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JA ÉS PRIMAVERA…
No conec a ningú que no li agradi la primavera. Malgrat les incòmodes
al·lèrgies, és possiblement l’estació de l’any amb més seguidors: la
temperatura és agradable, els dies s’allarguen definitivament,… i la
campanya de renda s’acosta inexorablement. Efectivament, és primavera.
I de tot el que passarà en els propers mesos, hem volgut començar dedicant
unes pàgines al Brexit. En el moment de redactar aquestes línies hi ha una
gran incertesa sobre els termes i conseqüències concretes de la sortida
del Regne Unit, per això ens hem limitat a fer un recorregut pel que, en
data d’avui, suposaria el nou marc fiscal conseqüència de la requalificació
de les operacions entre les empreses espanyoles i britàniques com a
exportacions/importacions i no com a intracomunitàries. Caldrà esperar a
veure com es concreten aquestes previsions en els acords finals si és que
existeixen. També ens aturarem en la deducció per despeses de guarderia,
que constitueix una altra novetat del màxim interès per a les famílies
amb descendents menors de 3 anys que podran aplicar-la ja en aquesta
declaració de la renda, per la qual cosa hem intentat aclarir alguns dels
dubtes que planteja.
A nivell laboral, resulta transcendent també la nova posició que ha
adoptat el Tribunal Suprem seguint la doctrina del TJUE en relació a la
responsabilitat del contractista entrant respecte dels deutes laborals del
sortint, malgrat que aquesta sigui negada pel conveni col·lectiu aplicable,
ja que suposa un evident reforç dels drets dels treballadors a cobrar
quantitats degudes pel contractista anterior.
Les pàgines mercantils les dediquem a la recent transposició de certes
directives, per exemple, la referent als viatges combinats, que millorarà,
sens dubte, la posició dels consumidors davant les noves formes de
contractació de productes d’oci i viatges, especialment a Internet.
Però no volem tancar aquesta edició sense fer referència, encara que sigui
breument, a altres novetats i qüestions que han sorgit aquestes últimes
setmanes. D’una banda, la confirmació de la devolució de les quotes
d’IRPF pagades per les prestacions de paternitat a les quals s’ha estès
l’exempció inicialment plantejada per a les de maternitat. S’ha modificat la
Llei de l’IRPF per a incorporar expressament les prestacions de paternitat
a l’exempció i extendre-la també a les prestacions per maternitat o
paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial
de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, per
les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives a aquest
règim, matisant que la quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit
l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel
concepte que correspongui.
També en el marc d’aquestes mesures relacionades amb la família, no
podem passar per alt l’enrenou generat per la requalificació que proposa
l’Agència Tributària per als donatius realitzats per les famílies als col·legis
concertats. L’Agència Tributària considera que, en alguns casos, no es
tracta de donatius sinó del pagament d’un preu a canvi de la prestació de
certs serveis, per la qual cosa la deducció per donatius no pot aplicar-se
i ha de procedir-se a la regularització de les declaracions en què s’han
aplicat deduccions per aquest concepte.
Finalment, és necessari fer referència a l’aprovació el desembre passat de
la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades que ve a substituir l’antiga
Llei de 1999 i a concretar les previsions del Reglament Europeu que va
entrar en vigor al maig.
Esperem que tot això sigui del seu interès. Fins aviat.

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.
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Preparats..., llestos..., BREXIT!
Si en alguna cosa estem tots els europeus d'acord és que el Brexit obre un horitzó d'incerteses davant d'una
situació que mai abans s'havia plantejat en el club de la UE: que un membre vulgui sortir. Les operacions
Espanya-Regne Unit ja no es regiran pels codis comunitaris. És la fi de la lliure circulació de persones,
béns, serveis i capitals entre la UE i aquest territori, per la qual cosa les complicacions es multiplicaran
per a aquestes relacions.
Els proposem un repàs per les principals implicacions que el Brexit pot tenir per a tots nosaltres, almenys,
amb la informació de què disposem en el moment de redactar aquestes línies. Asseguin-se que vénen
corbes…

1.- APLICACIÓ DE L’IVA EN
LES COMPRES A PROVEÏDORS
BRITÀNICS I EN LES VENDES A
CLIENTS BRITÀNICS.

4

L'IVA és un impost harmonitzat
en l'àmbit de la UE, la qual cosa
vol dir que s'aplica en tot el
territori comunitari a partir de les
línies generals de funcionament
marcades per la directiva en
vigor, directiva que cada Estat
concreta en les seves normatives
nacionals.
Un dels aspectes més importants
de la regulació europea de l'IVA és
la seva perspectiva internacional.
Creat per a garantir un correcte
funcionament del Mercat Únic,
marca regles idèntiques per a
tots els països en funció del tipus
d'operacions realitzades des d'un
punt de vista geogràfic. Amb això
es pretén garantir la neutralitat
fiscal i que no resulti més barat
dins de la UE exportar des d'un
país o importar en un altre només
pel joc dels impostos en frontera.
Doncs
bé,
les
operacions
realitzades dins de la Unió
Europea tenen un règim d'IVA
diferent a la prevista per a les
operacions amb tercers països.

Fins ara, les operacions comercials
entre Espanya i el Regne Unit
eren operacions intracomunitàries.
Això suposava bàsicament i a
l'efecte d'IVA l'aplicació de les
següents regles: els lliuraments
intracomunitaris
en
què
es
complien certs requisits de
transport de les mercaderies entre
origen i destinació a la UE, registre
dels operadors en el VIES, etc., es
qualificaven lliuraments exempts
i no incorporaven IVA repercutit.
Tant si la venda la feia una empresa
espanyola a una anglesa com a
l'inrevés. Com hem dit, les regles
són les mateixes per a tots els
països UE.
Per contra, en el cas de les
adquisicions
intracomunitàries

de béns, en haver quedat exempt
el lliurament al país d'origen,
es procedia a gravar l'operació,
considerant-se l'IVA aplicable a
ella com IVA repercutit i com IVA
suportat per part de l'adquirent.
Les vendes que una empresa
espanyola realitzi a Gran Bretanya
estaran exemptes d'IVA com
qualsevol altra exportació a la
Xina, als EUA o al Japó, tots
ells països tercers. L'exempció
en IVA de l'exportació per a
aquestes operacions constarà
en el document de declaració
duanera d'exportació, document
que abans no era necessari
quan les operacions amb Regne
Unit es qualificaven com a
intracomunitàries.
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D'altra banda, les compres que es
realitzin a operadors britànics per
part d'empreses espanyoles passen
a qualificar-se com a importacions:
això suposa que han de realitzar-se
tots els tràmits pertinents a la duana
a l'efecte de tramitar la importació,
controlar les mercaderies, presentar
la documentació necessària i pagar
els impostos meritats a la duana
per la importació, i també l'IVA que
grava les importacions.
En aquest segon cas, el de les
compres a proveïdors britànics,
l'IVA passa llavors a liquidar-se en la
declaració duanera i ha d'ingressarse en els terminis establerts (10 o
30 dies si es sol·licita ajornament)
tret que s'opti pel diferiment de
l'ingrés a la declaració mensual
que
correspongui.
Ara
bé,
això suposa optar per aquesta
declaració mensual d'IVA de totes
les nostres operacions (si no estem
ja en aquest sistema) mitjançant
la inscripció en el REDEME
(Registre de Devolució Mensual) de
l'Agència Tributària, i al seu torn,
això suposa sotmetre's al sistema
de Subministrament Immediat
d'Informació, on els Llibres
Registre es porten directament des

de la Seu Electrònica de la AEAT.

2.- ELS IMPOSTOS ESPECIALS.

Un altre dels efectes indirectes que
genera el fet que les operacions
Espanya-Regne Unit deixin de
considerar-se “intracomunitàries”
és que aquestes ja no hauran
d'incorporar-se a la declaració
recapitulativa del 349.

Els impostos especials també
tenen el caràcter d'impostos
harmonitzats dins de la UE en
molts dels seus aspectes. El
canvi principal que afecta a
aquests tributs en el marc de les
operacions amb Regne Unit és
que, tant els enviaments com
les adquisicions de productes
objecte dels Impostos Especials
de
Fabricació
(Hidrocarburs,
Begudes alcohòliques i Tabac),
passen a qualificar-se també
com a operacions d'exportació
i importació respectivament, i
per tant queden sotmeses a la
normativa duanera amb caràcter
general, igual que succeïa fins
ara (i continuarà succeint) amb
les operacions sobre aquests
productes procedents de països
tercers.

La sortida de la UE de
Regne Unit obliga a
canviar la qualificació de
les operacions. Ara tocarà
aplicar el règim d’IVA previst
per a operacions amb països
tercers, no pertanyents a la
UE.
A més, aquest fet que els britànics
passin a ser no residents té com a
conseqüència indirecta que per les
seves compres dins del territori de
la Unió podran accedir al règim de
devolució de l'IVA a viatgers (Tax
Free) mitjançant l'emplenament
de la documentació corresponent
sempre
que
compleixin
les
condicions establertes per a això.

Una de les conseqüències d'aquest
canvi de qualificació és que ja
no serà possible la circulació en
règim suspensiu de productes
objecte dels Impostos Especials
amb destinació o procedència
al Regne Unit, ni se'ls aplicaran
els procediments de circulació
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És més fàcil quedar-se fora que sortir.
Mark Twain

intracomunitària, ni resultaran
d'aplicació
els
procediments
d'enviaments garantits ni vendes
a distància. Tampoc serà aplicable
el sistema EMCS ni altres
documents de circulació previstos
per a operacions intracomunitàries
en aquests moviments com
succeïa fins ara, ja que passen a
documentar-se com a importacions
o exportacions i en elles ja no és
possible l'ús d'aquells documents
administratius
electrònics
previstos per a les operacions dins
de la UE.
3.E X P O R TA D O R S
I
I M P O R TA D O R S :
NOVES
OBLIGACIONS FORMALS.
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Les empreses acostumades a operar
amb tercers països simplement
afegiran un país més a la seva
llista d'operadors, però aquelles
empreses que limitaven la seva
actuació a la UE veuran en breu com
el mateix marc geogràfic operatiu
d'abans es tradueix ara en dos tipus
d'operacions a l'efecte de complir
amb obligacions formals, fiscals
i documentals: les operacions
intracomunitàries amb els països
de la UE com fins ara, i les noves
exportacions i importacions amb el
Regne Unit.

El que és clar és que la
simplicitat de processos que
caracteritza les operacions
intracomunitàries a partir
de la seva configuració com
a operacions “de confiança”
i en un entorn geogràfic
“controlat” desapareix
L'adaptació en aquest nivell, per
tant, serà especialment complexa
per a les empreses acostumades a
realitzar exclusivament operacions
amb països membres de la UE.
Hauran d'enfrontar-se a les noves
exigències referents a qüestions tan
diverses com la presentació de les
declaracions duaneres d'importació/
exportació o la vinculació a un altre

règim duaner per a cada operació,
la submissió obligatòria als controls
duaners, el pagament dels drets
aranzelaris i altres gravàmens, o
els requeriments en matèria de
sanitat o qualitat requerits per a
l'entrada a la UE de productes de
tercers països. Tant si nosaltres
som els importadors de productes
procedents de Gran Bretanya, com
si som exportadors amb l'objectiu
de vendre els nostres productes en
aquest país.
Per començar, hauran d'identificarse a efectes duaners amb un
número de registre i identificació
(número EORI), vàlid a tota la
Unió Europea i que pot sol·licitarse a través de la Seu Electrònica
de l'Agència Tributària. A partir
d'aquí, depenent de la tipologia
d'empresa i el volum d'operacions
que realitza, es pot plantejar la
sol·licitud d'altres autoritzacions,
per exemple, les de garantia global
que permeten ajornar el pagament
del deute duaner/IVA 30 dies,
certs procediments simplificats, el
sistema de magatzem de dipòsit
temporal, així com altres règims
especials.
El que és clar és que la simplicitat
de processos que caracteritza les
operacions intracomunitàries a
partir de la seva configuració com
a operacions “de confiança” i en
un entorn geogràfic “controlat”
desapareix, i això es traduirà
en majors complicacions per
a importadors i exportadors, ja
que l'entrada de mercaderies
procedents de Regne Unit requerirà
la presentació d'una declaració
sumària
d'entrada,
notificació
d'arribada i declaració duanera,
tràmits que abans no eren
necessaris per a operacions amb
aquest país.
Aquesta
declaració
sumària
d'entrada és el mecanisme pel qual
s'informa a les autoritats duaneres,
en la forma i la manera establertes
i dins d'un termini concret, que
determinades mercaderies entraran
en el territori duaner de la Unió.
És un pas previ a aquesta entrada
i permet realitzar els controls de

seguretat pertinents en cada cas en
funció dels criteris de risc definits
de comú acord pels membres de
la UE i que resultin aplicables
de forma harmonitzada en totes
les fronteres d'accés al territori
UE. Aquesta declaració sumària
d'entrada es presenta a Espanya
el nostre país sigui el primer punt
d'entrada en territori duaner de la
UE de les mercaderies. Inclourà
totes les mercaderies transportades
en el mitjà de transport que entra,
al marge que la seva destinació
final estigui dins del territori
duaner de la UE (per exemple,
mercaderies que es queden a
Espanya o que d'Espanya van a una
altra destinació UE com França o
Portugal o un altre país membre) o
la seva destinació final estigui fora
del territori duaner de la UE.
4.IMPORTADORS:
NOVES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE
PAGAMENT.
La seva nova qualificació com a
operacions d'importació implica que
les compres realitzades per empreses
espanyoles a proveïdors britànics
quedin sotmeses (excepte en règims
especials) al pagament de certs
aranzels, també al pagament de drets
antidúmping, l'IVA a la importació i
els Impostos Especials quan siguin
procedents pel tipus de producte.
Molts
d'aquests
gravàmens
dependran per a cada tipus de
mercaderia del seu valor en la duana
i la seva classificació aranzelària, per
la qual cosa interessa també a les
empreses conèixer els gravàmens o
requisits específics que afectin el seu
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producte o mercaderia concreta
per a poder calcular exactament
l'efecte econòmic que li suposarà
la requalificació de la compra com
a importació.
És probable que amb el temps la
UE i Regne Unit arribin a algun
acord per a reduir els aranzels
aplicables en les operacions
entre els seus territoris, però de
moment, sense acords, el règim
s'entén que serà l'aplicable a
qualsevol altre país tercer, sense
cap mena de tracte preferent
concret previst de moment.
A nivell més comercial, s'aprecien
clarament els efectes en els
costos que tindrà el canvi en
el sistema de gravamen de les
operacions, si considerem les
obligacions formals i els tributs
que els afectaran, encara que és
probable que els acords definitius
de sortida puguin contemplar
règims específics que facilitin
les operacions amb la UE i no
les penalitzin, encara que molts
altres factors poden influir en la
decisió final.

5.- EXPORTADORS I IMPORTADORS:
NOUS CONTROLS DE DUANES.
La lliure circulació de béns en
l'àmbit de la UE no existeix amb
tercers països, per la qual cosa les
empreses espanyoles hauran de
comprovar si els productes amb què
comercien amb Gran Bretanya estan
afectats per algun tipus de control
d'entrada, autorització, certificat…,
que abans no els era requerit i sense
el qual no poden entrar a la UE, o
es troben afectats per aquestes o
altres restriccions imposades pel
sistema britànic a les importacions.
Considerem que aquest és un
aspecte especialment crític de
l'adaptació que han de realitzar les
empreses espanyoles, ja que sovint
l'obtenció d'aquesta documentació
acreditativa,
certificats,
etc.,
requereix processos complexos i
temps d'espera. A més, de moment
tampoc és clar si els certificats o
autoritzacions de què ara disposen
les empreses per a operar amb Regne
Unit mantindran la seva validesa
una vegada produïda la sortida o per
contra, deixaran de tenir vigència a
partir d'aquest moment.

Per a preparar-nos hem de tenir
present algunes idees essencials.
En primer lloc, la nostra empresa
pot veure's afectada per limitacions
en funció de l'origen dels productes
comprats, com quan, per exemple,
es tracta d'importacions de productes
subjectes a quanties limitades o
contingents.
En segon lloc, les mercaderies ja no
tenen origen UE, per la qual cosa,
en principi, seran sotmeses a les
mateixes prohibicions i restriccions
que les provinents d'altres països
tercers, i en molts casos hauran
de comptar amb el certificat o la
documentació acreditativa d'haver
passat els controls exigits per la
UE perquè puguin entrar en el
seu territori. Sembla que això pot
suposar una complicació especial,
per exemple, per a moltes empreses
d'alimentació o productes sanitaris.
És abundant la llista de productes
que pot veure's afectada per aquests
controls: aliments, medicaments,
cosmètics, animals, vegetals, fusta,
espècies protegides, objectes d'art,
productes químics…
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La nova deducció per despeses de guarderia: com
funciona i quines obligacions noves suposa?
En un número anterior fèiem referència breument a la nova deducció
per despeses de guarderia incorporada per la Llei de Pressupostos de
juliol de 2018. La redacció legal deixava oberts alguns dubtes sobre
el seu còmput, beneficiaris i condicions d'aplicació que ara, passats
alguns mesos, s'han anat aclarint.
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EN QUÈ CONSISTEIX AQUESTA
NOVA DEDUCCIÓ?

QUI POT BENEFICIAR-SE DE LA
DEDUCCIÓ?

La deducció per despeses de
custòdia permet deduir un màxim
de 1.000€ per les despeses
incorregudes durant cada exercici
per la custòdia en guarderies
i centres d'educació infantil
autoritzats de nens menors de 3
anys. Les quantitats amb dret a
deducció són les abonades per
inscripció i matrícula, assistència
en horari general o ampliat, i
alimentació. No es contempla la
deducció per quantitats abonades
en forma de salari o cotitzacions
a la Seguretat Social a persones
cuidadores en la llar.

La deducció es planteja com a
complementària de la deducció
per maternitat i només pot aplicarse per les persones beneficiàries
d'aquesta última. Recordem que la
deducció per maternitat només es
reconeix a les mares treballadores
per compte aliena o per compte
propi i de forma excepcional,
als pares o tutors que tinguin la
custòdia exclusiva de menors.

D'altra banda, ni en la normativa
estatal ni en l'autonòmica es
planteja
la
incompatibilitat
d'aquesta nova deducció estatal
amb les deduccions previstes
per les Comunitats Autònomes
en matèria de cura de menors en
centres educatius o per persones
contractades, per la qual cosa
aquells contribuents que resideixin
en Comunitats Autònomes on
es reconeguin aquest tipus de
deduccions, podran beneficiar-se
tant de la deducció estatal que
ara comentem com de la deducció
autonòmica corresponent, sempre
que compleixin els requisits.

La deducció es planteja
com a complementària de
la deducció per maternitat
i només pot aplicar-se a
les persones beneficiàries
d’aquesta última.
Per a poder ser beneficiari de la
deducció per maternitat s'exigeix
estar d'alta en el règim corresponent
de la Seguretat Social o Mutualitat
equivalent i tenir dret a l'aplicació
del mínim per descendents en
relació amb el menor que genera
la deducció, la qual cosa, a efectes
pràctics, suposa el requisit de
convivència amb els menors per
part de la persona beneficiària
d'aquest benefici fiscal.

HA DE PAGAR LA MARE
TREBALLADORA LA GUARDERIA
PER A APLICAR-SE LA DEDUCCIÓ
O POT PAGAR-LA EL PARE?
Per al reconeixement i càlcul de
la deducció es tindran en compte
tant les quantitats pagades pel
contribuent que es beneficia de
la deducció per maternitat a qui
es reconeix aquesta deducció
addicional, i que en la majoria
de casos serà la mare, com les
quantitats pagades pel pare o
l'altre tutor, acollidor, per a afrontar
aquestes despeses de custòdia.
Això pot suposar, a efectes pràctics,
que sigui diferent persona la que
afronta el pagament del servei i la
que es beneficia de la deducció.
Exemple: Pensem en el cas
d'una mare treballadora amb un
fill menor de 3 anys, la despesa
de guarderia del qual es paga a
parts iguals entre ella i el pare
de la criatura. A la vista de les
instruccions facilitades per
l'Agència Tributària tot apunta a
què, en aquest cas, la deducció
s'aplicarà íntegrament per la
mare en la seva declaració
individual en tot cas, malgrat
que el cost de la guarderia és
abonat pel pare parcialment.
El pare en la seva declaració
individual no podrà aplicar-se
aquesta nova deducció (tot i
que ha pagat part del preu del
servei) ja que ell no es beneficia
de la deducció per maternitat,
de la qual, com hem vist, és
complementària la deducció
per despeses de custòdia,
la qual cosa condueix a què
ambdues hagin de ser gaudides
per la mateixa persona.
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ELS SALARIS I COTITZACIONS
PAGATS A CUIDADORS TAMBÉ
GENEREN EL DRET A LA
DEDUCCIÓ?
No. S'observa que, a diferència
de deduccions amb fonaments
similars creades per algunes
Comunitats
Autònomes,
en
aquest cas exclusivament la
custòdia en guarderies i centres
d'educació infantil genera el
dret a la deducció que, per
tant, no s'aplicarà en el cas de
contractacions de persones per a
la cura de les criatures en la llar.
En altres paraules, la contractació
de persones cuidadores de
menors de 3 anys no genera el
dret a aquesta deducció, sense
perjudici, que sí que pugui
generar el dret a l'aplicació de
les deduccions autonòmiques per
cura de fills que puguin resultar
aplicables també quan la cura
s'organitza d'aquesta manera.
ES
PREVEU
L'ABONAMENT
ANTICIPAT DE LA DEDUCCIÓ?
No. Es tracta d'una mesura
que només es contempla com a
deducció a aplicar en el càlcul
de la quota diferencial de l'IRPF,
i això sense perjudici que es
pugui continuar cobrant en
forma d'abonament anticipat la
deducció per maternitat, per la
qual cosa, en aquest aspecte,
totes dues deduccions funcionen
de
forma
independent:
es
poden cobrar anticipadament
els 100€ al mes corresponents
a la deducció per maternitat
i considerar la deducció per
guarderia en el moment del
càlcul de la declaració, o bé
aplicar totes dues deduccions en
el moment del càlcul de la quota.
COM ES CALCULA LA QUANTITAT
DEDUÏBLE?
La deducció s'aplicarà per
primera vegada en la pròxima
campanya de renda corresponent
a l'exercici 2018. Fins llavors,
és probable que vagin aclarintse els dubtes que sobre la seva
quantia es plantegen entorn de
l'aplicació pràctica d'aquesta

deducció que pot resultar bastant
complexa.
Per a determinar la deducció hem
de partir de la quantia pagada
en concepte de despeses de
custòdia, tenint en compte que
el màxim deduïble en tot cas són
1.000€. Si hem gastat menys
d'aquesta quantitat, la quantia
gastada marcarà, lògicament,
el límit de la deducció, però
simultàniament, per a aquest
càlcul, hem de considerar tres
límits addicionals.

El nou model informatiu 233
creat per al control d’aquesta
deducció no ha de presentarse en cap cas per les famílies,
sinó per les guarderies i
centres educatius.
Límit 1: el temps de matrícula
durant l'any. La quantia màxima
deduïble es determina per la
part proporcional que correspon
als mesos complets que el nen
o nena ha estat matriculat en
la guarderia, de manera que la
part proporcional de la deducció
corresponent als mesos en què
no concorre aquest requisit (per
exemple, el mes d'agost), amb la
redacció legal a la mà, es perd. Per
contra, sembla que no es perdrà
la deducció que correspongui als
mesos amb períodes no lectius

(Nadal, Setmana Santa) en què
la matrícula es manté però no
es produeix assistència al centre
educatiu.
Límit 2: les cotitzacions de la mare
(pare o tutor excepcionalment)
amb dret a la deducció per
maternitat. El màxim deduïble
tindrà com a límit per a cada fill
les cotitzacions i quotes totals a
la Seguretat Social i Mutualitats
del contribuent que es beneficia
de les deduccions meritades
en cada període impositiu amb
posterioritat al naixement o
adopció.
Límit 3: l'edat del menor. La
deducció s'aplica fins al mes en
què el nen compleix 3 anys. Ara
bé, l'exercici en què compleixi 3
anys, l'aplicació de la deducció
pot allargar-se durant aquells
mesos en què el nen segueixi
matriculat en la guarderia fins al
mes anterior a l'inici del segon
cicle d'educació infantil.
Exemple: Suposem una nena que
neix el 10 de març. L'exercici
en que compleixi 3 anys el 10
de març, si segueix matriculada
en la guarderia durant la resta
de març, abril, maig i juny, per
exemple, juliol i agost no, i ja al
setembre comença el segon cicle
d'educació infantil, la seva mare
podrà aplicar-se la deducció
corresponent a aquest exercici
per la part que correspongui als
mesos de gener a juny (suposant
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complerts la resta dels requisits,
clar) malgrat que, entre abril i
juny, la nena ja és més gran de
3 anys.
QUINES OBLIGACIONS SUPOSA
LA NOVA DEDUCCIÓ PER A LES
FAMÍLIES?
Les famílies no tenen cap
obligació addicional més que
l'habitual
de
conservar
els
justificants de pagament per al
cas d'una eventual comprovació
de la procedència de la deducció
i la seva quantia per part de
l'Agència Tributària.
El nou model informatiu 233
creat per al control d'aquesta
deducció no ha de presentar-se en
cap cas per les famílies, sinó per
les guarderies i centres educatius.
Tampoc els contribuents han
d'acompanyar
cap
justificant
de pagament en presentar la
declaració per a poder beneficiarse de la deducció.
QUINES OBLIGACIONS TENEN
LES GUARDERIES I CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL?
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Les guarderies i centres d'educació
infantil sí que tenen una nova
obligació: han de presentar la
nova declaració informativa per
despeses en guarderies o centre
d'educació infantil autoritzats,
model 233, durant el mes de
gener de cada any (aquest 2019
el termini s'ha allargat fins al
15 de febrer excepcionalment)
amb la informació relativa als
menors matriculats en el centre
i les despeses que donin dret a
l'aplicació de l'increment de la
deducció per maternitat.

QUINES
SÓN
LES
CONSEQÜÈNCIES
SI
LA
GUARDERIA O CENTRE ON HE
MATRICULAT AL MEU FILL NO
PRESENTA EL MODEL 233?
Si la guarderia no presenta aquest
model i el contribuent s'aplica
la
deducció,
l'Administració
Tributària podria sol·licitar a les
famílies la justificació de la despesa
en la guarderia ja que no li consta
aquesta informació al no haver
estat presentat el model 233 pel
centre escolar. Simultàniament,
l'Agència Tributària dirigirà molt
probablement un requeriment a
la guarderia per a la presentació
del model obligatori no presentat.
D'acord amb el sistema general
seguit en la resta de les deduccions
i beneficis fiscals aplicables
en l'IRPF i a l'espera de com
l'Agència acabarà d'organitzar els
processos entorn d'aquest model,
a la declaració no s'acompanyen
els justificants de les despeses,
per la qual cosa, l'Administració
només accedeix a la informació
sobre
l'existència
d'aquesta
despesa mitjançant el model 233
que haurà presentat la guarderia.
Es tracta, per tant, d'una obligació
fiscal addicional (informativa)
per
als
centres
educatius,
el compliment de la qual no
constitueix un requisit necessari
perquè les famílies gaudeixin
d'aquest benefici fiscal, però la
seva falta de presentació per
part del centre podria portar
complicacions a les famílies
a l'hora de beneficiar-se de la
deducció en intentar-se deduir una
quantitat que a l'Administració
Tributària no li consta.

QUINA INFORMACIÓ S’INCLOU
EN EL MODEL 233?
Cada exercici, les guarderies i
centres d'educació infantil hauran
de presentar aquest model 233,
com a mínim, amb la següent
informació.
Dades personals de contribuents i
menors:
•

•
•

Identificació (NIF, nom i
cognoms) de la mare o persona
que té atribuïda la guarda i
custòdia en exclusiva.
Identificació (NIF, nom i
cognoms) de l'altre progenitor.
Identificació (nom, cognoms,
data de naixement i si escau,
NIF) del menor de 3 anys i si
escau, majors de 3 anys que
continuïn matriculats fins
al mes anterior a aquell que
el menor pugui començar
el segon cicle d'educació
infantil.

Dades temporals:
Mesos complets que el nen
o nena hagi estat matriculat,
considerant-se com a mesos
complets aquells mesos que
tinguin períodes no lectius (per
exemple, desembre o gener).
Dades econòmiques:
Despeses anuals pagades a la
guarderia, indicant també les
quantitats abonades per l'empresa
en la qual treballa el contribuent
beneficiari de la deducció per al
pagament total o parcial d'aquesta
despesa i les quantitats que hagi
percebut com a subvenció la
guarderia.

NORMATIVA FISCAL
Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode
d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Reial decret 1461/2018, de 21 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de deduccions
en la quota diferencial per circumstàncies familiars, obligació de declarar, pagaments a compte, rendes
vitalícies assegurades i obligacions registrals.

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Successió de contractes: el TJUE obre la porta a la
responsabilitat de l'empresa entrant per salaris
anteriors en serveis de neteja o seguretat.
Una recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en resposta a una qüestió prejudicial
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia adopta una solució contrària a la doctrina mantinguda
fins ara pel Tribunal Suprem en relació a les responsabilitats de la contractista entrant pels deutes salarials
de la sortint. El Tribunal Suprem ja ha començat a canviar el seu criteri per a seguir la línia del TJUE, la
qual cosa pot suposar l'ampliació de la responsabilitat de gran quantitat d'empreses (neteja, vigilància,
seguretat...) en aquests casos, i el reforç del dret dels treballadors a cobrar deutes pendents amb les
contractistes anteriors.

1.- ELS CASOS EN CONFLICTE.
En regles generals, quan es produeix
un canvi en el contractista que
presta serveis per a una empresa
privada o per a l'administració
pública, la legislació no obliga a
mantenir la plantilla, però en cas
que aquesta es mantingui, declara
responsable solidària a l'empresa
entrant pels deutes contrets amb
els seus treballadors per l'anterior
contractista. És a dir, si l'empresa
A devia als seus treballadors
les pagues extres de l'últim any
previ a la data de canvi, la nova
contractista B que la substitueix
també és responsable del pagament
d'aquests deutes, malgrat que ella
no les va contreure, ja que en el
moment en què es va generar el
deute no eren els seus treballadors.
Els casos conflictius són aquells
on el Conveni Col·lectiu del sector
a què les empreses pertanyen
planteja un règim especial que:
1) Obliga a l'empresa entrant
a mantenir la plantilla de la
sortint, ja que ha de subrogar-se
obligatòriament en els contractes
laborals dels treballadors;
2) Elimina la responsabilitat

de l'entrant pels deutes que
amb aquests treballadors tingui
l'empresa sortint, deutes que, en
conseqüència, només a l'empresa
antiga correspon afrontar, la nova
empresa no respon per elles.

2.- LA NORMATIVA APLICABLE
EN AQUESTS CASOS.
La dificultat d'aquests casos
radica precisament en com han
d'encaixar les diferents normatives
aplicables en la matèria, quan
estan plantejant posicionaments
contraris des del punt de vista dels
drets dels treballadors. Val la pena
repassar breument les diferents (i
en certs casos, contradictòries)
fonts que vénen a regular aquesta
situació:

a) Art. 3 de la Directiva 2001/23/
CE, del Consell, de 12 de març de
2001, sobre l'aproximació de les
legislacions dels Estats membres
relatives al manteniment dels
drets dels treballadors en cas de
transmissions d'empreses, centres
d'activitat…
“Els drets i obligacions que resultin
per al cedent d'un contracte de
treball (…) existent en la data de
la transmissió, seran transferits al
cessionari (…). Els Estats membres
podran establir que, després de la
data de la transmissió, el cedent
i el cessionari siguin responsables
solidàriament de les obligacions
que tinguessin el seu origen, abans
de la data de la transmissió, en un
contracte de treball (…) existents
en la data de la transmissió.” I
deixa oberta la possibilitat que
els Estats incorporin disposicions
legals més favorables o permetin
l'aplicació de convenis col·lectius
més favorables.
b) En desenvolupament d'aquesta
previsió de la Directiva, l'article
44 de l'Estatut dels Treballadors
estableix:
“El canvi de titularitat d'una
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empresa, d'un centre de treball o
d'una unitat productiva autònoma
no extingirà per si mateix la
relació laboral, quedant el nou
empresari subrogat en els drets i
obligacions laborals i de Seguretat
Social de l'anterior (…) el cedent
i el cessionari (…) respondran
solidàriament durant tres anys de
les obligacions laborals nascudes
amb anterioritat a la transmissió i
que no haguessin estat satisfetes.”
Per tant, amb aquestes dues
previsions normatives a la mà,
sembla clar que l'empresa entrant
haurà de respondre també pels
deutes pendents que tingui la
sortint amb els seus treballadors en
el moment de la successió.
c) Conveni col·lectiu: els convenis
col·lectius de serveis típics de
contractes com el de la neteja o
el de seguretat, incorporen en el
seu articulat previsions diferents
a les que hem vist en l'Estatut.
Serveixi com a model l'art. 14 del
Conveni Col·lectiu d'empreses de
seguretat objecte de les sentències
comentades:

12

“Quan
una
empresa
cessi
en l'adjudicació dels serveis
contractats d'un client, públic
o privat, (…) la nova empresa
adjudicatària està, en tot cas,
obligada
a
subrogar-se
als
contractes
dels
treballadors
(…) sempre que s'acrediti una
antiguitat mínima de set mesos
(…). L'empresa cessant haurà
d'atendre com a únic i exclusiu
obligat: Els pagaments i quotes
derivats de la prestació de treball
fins al moment del cessament de
l'adjudicació i la liquidació per
tots els conceptes (…) atès que
la subrogació només implica per
a la nova empresa adjudicatària
l'obligació
del
manteniment
de l'ocupació dels treballadors
afectats.”
És a dir, que per aplicació
d'aquesta previsió del Conveni, es
reconeix el dret dels treballadors a
mantenir el seu lloc de treball com
a conseqüència d'aquesta previsió
de subrogació obligatòria, però en
cas que existeixin deutes anteriors
al canvi, només són exigibles

a l'empresa sortint que les va
contreure, no són deutes exigibles
a l'empresa entrant ni se li pot
exigir a la nova empresa cap mena
de responsabilitat (ni solidària, ni
subsidiària, …) per elles.
El conveni contradiu, per tant,
l'Estatut dels Treballadors i la
Directiva, en eliminar l'obligació
de responsabilitat declarada per
totes dues normes per a la nova
contractista.

La qüestió que es planteja és:
és possible que el Conveni
Col·lectiu prevalgui sobre la
Directiva i l’Estatut i elimini
un dret dels treballadors que
aquests reconeixen?
3.- LA DIVERGÈNCIA ENTRE LA
JURISPRUDÈNCIA ESPANYOLA I
EUROPEA.
La jurisprudència del Tribunal
Suprem ha vingut mantenint
en els últims anys (des de la
sentència de 7 d'abril de 2016,
dictada en unificació de doctrina)
que en la successió de contractes
sobre serveis com els de neteja
o vigilància en què s'ha de
mantenir la plantilla per mandat
del Conveni Col·lectiu, aquest
preval i no s'aplica l'obligació
imposada per l'article 44 de
l'Estatut dels Treballadors. En
conseqüència, l'empresa entrant
no ha de respondre pels deutes
contrets per la sortint amb els
treballadors per salaris, pagues
extres i altres conceptes impagats
abans del canvi de contractista.
Per a això, s'ha vingut fonamentant
en els arguments següents.
En primer lloc, que aquests casos
en què la subrogació es produeix
per obligació imposada pel
Conveni són diferents als previstos
per l'article 44 ET. L'article 44
ET fa referència a subrogacions
voluntàries, mentre que en els
casos objecte de conflicte, la
subrogació és obligatòria per
imposició del Conveni, per la

qual cosa deu ser aquest mateix
Conveni el que regeixi el règim de
funcionament d'aquesta.
En segon lloc, en opinió del
Suprem, no ens trobem davant
la transmissió d'una entitat
organitzada
de
persones
i
elements que permet mantenir
una activitat econòmica amb un
objectiu propi i a més no existeix
transmissió d'elements materials,
per la qual cosa necessàriament
queda fora de l'àmbit d'aplicació
d'aquest article 44 i la seva
declaració de responsabilitat
solidària.
Efectivament es tracta en aquests
casos
(neteja,
seguretat,…)
d'activitats
que
poden
desenvolupar-se amb una mínima
estructura material de locals o
màquines, però que, no obstant
això, són extensius en mà d'obra
i és imprescindible comptar amb
treballadors per a prestar el servei.
La qüestió és si l'assumpció
d'aquesta plantilla juntament amb
els elements físics (per mínims
que siguin) pot considerar-se una
entitat organitzada de persones i
elements que permeten mantenir
una activitat econòmica.
En tercer lloc, per al Suprem, el
fet que, si no existís la previsió
del conveni, no es generaria
la subrogació i amb això el
manteniment dels llocs de treball,
el que fa realment és millorar i
no empitjorar, la previsió de la
Directiva i la normativa estatal.
Finalment, considera l'Alt Tribunal
que, de trobar-nos davant una
subrogació que ha d'encaixar
en el marc de l'article 44, no
podria resultar aplicable, per
il·legal, en preveure la limitació
de tal subrogació només per als
treballadors amb un mínim de set
mesos d'antiguitat.
Com dèiem abans, la qüestió
es centra en determinar si
aquesta previsió del Conveni i la
jurisprudència del Tribunal Suprem
que la declarava prevalent enfront
de la legislació en vigor, eren
concordes amb les previsions de la
Directiva.

LABORAL
És en aquest punt on la Sentència
del TJUE d'11 de juliol de 2018
resulta determinant, ja que
va declarar aplicable aquesta
Directiva als casos en què un
arrendatari de serveis ha resolt
el contracte de prestació de
serveis de vigilància i ha realitzat
un nou contracte amb una altra
empresa, que es fa càrrec, en
virtut d'un conveni col·lectiu,
d'una part essencial del personal
de la primera que estava prestant
aquest servei, sempre que
l'operació
vagi
acompanyada
de la transmissió d'una entitat
econòmica
entre
les
dues
empreses afectades.
Quan el TJUE diu que la
Directiva és aplicable en aquests
casos, com el dels serveis de
vigilància, el que està dient en
última instància és que la regla
de responsabilitat per a la nova
empresa per deutes anteriors
també pot considerar-se aplicable
en aquests casos i que aquesta
norma comunitària ha de prevaler
sobre les previsions d'absència
de responsabilitat del Conveni
Col·lectiu concret aplicable al
cas.
Amb posterioritat a aquesta
Sentència, el Tribunal Suprem
ha començat a rectificar el
seu posicionament. Així, per
exemple, en la seva sentència
de 27 de setembre de 2018, el
Tribunal Suprem conclou que,
malgrat la previsió en contrari

del conveni col·lectiu aplicable,
la nova contracta entrant sí que
respon dels deutes de l'anterior
en aplicació de la previsió general
de l'article 44.3 ET, ja que en
aquelles activitats intensives
en mà d'obra, on aquesta és
un factor essencial per al
desenvolupament de l'activitat
contractada, l'assumpció d'una
part rellevant de la plantilla
ha d'entendre's suficient per a
provocar l'aplicació del règim de
subrogació de l'ET per a deutes
contrets per l'empresa sortint
abans de produir-se la substitució.

Malgrat la previsió en
contrari del conveni col·lectiu
aplicable, la nova contracta
entrant sí que respon dels
deutes de l’anterior en
aplicació de la previsió
general de l’article 44.3 ET
Conclou el TS declarant la
responsabilitat solidària de la
contractista nova pels deutes
de l'anterior, argumentant que,
el fet que la nova empresa
hagi
d'assumir
la
plantilla
de la contractista sortint per
aplicació del Conveni Col·lectiu
no implica l'exclusió automàtica
de l'aplicació de la regla de
responsabilitat solidària prevista
per l'Estatut dels Treballadors,
sinó que caldrà estudiar el
cas concret per a veure les

circumstàncies concretes que hi
concorren en ell.
Però la transcendència de la posició
del TJUE i del gir jurisprudencial
del Tribunal Suprem no acaba
aquí. La Llei de Contractes del
sector públic preveu expressament
en el seu article 130.6 que “sense
perjudici de l'aplicació, si escau,
del que s'estableix en l'article
44 del text refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors, (…) el
plec de clàusules administratives
particulars sempre contemplarà
l'obligació del contractista de
respondre dels salaris impagats
als treballadors afectats per
subrogació, així com de les
cotitzacions a la Seguretat social
reportades, encara en el cas
que es resolgui el contracte i
aquells siguin subrogats pel nou
contractista, sense que en cap cas
aquesta obligació correspongui a
aquest últim.” En altres paraules,
que la Llei de Contractes del sector
públic estableix com a regla general
l'absència de responsabilitat de la
contractista entrant, al marge dels
casos en què s'apliqui el règim
de solidaritat de l'Estatut dels
Treballadors, com el propi text
normatiu indica. No obstant això,
l'establiment d'aquesta absència
de responsabilitat que incorpora la
llei podria resultar no admissible
per ser contraria a les previsions
de responsabilitat de la Directiva,
d'obligada
aplicació,
segons
interpretació que realitza el TJUE
com acabem de veure.

NORMATIVA LABORAL
Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.
Reial Decret 17/2019, de 25 de gener, pel qual es modifica el Reglament General sobre Cotització i
Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre.
Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la
Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació
professional per a l'exercici 2019.
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MERCANTIL

Transposició de directives en matèria de marques,
transport ferroviari i viatges combinats.
El passat 27 de desembre es va publicar en el BOE el Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de
transposició de Directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge
vinculats, que incorpora algunes novetats interessants que resumirem en les pròximes línies.
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1.- MODIFICACIONS EN
REGULACIÓ EN MATÈRIA
MARQUES.

LA
DE

En relació amb el règim de les
marques, aquest Reial decret llei
incorpora a la legislació espanyola
la Directiva (UE) 2015/2436 del
Parlament Europeu i del Consell, de
16 de desembre de 2015, relativa
a l'aproximació de les legislacions
dels Estats membres en matèria de
marques.
Prèviament, ja s'havia creat la
regulació europea orientada a
aproximar la legislació dels països
de la UE en matèria de marques,

que es va consolidar amb la creació
d'un sistema de protecció unitària
de marques en tota la UE que
conviu amb el sistema de marques
existent en cadascun dels països
membres.
En aquest context d'harmonització,
la nova Directiva i aquest Reial
decret
llei
en
traslladar-la,
incorporen les següents novetats:
1) Ja no s'exigeix exclusivament
una representació gràfica per a
la marca, sinó que és suficient
amb que el signe a registrar sigui
susceptible de representació clara,
precisa, autosuficient, fàcilment

accessible, intel·ligible, duradora i
objectiva, podent estar configurada
a partir d'altres mitjans permesos
ara per la tecnologia, com un vídeo
o un holograma.
2) No es modifica el règim de
prohibicions de registre però es
sistematitzen les prohibicions
en matèria de denominacions
d'origen, termes tradicionals de
vins, especialitats tradicionals
garantides i les denominacions
d'obtencions vegetals, remetentse directament als instruments
legals del Dret de la Unió o del
dret nacional per a evitar errors
d'interpretació.
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3) Els canvis són significatius en
l'àmbit de la protecció conferida
a les marques o noms comercials
notoris registrats, ja que desapareix
la distinció entre marca o nom
comercial notori i renom i
s'agrupen tots aquests supòsits
en una categoria única que passa
a identificar-se com a marca amb
renom a Espanya, tractant-se d'una
marca espanyola, o amb renom a la
Unió Europea, si es tractés d'una
marca de la Unió. No serà possible
el registre d'una marca idèntica
a una altra prèvia registrada de
renom ni tan sols per a productes
diferents.
4) A nivell de procediments de
registre i oposició, s'incorporen
algunes mesures amb el propòsit
d'agilitzar els processos.
5) Es reformula el dret reconegut al
titular d'una marca per a prohibir
no només els actes directes de
violació d'aquesta, sinó també els
actes preparatoris per a aquesta
violació, i fins i tot se li reconeix

la facultat d'exercitar els seus drets
de protecció contra mercaderies
procedents de tercers països, que
no havent estat despatxades a lliure
pràctica, portin un signe idèntic o
virtualment idèntic a la seva marca
registrada.
6) Al costat del manteniment de la
regla general que obliga als titulars
de llicències d'explotació a comptar
amb el consentiment del titular per
a iniciar accions de violació de la
marca llicenciada, se'ls reconeix
ara també la possibilitat d'actuar
directament si davant un cas
de violació d'aquesta marca ha
requerit al titular perquè posi en
marxa aquest procediment, però el
titular no ho ha fet.
2.- MODIFICACIONS EN LA
REGULACIÓ DEL TRANSPORT
FERROVIARI.
El Reial decret llei conté també
les modificacions derivades de
la Directiva 2012/34/UE del
Parlament i del Consell, de 21 de

novembre de 2012, per la qual
s'estableix un espai ferroviari
europeu únic i modificada per la
Directiva 2016/2370, de 14 de
desembre, en el que pertoca a
l'obertura del mercat dels serveis
nacionals de transport de viatgers
per ferrocarril i a la governança de
les infraestructures ferroviàries.
La norma fa referència a l'obertura
del mercat del transport de viatgers
per ferrocarril i assenyala criteris
d'organització amb la intenció
de que les empreses afectades
puguin posar-se en marxa per a
la seva entrada en funcionament
prevista per a desembre de
2020. La liberalització del sector
ferroviari es va iniciar amb la Llei
39/2003, de 17 de novembre,
del sector ferroviari, primer per al
transport de mercaderies, després
per al transport internacional de
viatgers i ara es completa amb la
previsió del transport de viatgers
en rodalia i mitja–llarga distància i
alta velocitat. No obstant això, els
serveis considerats serveis públics
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Hi ha tres coses que mai tornen enrere: la paraula pronunciada, la fletxa
llançada i l’oportunitat perduda. Proverbi xinès

de rodalia i mitja distància, entre
d'altres, continuaran prestant-se
per RENFE uns anys més.
El Reial decret llei estableix les
regles que han de permetre l'exercici
de les seves diferents funcions i
la transparència financera a les
denominades “empreses integrades
verticalment”, que són aquelles en
les quals conviuen un administrador
d'infraestructures i un operador
de serveis de transport sense
personalitat jurídica diferenciada.
A través d'aquests mecanismes,
es pretén garantir en tot moment
la independència de l'empresa
administradora d'infraestructures
i la seva total separació orgànica
de la de serveis per a evitar així
conflictes d'interessos entre elles.
3.- NOVA REGULACIÓ PER ALS
DRETS DELS CONSUMIDORS
EN MATÈRIA DE VIATGES
COMBINATS.
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Finalment, el Reial decret llei
23/2018, conté les modificacions
derivades de la transposició de
la Directiva (UE) 2015/2302 del
Parlament Europeu i del Consell,
de 25 de novembre de 2015,
relativa als viatges combinats i als
serveis de viatge vinculats i suposa
la modificació de la Llei de Drets
i Garanties dels consumidors.
Aquesta Directiva es va crear amb
l'objectiu de modernitzar i ampliar
la protecció dels consumidors en
matèria de viatges a les noves
formes de contractació i consum
que han anat apareixent amb
l'evolució tecnològica, per la qual
cosa la transcendència de la seva
incorporació al nostre dret és
innegable per a tots nosaltres.
Vegem quins són els principals
aspectes modificats.
1) S'amplia la protecció dels
consumidors per a molts tipus
de viatges i experiències que el
consumidor fins ara comprava
però sobre les quals estava
menys protegit en quedar fora del
paraigua del concepte de “viatge
combinat” que era el contracte
bàsic protegit per la Llei de Drets
i Garanties dels Consumidors.
S'incorpora el concepte de “serveis

de viatge vinculat”, diferent al de
viatge combinat i que normalment
es produeix quan un empresari
amb el qual contractem un servei
determinat presencialment o a
través d'internet (per exemple,
de transport) ens facilita la
contractació
d'altres
serveis
complementaris (per exemple,
allotjament o lloguer de cotxes)
amb altres empreses, fins i tot a
través de processos de reserva
connectats. En el viatge combinat
el consumidor contracta el conjunt
de serveis amb un proveïdor únic
i a canvi d'un preu global, per
exemple una agència majorista
que ofereix un conjunt de serveis
organitzats i coordinats (viatge+
allotjament+àpats+visita) i que la
majorista
pot
prestar
a
través de tercers (companyia
aèria+hotel+restaurant+guia).
Però el cas dels serveis de viatge
vinculat és diferent.
En aquest cas, els contractes
poden ser aïllats amb diferents
operadors, però existeix un
empresari inicial (per exemple,
una cadena hotelera en la web
de la qual reservem habitació)
que té una vinculació evident
amb l'operació de contractació
posterior del servei complementari
(per exemple, lloguer de cotxe o
reserva en restaurants), ja que és
aquest empresari inicial el que ens
ha conduït a la segona i posterior
contractacions complementàries.
Per al consumidor resulta fàcil
veure tota l'operació de reserva
com una operació única, malgrat
realitzar-se
amb
diferents
operadors i a més percebrela aparentment articulada per
l'empresari inicial.
La normativa regula ara aquesta
nova forma de contractació
de serveis de viatge vinculats
ampliant
la
responsabilitat
d'aquests empresaris intermediaris
o facilitadors sobre el resultat
global.
2) També és interessant la
clarificació que la normativa
realitza
del
tractament
que
correspon a determinats serveis

que es presten conjuntament però
que no acabaven d'encaixar en
moltes ocasions en el concepte
de viatge combinat. És el cas,
per exemple, de l'adquisició d'un
paquet consistent en el transport a
una determinada ciutat juntament
amb l'entrada a un espectacle
o esdeveniment esportiu. Per a
aquests casos, aclareix la norma que
la qualificació de viatge combinat o
viatge vinculat només s'aplicarà per
a aquestes combinacions de serveis
quan aquestes entrades o serveis
complementaris: o bé representin,
almenys, una proporció igual o
superior al 25% del valor del
viatge combinat o serveis de viatge
vinculat o bé s'han publicitat com
un element essencial del viatge o
bé es pot afirmar que constitueixen,
per la raó que sigui, un element
protagonista d'aquest.
3) S'amplia la informació prèvia
exigida en relació amb aquest tipus
de contractes i es reforça el seu
caràcter vinculant, especialment
pensant en els contractes que es
realitzen en línia i on la informació
és accessible per al consumidor
de diferent forma que en els
tradicionals fullets de viatges.
La informació que ha de facilitar-se
al viatger abans de la contractació
ha de fer referència expressament
a si l'accés als serveis depèn de la
capacitat del viatger per a entendre
o dominar un altre idioma, indicant
en aquest cas l'idioma en què es
prestaran els serveis, suposem per
exemple, el cas d'una visita guiada
en anglès o en l'idioma del país
visitat. Serà obligatori advertir al
viatger d'aquesta característica
del servei perquè pugui valorar
si li interessa o no contractar-lo.
Igualment s'obliga a informar de
la idoneïtat del viatge en cas de
viatgers amb mobilitat reduïda,
evitant d'aquesta manera que el
viatger es trobi limitacions en
destinació de les quals no havia
estat informat o advertit.
4) En matèria de comissions i
altres despeses que puguin ser
exigibles en determinats casos,
la norma afirma taxativament que
el viatger no haurà de suportar-
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los si abans de la celebració del
contracte l'organitzador o si escau,
el detallista, no compleixen amb
els requisits d'informació exigits
per la normativa perquè el client
pugui conèixer-los per endavant.
5) Es declara la responsabilitat
de l'empresari pels errors deguts
a defectes tècnics durant el
procés de reserva que li puguin

aquest augment supera el 8%
del preu inicial, el viatger podrà
resoldre el contracte sense
al·legar cap causa.
7) Com a novetat interessant,
també s'especifica que, quan
sigui impossible garantir el retorn
puntual dels viatgers a causa
de circumstàncies inevitables i
extraordinàries, l'organitzador o si

viatge combinat i l'organitzador
o si escau, el detallista no pugui
esmenar-la en un termini raonable
fixat pel viatger. També per a aquests
casos d'execució defectuosa, la
nova normativa consagra el principi
de responsabilitat solidària dels
organitzadors i dels detallistes
enfront del viatger en cas
d'incompliment de les condicions
establertes en el contracte.
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ser atribuïbles, però se li eximeix
d'aquesta
responsabilitat
en
els casos d'errors imputables
al
viatger
o
causats
per
circumstàncies
inevitables
i
extraordinàries.
6) En relació a les incidències
sobrevingudes sobre el viatge
contractat, especifica el Reial
decret llei que el preu només es
podrà modificar quan prèviament
s'hagi avisat d'aquesta possibilitat
al viatger i es donin determinades
circumstàncies, però a més es
preveu expressament que, si

escau, el detallista, no assumirà
el cost de l'allotjament continuat
que superi tres nits per viatger,
tret que es tracti de col·lectius
especialment protegits.
8) En cas de no execució o
execució incorrecta dels serveis
de viatge inclosos en un viatge
combinat, s'estableix la possibilitat
que el viatger pugui resoldre el
contracte sense penalització i
sol·licitar, si escau, una reducció
del preu del viatge combinat o
una indemnització quan afecti
substancialment l'execució del

9) Finalment, s'estableix que els
organitzadors i detallistes hauran
de constituir una garantia per a
respondre amb caràcter general de
l'incompliment de les obligacions
derivades de la prestació dels
seus serveis i especialment, per
al reemborsament dels pagaments
anticipats i la repatriació dels
viatgers en cas que es produeixi la
seva insolvència. El Reial decret
llei estén aquests requisits de
protecció enfront de la insolvència
als
empresaris
intermediaris
en els supòsits d'adquisició de
serveis de viatge vinculats.

CALENDARI FISCAL

Selecció de dates principals

ABRIL 2019
Declaració per telèfon de la declaració de la Renda 2018: des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol.
Presentació Internet declaració de la Renda i Patrimoni 2018: des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol.
Fins al dia 1:
IVA
Febrer 2019: Grans Empreses i Devolució mensual  .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
Declaració sobre bèns i drets a l'estranger 2018  .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

303
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Fins al dia 22:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Març 2019: Grans Empreses  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  111, 115, 123
Primer Trimestre 2019:  .
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 .
 .
 .
 .
 . 111, 115, 123
Pagaments fraccionats RENDA:
Primer Trimestre 2019:
Estimació Directa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 130
Estimació Objectiva  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 131
Pagaments fraccionats SOCIETATS:
Primer Període 2019  .
 .
 .
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 .

 .

 .

 .

202

IVA
Març 2019: Declaració d'operacions intracomunitàries  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 349
Primer Trimestre 2019: Règim general i simplificat  .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
303
Primer Trimestre 2019: Declaració d'operacions intracomunitàries  .   .   .   .   .   .   .   . 349
Fins al dia 30:
Març 2019: Grans Empreses i Devolució mensual

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 303

MAIG 2019
Presentació Renda en entitats colaboradores, AEAT,...: des del 14 de maig fins a l'1 de juliol
Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Abril 2019: Grans Empreses  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  111, 115, 123
IVA
Abril 2019: Declaració de operacions intracomunitàries

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

349

Fins al dia 30:
Abril 2019: Grans Empreses i Devolució mensual

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 303

JUNY 2019
Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Maig 2019: Grans Empreses  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  111, 115, 123
IVA
Maig 2019: Declaració de operacions intracomunitàries

  .

  .

  .

  .

  .

  .

Fins al dia 26:
RENDA I PATRIMONI 2018: amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte

  .

  .

  .

  .

349
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