’activitat 
efectivament realitzada variï segons 
les circumstàncies, l’obligació 
imposada a aquests metges d’estar 
presents i disponibles en els cen-
tres de treball per prestar els seus 
serveis professionals s’ha de con-
siderar compresa en l’exercici de 
les seves funcions”.

Encertadament, el Tribunal matisa, 
en quart lloc, que l’exclusió del 
concepte de temps de treball per 
al període de guàrdia equivaldria 
a posar en perill els objectius 
plantejats per la Directiva, que no 
són altres que garantir la salut i la 
seguretat dels treballadors, cosa 
que inclou lògicament que aquests 
treballadors puguin gaudir de 
períodes mínims de descans i més 
de períodes de pausa adequats.

Com a cinquè element a analitzar, 
el Tribunal té en compte que, 
d’acord amb el concepte de temps 
de treball que planteja la Directiva 
2003/88, una qüestió determinant 
per concloure que un període és 
temps de treball, és que concorri el 
fet que el treballador està obligat 
a trobar-se físicament present en 
el lloc determinat per l’empresari, 
normalment el centre de treball, 
i romandre a la seva disposició 
per poder prestar els serveis que 
li siguin requerits de forma im-
mediata en cas de necessitat. 

La Sentència afirma que aquestes 
obligacions que limiten les possibi-
litats que els treballadors afectats 
puguin triar el seu lloc d’estada 
durant el temps que durin les 
guàrdies, s’han de considerar tam-
bé part de les seves funcions. 

En la mateixa línia ja s’havia pro-
nunciat el Tribunal en sentències 
anteriors, per exemple, la de 9 
de setembre de 2003, C-151/02, 
igualment dedicada a resoldre la 
qüestió de les guàrdies dels metges 
com a temps de treball, i que afirma 
de forma contundent que: “el 
factor determinant per considerar 
que els elements característics del 
concepte de «temps de treball», en 
el sentit de la Directiva 93/104, 
(...) és el fet que estan obligats a 
trobar-se físicament presents en el 

lloc determinat per l’empresari i a 
romandre a la seva disposició per 
poder prestar els seus serveis im-
mediatament en cas de necessitat”.

Com s’observa, en aquestes sen-
tències, el TJUE centra, com a eix 
per a la consideració d’aquests 
períodes com a temps de treball, 
el fet que l’obligació de la guàrdia 
impedeix “que els metges afectats 
triïn el seu lloc d’estada durant els 
períodes d’espera”. 

En altres paraules, és evident que 
ens trobem davant d’un temps 
més proper al temps de treball (el 
treballador no té llibertat absoluta 
per l’ús del seu temps) que al de 
descans.

Precisament aquest últim punt és 
de cabdal importància per al cas 
que ens ocupa, i és el que té a veure 
amb la novetat del Cas Mayers, que 
està obligat a romandre en un lloc 
indicat per l’empresari.

En la Sentència de 9 de setembre 
de 2003, C-151/02, el Tribunal 
delimita les dues situacions 
i indica que: “en comparació 
amb un metge en règim d’alerta 
localitzada, que només requereix 
que estigui localitzat de forma 
permanent sense que s’exigeixi, 
però, la seva presència física en el 
centre sanitari, un metge obligat 
a mantenir-se a disposició del seu 
empresari en el lloc que aquest 

Fes el que estimes, estima
tot el que facis. Anònim

El Tribunal de 
Justícia de la 

Unió Europea 
conclou que 

la qualificació 
que correspon 

al temps de 
guàrdia quan 

concorren certes 
condicions és 

la de temps de 
treball
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empresari determini durant tota la 
durada dels seus torns d’atenció 
continuada està subjecte a limi-
tacions considerablement més cos-
toses, ja que ha de romandre allu-
nyat del seu entorn tant familiar 
com social i gaudeix d’una menor 
llibertat per administrar el temps 
durant el qual no es requereixen 
els seus serveis professionals. En 
aquestes circumstàncies, no es 
pot considerar que un treballador 
disponible al lloc designat per 
l’empresari es trobi descansant 
durant els períodes del seu servei 
d’atenció continuada en els quals 
no exerceix efectivament una ac-
tivitat professional”.

Seguint aquesta línia jurispruden-
cial, la Sentència de 21 de febrer 
de 2018 que estem comentant 
afirma que el cas de la “guàrdia 
localitzada” implica per al treba-
llador “que estigui accessible 
permanentment sense, però, 
haver d’estar present en el lloc de 
treball”, cosa que, segons el parer 
dels magistrats, implica, al seu 
torn, que “en aquesta situació el 
treballador pot administrar el seu 
temps amb menys limitacions 
i dedicar-se als seus interessos 
personals”. 

En aquesta circumstància, la qua-
lificació del temps de treball només 
es correspon amb el temps dedicat 
efectivament a la prestació de ser-
veis.

I, què hi ha d’especial en el cas 
del Sr. Mayers? Doncs que en 
aquest cas concorren algunes cir-
cumstàncies similars a les con-
tingudes en els casos anteriors, 
però també d’altres de diferents. 
Per això es qüestiona davant el 
TJUE, ja que la jurisprudència 
anterior no contempla una resposta 
per a aquesta situació específica.

Per al Sr. Mayers, la seva obligació 
no només era estar localitzable, 
com en el concepte de “guàrdia 
localitzada” descrit anteriorment, 
sinó que, a més, havia de respondre 
i personar-se en un termini de vuit 
minuts al seu lloc de treball en cas 
que l’empresari així ho sol·licités, i 
a més de l’anterior, quedava obligat 

a estar present físicament durant 
el temps de guàrdia en el lloc 
determinat per l’empresari, que 
la sentència considera que no era 
el seu lloc de treball, sinó el seu 
domicili.

Tenint en compte aquestes carac-
terístiques de les guàrdies que 
el Sr. Mayers havia de complir en 
aplicació de la normativa, el Tribunal 
considera necessari plantejar-se si 
constitueixen o no temps de tre-
ball, però creu necessari fer-ho 
sempre des de la perspectiva de 
la Directiva 2003/88, a partir de 
les característiques objectives que 
concorren en el cas, i sempre tenint 
present que la finalitat d’aquesta 
norma europea, segons l’opinió del 
TJUE, no és altra que “establir unes 
disposicions mínimes destinades a 
millorar les condicions de vida i de 
treball dels treballadors”.

Per això, les circumstàncies que 
envolten les obligacions del Sr. 
Mayers, i especialment la relativa a 
la seva obligació de presentar-se al 
seu lloc de treball en un termini de 
vuit minuts, condueixen el TJUE a 
concloure que són circumstàncies 
que “limiten de manera objectiva les 
possibilitats que té un treballador 
que es troba en la situació del Sr. 
Mayers, de dedicar-se als seus 
interessos personals i socials”. 
De fet, aquesta forma de guàrdia 
és molt més restrictiva que les 

guàrdies que només consisteixen 
a estar localitzable a disposició 
de l’empresari, pel que fa a les 
possibilitats que té el treballador 
d’utilitzar lliurement el seu temps 
o disposar del temps lliurement.

Com a conclusió de tot l’anterior, el 
Tribunal considera que el concepte 
de “temps de treball” previst a 
l’article 2 de la Directiva 2003/88 
s’ha d’interpretar en el sentit que 
és aplicable a una situació en què 
un treballador té l’obligació de 
romandre al seu domicili durant 
el període de guàrdia, d’estar a 
disposició de l’empresari, i de 
poder-se presentar al seu lloc de 
treball en un termini de vuit minuts. 

Com a conseqüència, el Tribunal 
de Justícia Europeu conclou la seva 
Sentència afirmant que “el temps 
de guàrdia que un treballador passa 
al seu domicili amb l’obligació de 
respondre a les convocatòries del 
seu empresari en un termini de 
vuit minuts, termini que restringeix 
considerablement la possibilitat de 
realitzar altres activitats, s’ha de 
considerar “temps de treball”.

Amb relació a la forma de remu-
neració d’aquest temps de treball 
així definit, el Tribunal Europeu no 
es pronuncia i afirma que es tracta 
d’un tema que ha de ser regulat 
i resolt pel dret nacional en cada 
cas.

s’ha de presentar al seu lloc de 
treball en un termini de vuit minuts
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Tribunal Suprem: el permís de lactància acumulat s’ha 
de calcular sobre una hora diària i no sobre mitja

LABORAL

El permís de lactància que reconeix l’Estatut dels treballadors ja ha estat en diverses ocasions 
objecte de controvèrsia. 

L’article 37 que el recull ha patit des de l’any 94 unes deu modificacions i, en el cas concret 
del paràgraf quart, que és el que recull aquest permís, almenys se n’ha modificat dues. Com 
veurem de seguida, el precepte no és del tot clar en la seva dicció, la qual cosa, sens dubte, ha 
afavorit les nombroses qüestions que han sorgit al voltant de la seva interpretació: si el permís 
estava vinculat a la lactància natural o també a altres formes d’alimentació del nadó, si es 
reconeixia a les mares i també als pares... 

La recent Sentència del Tribunal Suprem de 19 d’abril de 2018 intenta resoldre una altra de 
les polèmiques que han sorgit en els últims anys en relació amb aquest permís: en cas d’optar 
per acumular el temps de permís, el còmput ha de ser el resultat de la suma d’una hora de 
permís diària i no de mitja hora, tal com les empreses interpreten majoritàriament.

1.- LA CONFIGURACIÓ DEL PER-
MÍS DE LACTÀNCIA A L’ESTATUT 
DELS TREBALLADORS I LA DIS-
CREPÀNCIA AL SI DE L’EMPRESA 
RECURRENT

Per entendre bé la problemàtica 
plantejada al voltant del còmput 
de temps que correspon per l’acu-
mulació del període de lactància, 
començarem per veure la redacció 
vigent de l’article 37.4 que el 
reconeix:

“4. En els supòsits de naixement de 
fill, adopció, guarda amb l’objec-

tiu d’adopció o acolliment, d’a-
cord amb l’article 45.1.d), per a 
la lactància del menor fins que 
compleixi nou mesos, els tre-
balladors tindran dret a una hora 
d’absència del treball, que podran 
dividir en dues fraccions. La du-
rada del permís s’incrementarà 
proporcionalment en els casos de 
part, adopció o guarda amb la fina-
litat d’adopció o diferents acolli-
ments múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la 
seva voluntat, podrà substituir-
lo per una reducció de la seva 

jornada en mitja hora amb la 
mateixa finalitat o acumular-lo 
en jornades completes en els ter-
mes previstos en la negociació 
col·lectiva o en l’acord a què arribi 
amb l’empresari respectant el que 
estableix la norma.

Aquest permís constitueix un dret 
individual dels treballadors, homes 
o dones, però només podrà ser 
exercit per un dels progenitors en 
cas que ambdós treballin.”

Amb aquesta redacció legal sobre 
la taula, la discussió en el si de 
les empreses i de les negociacions 
dels convenis col·lectius o acords 
entre empresaris i treballadors ha 
sorgit al voltant del temps de l’acu-
mulació: si un treballador opta per 
acumular el permís, el temps total 
és el resultat d’acumular una hora 
per cada dia que correspongui 
gaudir del permís, o és el resultat 
d’acumular-ne mitja hora.

En aquest context, es planteja el 
recurs de cassació que el Tribunal 
Suprem resol en aquesta Sentència 
1613/2018, de 19 d’abril, inter-
posat per una empresa de Jaén, 
després de dues sentències 
d’instància desestimatòries a la 
seva pretensió que el còmput de 
l’acumulació del període de lac-
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tància es fés a partir de trenta mi-
nuts diaris.

El Conveni Col·lectiu de l’empresa 
en qüestió recull el permís de 
lactància com a dret dels treba-
lladors però es limita a establir 
que consistirà en “una hora diària 
d’absència, dividida en dues fra-
ccions de mitja hora o reducció 
de la jornada diària en mitja hora. 
Possibilitat de gaudi acumulat”. 
Sense concretar, per tant, com s’ha 
de computar aquesta acumulació.

Davant la diversitat d’interpreta-
cions plantejades per l’empresa, 
que entenia que s’havia de com-
putar a partir de mitja hora, i els 
treballadors, que entenien que 
s’havia de computar com a una, la 
Comissió Paritària del Conveni va 
plantejar la qüestió en els termes 
següents: “Per part d’ASMAVAM, 
es considera que la lactància acu-
mulada s’ha de fer computant 60 
minuts diaris i no el temps que 
en l’actualitat estigui acumulant 
l’empresa, tenint en compte la ju-
risprudència existent en aquesta 
matèria.  

La Direcció de l’empresa respon 
que l’acumulació d’hores de 
lactància no és un dret dels 
treballadors que es desprengui 
directament de l’ET, sinó que 
aquesta norma estableix la seva 
regulació per via convencional. 

El nostre conveni no estableix 
aquest dret, sinó exclusivament 
la seva possibilitat d’acord amb 
el que estableix l’art. 25, del que 
es dedueix que el treballador que 
estigui interessat al faltar aquesta 
regulació convencional, haurà de 
pactar amb l’empresa els termes 
de l’acumulació, entre els quals el 
temps d’acumulació diari. 

És a dir, no existeix un dret d’apli-
cació directa, sinó la possibilitat 
de pactar en els termes que les 
parts acordin”.

La falta d’acord porta a un primer 
procés davant el SERCLA, que 
conclou amb el posicionament a 
favor de còmput d’una hora diària 
per al càlcul del permís acumulat, 

decisió que és recorreguda davant 
del Tribunal Superior de Justícia 
d’Andalusia per l’empresa, que 
adopta la mateixa conclusió: una 
hora. 

Davant aquesta segona desesti-
mació, l’empresa planteja recurs 
de cassació per a unificació de 
doctrina davant el Tribunal Suprem 
perquè el màxim tribunal senti 
criteri al voltant de si el permís de 
lactància es pot acumular atenent 
a l’hora d’absència quan aquest 
dret d’acumulació es recull en el 
conveni col·lectiu aplicable però 
sense fixar-ne els termes d’aquesta 
acumulació, o si, pel contrari, en 
aquest cas, s’ha de respectar la 
pràctica empresarial d’acumulació 
en funció de la mitja hora de re-
ducció de jornada.

2.- ELS ARGUMENTS DE LES 
PARTS I DE LES INSTÀNCIES 
INFERIORS

De forma resumida, les posicions 
i els arguments que plantegen les 
parts són les següents.

a) Per part de l’empresa:

En defensa de la seva posició, 
l’empresa aporta la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de 

Galícia de 29 de maig de 2012, 
que concloïa amb dues idees que 
podrien donar suport a la posició 
ara mantinguda per l’empresa. 

En primer lloc, que l’acumulació 
del permís no és possible si no hi 
ha una previsió convencional o un 
acord previ que així ho estableixin. 

En segon lloc, que en cas que el 
Conveni Col·lectiu aplicable al cas 
no especifiqui com s’ha de com-
putar aquesta acumulació, “haurà 
d’aplicar-se la pràctica empresarial 
de concedir 13 dies de permís de 
lactància acumulat, computant-ne 
mitja hora”.

L’empresa també al·lega que, a 
falta de concreció per part de la 
regulació del Conveni, i en cas de 
dubte, “s’ha d’acollir al costum 
que és font de dret laboral i en 
aquest cas (...) la pràctica habitual 
de l’empresa és la d’acumular el 
permís a raó de mitja hora/dia”.

b) Per part de les instàncies in-
feriors i els representants dels tre-
balladors:

L’empresa té en compte aquest 
recurs al costum com a font de 
dret per fonamentar el seu criteri.

Les sentències d’instància aporten 
els principis del dret que també 
constitueixen fonts de dret i con-
sideren que en aquest cas s’hauria 
d’aplicar el principi pro operari, 
és a dir, en cas de dubte en la 
interpretació del text legal, s’ha 
d’optar per la interpretació més 
favorable al treballador, és a dir, 
l’acumulació es calcularà a partir 
d’una hora diària.

3.- LA POSICIÓ DEL TRIBUNAL 
SUPREM: EL CÀLCUL DE L’ACU-
MULACIÓ A PARTIR D’UNA HO-
RA/DIA

De l’anàlisi dels arguments an-
teriors i de la redacció vigent de 
l’Estatut dels treballadors i del 
Conveni Col·lectiu de l’empresa 
recurrent, el Tribunal Suprem arri-
ba a dues conclusions.

El que es trasllada 
a la negociació 

col·lectiva és l’acu-
mulació de les 

hores d’absència, 
llevat que aquesta 

previsió legal se 
superi per una 

altra de més 
beneficiosa per al 

treballador o per a 
la treballadora

Un avui val per dos matins. 
Benjamín Franklin
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No ets el que aconsegueixes,
ets el que superes. Anònim

Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, per 
la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social.

Resolució d’11 d’abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 6 d’abril de 2018, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social per al període 2018-2020.

Reial decret 257/2018, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1299/2006, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i 
s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.

NORMATIVA LABORAL

En primer lloc, que la possibilitat 
de gaudi acumulat del permís 
recollit en el conveni no és un dret 
que pugui quedar a disposició de 
l’acord de les parts perquè, en 
opinió del Suprem, no és aquest 
el contingut de l’article 25 del 
Conveni Col·lectiu en discussió, 
que en cap moment indica que 
l’acumulació del permís s’hagi de 
realitzar a partir d’aquest acord. 
Segons l’opinió de l’Alt Tribunal: 
“d’entendre que l’acumulació del 
permís s’hauria de produir per 
acord entre les parts, així hauria 
d’haver-ho expressat i més quan ja 
es contempla aquesta previsió en 
el mateix art. 37.4 ET”.

En segon lloc, pel que fa a les 
regles per al seu càlcul, l’opinió 
del Suprem és clara: “la fixació 
dels termes del dret d’acumulació, 
per descomptat, no es pot deixar 
a la pràctica empresarial quan el 
mateix art. 37.4 de l’ET el sotmet 
a l’acord de voluntats i no a la 
decisió unilateral de l’empresari 
que és el que, en definitiva, pre-
tén la part recurrent quan eleva 
aquesta pràctica a la consideració 
de costum i menys quan aquesta 
no respecta els drets reconeguts 
en la norma legal”.

És a dir, la voluntat de l’empresari 
al·legada a través del costum 
com a font del dret no pot passar 
per sobre de l’acord que exigeix 
l’Estatut dels treballadors.

Però, el Suprem afegeix que, per 
la mateixa raó, tampoc es pot 
deixar a decisió del treballador la 
configuració del permís, perquè 
igualment seria contrari a la regu-
lació legal. En conclusió: “ni la 
pràctica d’empresa ni la voluntat 
unilateral del treballador pot, aïlla-
dament, configurar el dret d’acu-
mulació”.

Finalment, en tercer lloc, el Su-
prem conclou que la redacció le-
gal parla de la possibilitat que la 
negociació col·lectiva acumuli en 
jornades completes el dret, i el 
dret és el dret d’absència d’una 
hora, aquest és, per tant, el temps 
que es pot acumular: “Atès que 
aquest dret consisteix a absentar-

se del centre de treball, aquest 
permís és el que s’acumula i, per 
tant, ho és sobre l’hora d’absència. 

La norma estatutària acudeix a 
l’expressió “acumular”, en clara 
referència al dret i no diu “acu-
mular” en referència a la reducció 
de jornada.

Per tant, el que es trasllada a la 
negociació col·lectiva és l’acu-
mulació de les hores d’absència, 
llevat que aquesta previsió legal 
se superi per una altra de més 
beneficiosa per al treballador o 
per a la treballadora, o que en 
acord bilateral entre empresa i tre-
ballador es millori la norma legal o 
convencional.”
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MERCANTIL
El Tribunal Suprem defensa el protagonisme 
dels Estatuts i de la Junta en la determinació 
de la remuneració d’administradors i de 
consellers delegats

1.- LA CLÀUSULA ESTATUTÀRIA 
QUE GENERA EL CONFLICTE: 
ES POT REMUNERAR ELS CON-
SELLERS DELEGATS NOMÉS PER 
DECISIÓ DEL CONSELL?

L’origen del procediment judicial, 
que acaba amb aquesta sentència 
del Tribunal Suprem i que pretén 
trencar la posició que mantenia 
ni més ni menys que la Direcció 
General dels Registres i el Notariat 
i la majoria de la doctrina, arrenca 
de la clàusula estatutària següent: 
“el càrrec d’administrador no és 
retribuït, sense perjudici que,

d’existir consell, acordi la remu-
neració que consideri convenient als 
consellers executius per l’exercici 
de les funcions executives que se’ls 
encomanin, sense acord de la junta 
ni necessitat de previsió estatutària 
de major precisió del concepte o 
conceptes remuneratoris, tot això 
en aplicació del que s’estableix 
en l’article 249.2 de la Llei de 
societats de capital”.

Com es pot observar, aquesta clàu-
sula preveu com a regla general 
la gratuïtat del càrrec d’admi-
nistrador, llevat del cas d’adoptar 

l’administració la forma de consell 
i el nomenament de consellers de-
legats. Per a aquest cas concret, 
la remuneració es reconeix sense 
necessitat ni d’acord de la junta 
ni de previsió estatutària que la 
contempli, sinó que queda a deci-
sió del mateix Consell. 

A efectes pràctics, aquesta clàusula 
està traslladant el poder de decisió 
sobre la remuneració dels consellers 
delegats, des del si de la societat 
a través de la previsió d’aquesta 
possibilitat de remuneració en els 
Estatuts (aprovats pels socis) i la 
seva quantia decidida per la junta, 
al si del Consell d’Administració 
que, segons l’assenyalada clàusula, 
serà qui “acordi la remuneració que 
consideri convenient als consellers 
executius”.

El registrador mercantil denega la 
inscripció d’aquest precepte dels 
Estatuts de la societat en considerar 
que el seu redactat vulnera el 
principi de reserva estatutària, 
ja que considera que, tant l’exis-
tència de remuneració, com el 
concret sistema de retribució dels 
administradors, ha de venir recollit

La recent Sentència del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 2018 trenca la posició que fins ara 
sostenia la Direcció General dels Registres i el Notariat i la majoria de la doctrina, que considerava 
que la remuneració dels consellers delegats no requeria ni estar prèviament establerta en Estatuts, 
ni comptar amb l’acord de la Junta General, requisits que sí que són exigibles per als administradors. 

Per al Tribunal Suprem, aquesta dualitat de règims no respecta la legislació mercantil i tota 
remuneració d’administradors, inclosa la dels consellers delegats d’un consell d’administració, ha 
de tenir en compte la corresponent previsió estatutària i aprovació de la Junta General. Si no és així, 
no té cabuda en el marc legal.



necessàriament en els Estatuts.
La decisió denegatòria va ser im-
pugnada per la societat davant el 
Jutjat mercantil competent, que 
va desestimar la seva pretensió, i 
va requerir també la corresponent 
previsió estatutària com havia man-
tingut el registrador mercantil. 

La societat recorre aquesta decisió 
denegatòria davant l’Audiència 
Provincial, que l’estima, i aplica 
la posició doctrinal majoritària i 
mantinguda també per la Direcció 
General dels Registres i el Notariat, 
favorable a exigir aquesta previsió 
estatutària per als administradors 
ordinaris, però no exigir-la per als 
consellers delegats.

Aquesta sentència estimatòria de 
les pretensions de la societat és 
impugnada davant del Tribunal Su-
prem pel registrador mercantil en 
cassació.

La qüestió que es planteja 
davant l’alt tribunal és si, en 
el nostre dret, amb l’exigència 
d’un contracte que contempli 
i concreti la remuneració dels 
consellers delegats no n’hi ha 
prou per fonamentar aquesta 
remuneració, sinó que la 
remuneració requereix també, 
primer, la corresponent pre-
visió en els Estatuts que la 
contempli, com a mínim, com 
a possibilitat, i segon, que 
aquesta remuneració se situï, 
a més, dins de la quantitat 
màxima assenyalada per la 
Junta General.

2.- LA REFORMA DE 2014 I LA 
SEVA INTERPRETACIÓ PRÈVIA A 
LA SENTÈNCIA

Després de la reforma operada en 
el Text refós de la Llei de societats 
de capital per la Llei 31/2014, 
de 3 de desembre, en el que aquí 
interessa, podem afirmar que el 
marc legal previst per l’article 217 
i 249 queda configurat per les cinc 
premisses següents:

•	 El càrrec d’administrador és 
gratuït llevat que els Estatuts 
estableixin el contrari. És el 
que s’anomena la “reserva 
estatutària”. Si els Estatuts 
no preveuen alguna forma de 
remuneració, es considera 
que aquesta remuneració no 
existeix. En el cas que ens 
ocupa, la clàusula estatutària 
recorreguda salta per sobre 
d’aquesta previsió i pretén que 
aquesta remuneració quedi 
a decisió del Consell per al 
cas dels consellers delegats, 
malgrat que existeixi una 
previsió general de gratuïtat 
en Estatuts: “El càrrec d’ad-
ministrador no és retribuït, 
sense perjudici que, d’existir 
consell, aquest acordi la remu-
neració... “

•	 El sistema de remuneració dels 
administradors determinarà el 
concepte o conceptes d’aques-
ta remuneració, que podran 
consistir en algun o alguns dels 
que la llei preveu, per exemple, 
una assignació fixa, dietes 
d’assistència, participació en 

beneficis, indemnitzacions per 
cessament...

•	 Correspon a la Junta General la 
determinació de l’import mà-
xim de la remuneració anual 
del conjunt d’administradors 
en la seva condició com a ad-
ministradors. Aquesta quan-
tia així aprovada romandrà 
invariable fins que no s’aprovi 
la seva modificació.

•	 A partir d’aquest import màxim, 
i llevat que la Junta determini 
una altra cosa, la distribució 
de la retribució entre els 
administradors s’establirà per 
acord d’aquests i, en el cas 
del Consell d’Administració, 
per decisió del mateix Consell, 
tenint en compte les funcions 
i les responsabilitats de cada 
conseller.

•	 Quan el consell d’administració 
nomeni consellers delegats es-
tablirà el contingut, els límits 
i les modalitats de delegació. 
Aquests consellers delegats 
han de subscriure un con-
tracte amb la societat que serà 
prèviament aprovat pel consell 
d’administració, i en què es 
detallaran els conceptes pels 
quals es pugui obtenir una re-
tribució per l’exercici de les 
seves funcions executives.

Aquest articulat ha estat interpretat 
tradicionalment d’acord amb una 
concepció dualista pel que fa a les 
funcions dels consellers i l’exigència 
o no de la reserva estatutària sobre 
la seva remuneració: d’una banda, 
hi ha funcions inherents al càrrec 
d’administrador, que en el cas 
d’existència de consell es redueixen 
a l’anomenada funció deliberativa i 
el sistema de retribució d’aquesta 
funció és el que s’ha de regular en 
estatuts; l’altra, la funció executiva 
(la funció de gestió ordinària que 
es desenvolupa individualment 
mitjançant la delegació orgànica o, 
si s’escau contractual de facultats 
executives) no és una funció inherent 
al càrrec de “conseller” com a tal, 
sinó una funció addicional que neix 
d’una relació jurídica conseqüència 
del nomenament com a conseller 
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Obriu escoles i es tancaran
presons. Concepción Arenal
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MERCANTIL

L’única diferència 
que el Suprem 
admet per als 

consellers delegats 
és que, per a ells, 
hi ha d’haver un 
contracte amb 
la societat que 
haurà de ser 

aprovat pel consell 
d’administració

delegat, i aquesta remuneració no 
ha de constar en els estatuts, sinó 
en el contracte d’administració que 
ha de subscriure el ple del consell 
amb el conseller.

3.- LES CONSEQÜÈNCIES PRÀC-
TIQUES DE LA NOVA POSICIÓ DEL 
TRIBUNAL SUPREM

Tenint en compte aquesta inter-
pretació majoritària que s’havia 
mantingut a tots els nivells de 
doctrina, administració i jurispru-
dència, la posició rupturista que 
manté ara el Tribunal Suprem en 
aquesta recent Sentència i les se-
ves conseqüències pràctiques són 
les següents:

1) La regulació legal (article 217 
TRLSC) s’ha d’interpretar en el 
sentit que exigeix la constància 
estatutària del caràcter retribuït 
de tots els tipus d’administradors, 
per tant, també s’ha d’exigir 
aquesta previsió estatutària per al 
reconeixement de remuneració als 
consellers delegats.

2) Davant de la posició dualista 
defensada majoritàriament, el TS 
sosté que les funcions inherents al 
càrrec d’administrador inclou tant 
les funcions deliberatives com les 
executives, per la qual cosa no es 
pot sostenir la distinció entre un 
òrgan executiu i de representació i 
un altre de supervisió. Que alguna 
d’aquestes funcions, com les 
executives, puguin ser delegades, 
no exclou que es tracti de funcions 
inherents al càrrec d’administrador.

Aquesta interpretació que el Tribu-
nal Suprem manté es reforça 
amb la defensa que aquest òrgan 
judicial realitza del necessari 
respecte a la transparència i al 
paper del soci en el disseny del 
funcionament societari. Mantenir 
la tesi majoritària favorable a 
la possibilitat que la decisió de 
la remuneració dels consellers 
delegats es produeixi al marge de 
la previsió estatutària i de la decisió 
de la Junta implica, en paraules 
del Suprem, “comprometre serio-
sament la transparència en la 
retribució del conseller executiu 

i afectar negativament els drets 
dels socis, especialment del soci 
minoritari, en les societats no co-
titzades, per la severa restricció de 
la importància del paper jugat per 
la Junta General”. 

Conseqüències negatives que, a 
més, es veurien potenciades per la 
restricció en el règim que disciplina 
la informació que els socis poden 
obtenir sobre aquest punt.

Totes aquestes conseqüències limi-
tadores dels drets del soci semblen 
contradictòries amb l’objectiu de 
“fomentar la participació acciona-
rial” que contempla el Preàmbul de 
la Llei 31/2014.

Per tot l’anterior, per al Tribunal 
Suprem, el sistema de remuneració 
dels administradors després de la 
reforma queda estructurat en tres 
nivells:

El primer nivell, sobre si existeix o 
no retribució, està constituït pels 
estatuts socials, que són els que 
han d’establir el caràcter gratuït 
del càrrec, o bé per no establir 
expressament retribució, o bé per 
disposar expressament que serà 
gratuït, o, per contra, establir-ne el 
caràcter remunerat, i caldrà fixar en 
aquest cas quin serà el sistema de 
remuneració i què en determinarà 
el concepte o conceptes retributius, 
entre els assenyalats per la llei.

El segon nivell està determinat pels 
acords de la Junta General que són 
als que correspon establir l’import 
màxim de remuneració anual dels 
administradors de les societats no 
cotitzades, sense perjudici que 
la junta pugui adoptar un acord 
més ampli sobre la política de 
remuneració. A més, excepte dis-
posició contrària als Estatuts, la 
Junta podrà impartir instruccions a 
l’òrgan d’administració o sotmetre 
a la seva autorització l’adopció per 
part d’aquest òrgan d’administració 
de decisions en matèria de re-
tribució de consellers delegats.

El tercer nivell està configurat per 
les decisions dels mateixos ad-
ministradors, els quals, llevat que 
la junta determini una altra cosa, 
són els que decidiran la distribució 
de la retribució entre ells, i en el 
cas del consell d’administració, per 
decisió d’aquest consell, es deter-
minaran també les funcions i les 
responsabilitats de cada conseller.

Segons l’opinió del Tribunal Su-
prem aquests tres nivells són apli-
cables a tots els administradors i, 
per tant, és recomanable que totes 
les societats afectades per la nova 
posició jurisprudencial adoptin 
els seus Estatuts a aquesta nova 
interpretació a l’efecte d’evitar im-
pugnacions i també a efectes de 
tenir clara la consideració fiscal 
d’aquestes remuneracions, en tant 
que pugui considerar-se d’acord 
amb el marc legal.

L’única diferència que el 
Suprem admet per als con-
sellers delegats és que, 
per a ells, hi ha d’haver un 
contracte amb la societat 
que haurà de ser aprovat 
pel consell d’administració, 
“però el contingut d’aquest 
contracte s’ha d’ajustar al 
marc estatutari i a l’import 
màxim anual de la retribució 
dels administradors en l’exer-
cici del seu càrrec fixat per la 
Junta General “.



Fins al dia 20:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Juliol 2018
Grans Empreses                             111, 115, 123

IVA
Juliol 2018: Declaració d’operacions
incloses en llibres registre                        340

Fins al dia 30:

IVA 
Juliol 2018:
Autoliquidació                                                303
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Fins al dia 2:

RENDA I PATRIMONI
Declaració anual Renda i Patrimoni 2017

IVA
Maig 2018:
Autoliquidació             303

Fins al dia 20:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Juny 2018: 
Grans Empreses       111, 115, 123
Segon Trimestre 2018:  111, 115, 123

Pagaments fraccionats RENDA
Segon Trimestre 2018: 
Estimació Directa        130
Estimació Objectiva          131

IVA
Juny 2018: Declaració d’operacions
incloses en llibres registre                                   340
Juny 2018:  Declaració 
d’operacions intracomunitàries                                   349
Segon Trimestre 2018: 
Autoliquidació                    303
Segon Trimestre 2018: Declaració 
d’operacions intracomunitàries       349

Fins al dia 25:

SOCIETATS
Declaració anual 2017              200, 220

Fins al dia 30:

IVA
Juny 2018:
Autoliquidació                                               303

JULIOL 2018

calendari

SETEMBRE 2018
Fins al dia 20:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Agost 2018  
Grans Empreses                             111, 115, 123

IVA
Agost 2018: Declaració d’operacions
incloses en llibres registre                           340

Juliol i agost 2018: Declaració 
d’operacions intracomunitàries                 349

AGOST 2018

“El que no és útil per al rusc 
no és útil per a l’abella”

Marc Aureli

Selecció de dates principals:

Lo que no es útil para la colmena no es útil
para la abeja. Marco Aurelio 
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