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I ARRIBA LA TARDOR…

Encarem la tardor i el nou curs escolar amb velles i noves obligacions,
però sempre amb la il·lusió de quelcom nou que comença tot i
que estem gairebé a final d’any. Passades les vacances estivals, a
vegades el retorn es fa dur, encara que el dia a dia ens obliga a
reprendre el ritme, a vegades sense disposar del període d’adaptació
que ens agradaria.
En aquest número els plantegem alguns temes dels que segur se'n
parlarà en els pròxims mesos. Un d’ells és el de l’adaptació de
jornada que es podrà negociar per motius de conciliació. Des de
certs sectors s’afirma que podria convertir-se en un dels elements
més conflictius en el marc laboral. La veritat és que la redacció de
la norma que acull la mesura no concreta molt i deixa a l’ànim de
negociació de les parts, empresa i treballadors, alguns aspectes de
la seva organització. En principi, es tracta d’una previsió positiva
per a aconseguir la millor adaptació possible a la situació concreta
de l’empresa o de la persona treballadora implicada, però també
és cert que els processos de negociació sobre temps i jornades de
treball acostumen a ser un punt espinós en l’organització laboral.
Només cal fixar-se en la quantitat d’interpretacions i problemàtiques
específiques que van sorgint entorn de l’obligació de registre de la
jornada laboral, que diversos mesos després de la seva entrada en
vigor, encara continua sent un maldecap per a algunes empreses.
Una altra novetat normativa interessant que comentem en l’apartat
mercantil és l’entrada en vigor de la nova normativa reguladora dels
contractes de crèdit immobiliari. Després d’anys de conflictivitat en
els tribunals, posicions jurisprudencials diverses, canvis normatius
sobtats… per fi sembla que, des de la legislació reguladora, ve a
aclarir-se qui ha d’afrontar el pagament de les diferents despeses
que s’originen amb motiu de la subscripció d’un contracte de préstec
hipotecari. Una nova normativa que pretén, sobretot, reforçar els
drets dels consumidors en relació al volum i la forma de la informació
que se’ls ha de facilitar abans de concedir un préstec amb l’objectiu
que es puguin comparar millor les ofertes entre entitats i facilitar
així la decisió del consumidor.
No volem tancar aquesta edició sense fer referència a la recent
finalització del termini (4 de setembre) per a l’alta dels prestadors
de serveis a societats (assessors externs de societats, entre altres) en
el Registre Mercantil, en el marc de les noves obligacions imposades
per la modificació de la llei de prevenció del blanqueig de capital i
finançament del terrorisme. Obligació d’alta que implica també el
subministrament de certa informació amb periodicitat anual sobre
les operacions desenvolupades durant l’exercici de les contemplades
per la norma. Són també nombrosos els dubtes que aquest compendi
de noves obligacions i obligats ha generat, esperem que al llarg
d’aquesta tardor es vagin adoptant criteris que aportin seguretat
jurídica sobre el seu contingut i àmbit d’aplicació.
Esperem que la informació continguda en aquestes pàgines sigui del
seu interès i els desitgem...
Bon retorn!

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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Deu claus per a entendre el funcionament de l'impost
sobre successions
La mort d'un familiar suposa un gran tràngul que, juntament amb els efectes emocionals habituals i
previsibles en forma de tristesa i fins i tot, a vegades, de depressió, que acompanyen al dol, porta també
les complicacions que pot suposar la gestió i distribució de l'herència i la liquidació de l'Impost sobre
Successions que aquesta implica. En les pròximes pàgines intentarem resumir les claus fonamentals que
governen aquest impost, sempre controvertit.

1.- EN QUINS CASOS I QUI ESTÀ
OBLIGAT A LIQUIDAR L’IMPOST
SOBRE
SUCCESSIONS
I
DONACIONS?
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L’Impost sobre Successions i
Donacions incorpora tres fets
imposables, és a dir, que es
genera quan concorre algun dels
tres casos següents:
a) Les herències
Quan, com a conseqüència de
la defunció d’una persona, els
seus béns es transmeten als
seus hereus, aquesta transmissió
generarà l’obligació de declarar (i
sovint, pagar) aquest impost en la
seva modalitat de transmissions
mortis causa o per causa de mort.

Els hereus seran els
obligats a presentar
aquesta declaració de
l’impost i pagar el deute
tributari generat per la
part de l’herència que els
hagi correspost.
b) Les donacions
Quan la transmissió es produeix
també a títol gratuït, és a dir,
sense preu a canvi, però entre

persones vives, ens trobem
davant una donació. El donatari,
és a dir, la persona que rep la
donació ha de declarar i tributar
per l’Impost sobre Successions
i Donacions, però ara en la seva
modalitat de transmissions inter
vivos. Gran part de la ciutadania
desconeix l’existència d’aquest
impost fins al moment en què
decideix donar un immoble o
una quantitat de diners a algun
familiar i descobreix que aquesta
transmissió obliga a pagar aquest
impost sobre la quantitat o el
valor d'allò donat a aquell que la
rep.
c) Les assegurances de vida
En els contractes d’assegurança
de vida, el prenedor que signa
el contracte assenyala un o
diversos beneficiaris que són
les persones que cobraran la
quantitat corresponent a aquesta
assegurança en cas de defunció
de l’assegurat. Aquesta percepció
s’entén també com una obtenció
que es realitza gratuïtament
en el cas d'aquesta defunció i,
per tant, també estarà afectada
pel gravamen de l’Impost sobre
Successions i Donacions. Sovint,
les pòlisses d’assegurança de
vida indiquen que, en cas de no
especificar-se els beneficiaris
concrets de l’assegurança, es
qualificarà de beneficiaris als
hereus.

2.- QUÈ IMPLICA QUE AQUEST
IMPOST SIGUI UN TRIBUT
CEDIT A LES COMUNITATS
AUTÒNOMES?
En primer lloc, suposa que
l’impost s’haurà de liquidar en
els models aprovats per cada
Comunitat Autònoma i tramitarse a través de les corresponents
oficines de liquidació creades per
elles.
Però major transcendència que
aquesta competència de gestió,
té el fet que les CCAA puguin
regular amb llibertat aspectes
determinants de la quantia a
tributar pels hereus, donataris
o subjectes afectats per aquest
tribut, com la tarifa o les quantitats
que es poden reduir de la base
imposable de l’impost. Podem
afirmar, sense témer a equivocarnos, que ens trobem davant un dels
tributs en què les divergències
de regulació entre CCAA són
majors com a conseqüència que
aquestes han exercit àmpliament
aquesta facultat normativa. El
resultat
d’aquesta
diversitat
de regulació és que, per a la
mateixa quantitat heretada i
en idèntiques circumstàncies,
poden existir diferències de
tributació significatives en funció
de la normativa autonòmica que
resulti aplicable a una successió
concreta.
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3.- ACLARIDA LA DIFERÈNCIA
NORMATIVA
EXISTENT
ENTRE COMUNITATS: QUINA
LEGISLACIÓ
RESULTA
APLICABLE? QUINA COMUNITAT
AUTÒNOMA ÉS COMPETENT?
La llei reguladora del finançament
de les CCAA estableix les
normes bàsiques que han de
prendre's en consideració per
a veure quins són els punts de
connexió determinants de la
tributació de les herències. Com
a norma general es qualificarà de
Comunitat Autònoma competent
aquella en què el causant tenia
la seva residència habitual a
la data de la defunció. Per a la
liquidació de l'impost s'aplicarà
la normativa de la CA a la qual
el causant hagués tingut la seva
residència habitual durant els
cinc anys anteriors a la defunció,
comptats de data a data, que
finalitzin el dia anterior a la data
de defunció, independentment de
la residència dels hereus. Quan
d'acord amb l'anterior no sigui
possible determinar la normativa
aplicable, s'aplicarà la de l'Estat.
Per tant, en aplicació de la norma
general anterior, si per exemple,
un resident a Madrid mor, deixant
cinc fills hereus, residents
cadascun d'ells en una Comunitat
diferent, tots ells hauran d'aplicar
la normativa madrilenya per a la
liquidació de l'impost que gravarà
aquesta successió i declararla i gestionar-la davant els
organismes competents de la CA
de Madrid.
4.- L’IMPOST ES PAGA ABANS
O DESPRÉS D’ACCEDIR A
LA
PROPIETAT
EFECTIVA
TRANSMESA PER L’HERÈNCIA?
Aquest és un altre dels aspectes
tradicionalment
desconeguts
de l’impost i un dels problemes
principals que implica per a
molts contribuents en la pràctica.
I és que, per a poder declararse el canvi de titularitat dels
béns heretats, per exemple,
dels comptes corrents o els
dipòsits bancaris, és requisit
imprescindible
justificar
la
liquidació de l’impost i com a

norma general, el seu pagament.
Això pot suposar un problema a
l’hora de liquidar l’impost, per la
qual cosa algunes de les opcions
de què disposen els hereus per
a afrontar el pagament podrien
ser l’ajornament o la liquidació
parcial.
La mateixa legislació reguladora
de l’impost recull la possibilitat
de procedir a liquidacions
parcials de l’herència, pràctica
molt habitual que suposa anar
distribuint l’herència i liquidant
l’impost per a béns concrets
(immobles,
fons,
dipòsits,
comptes corrents) per separat,
liquidant i pagant només l’import
corresponent a l’impost reportat
per l’herència d’aquest bé, o
aquest fons, o aquest dipòsit,
concret.
Per aquesta via, els hereus van
adquirint gradualment la propietat
dels béns heretats i això permet
afrontar liquidacions i pagaments
parcials de l’impost, la qual cosa
pot facilitar el procés.
També existirà la possibilitat
de sol·licitar ajornaments o
fraccionaments del pagament,
que normalment generaran el
pagament d’interessos de demora
i sovint, també dependran que
aquesta opció sigui acceptada
per l’administració competent.

5.- PERVIU L'OBLIGACIÓ DE
PAGAMENT DE L'IMPOST SI ES
RENUNCIA A L'HERÈNCIA?
Una altra de les situacions en
què pot derivar l'absència de
recursos per a pagar l'Impost
sobre Successions és la renúncia a
l'herència. Des dels anys de la crisi,
el volum d'herències a les quals els
hereus han anat renunciant s'ha
incrementat significativament, en
gran mesura, a causa de la falta de
recursos dels hereus per a afrontar,
no només aquest pagament de
l'impost, sinó també les despeses
futures que implica l'adquisició
dels béns heretats (altres impostos
com l'IBI o el cost de manteniment
dels immobles, per exemple).
Amb les renúncies a les herències
s'ha de ser especialment curós, ja
que, segons com es realitzi la seva
formulació i a qui acabi beneficiant
aquesta “porció” de l'herència
no
acceptada
inicialment,
l'administració
tributària
pot
considerar que, mitjançant la
renúncia, s'ha produït una donació
a una altra persona i obligarà a
liquidar el corresponent impost
sobre donacions per aquesta
transmissió.
Igualment l'administració tributària
pot considerar que existeix una
donació en aquells casos en què
algun o alguns dels hereus obtenen
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“Tot allò que s’ignora es menysprea”
Antonio Machado

una participació en l'herència
superior a la que els correspondria
en detriment d'uns altres.
Per tant, també es requereix
cautela
davant
qualsevol
distribució de l'herència que
no respongui exactament a la
distribució imposada pel testament
o per la llei, ja que pot implicar
obligacions tributàries secundàries
no previstes.
6.- S’HA DE PROCEDIR A UN
CÀLCUL I LIQUIDACIÓ GENERAL
DE L’IMPOST SOBRE TOTA
L’HERÈNCIA O HA DE CALCULARSE EL DEUTE INDIVIDUAL DE
CADA HEREU?
L’impost
ha
de
liquidar-se
individualment per a cada hereu
prenent com a punt de partida les
quantitats globals repartides en
l’herència i dins d’aquest global,
identificant la part que correspon
a l’hereu i la liquidació de l’impost
corresponent a aquesta porció.
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Del repartiment de l’herència
neix una obligació de pagament
individualitzada per a cada hereu,
de manera que serà cadascun
d’aquests el que haurà d’afrontar la
seva obligació individual en funció
de la part de l’herència que li
correspongui. És a dir, no es tracta
de calcular l’impost per al global
de l’herència i repartir-lo. No és així
com funciona l’impost, sinó que
cada hereu calcularà l’impost que
li correspon pagar atenent al cabal
hereditari que rep realment i a les
seves circumstàncies personals
concretes que puguin determinar
l’aplicació de certs beneficis fiscals
o de coeficients multiplicadors
(situacions de discapacitat, relació
de parentiu, …).
7.- QUINES NORMES ESPECIALS
INFLUEIXEN EN LA VALORACIÓ
DEL CONJUNT DE L’HERÈNCIA
TRANSMESA?
Una primera norma especial que
preveu la llei a l’hora de determinar
els béns i drets que formen part
de l’herència és la que obliga a
sumar al cabal heretat, és a dir,
com si es transmetessin ara per
herència realment, certs béns que

realment ara no es transmeten.

L’impost s’ha de liquidar
individualment per a cada
hereu prenent com a punt
de partida les quantitats
globals repartides en
l’herència i dins d’aquest
global, identificant la part
que correspon a l’hereu i
la liquidació de l’impost
corresponent a aquesta
porció.
Així s’obliga en certs casos, per
a aquells béns que haguessin
pertangut al causant de la
successió fins un any abans de
la seva defunció, tret que pugui
provar-se, o bé la seva transmissió
a tercers que no siguin els hereus,
legataris, parents, … o bé que el
seu equivalent en metàl·lic o en
altres béns hagi quedat incorporat
al cabal de l’herència. Es tracta
d’una mesura que intenta evitar
simulacions
o
transmissions
prèvies a la defunció amb
l’objectiu de “rebaixar” el valor
de l’herència i en conseqüència,
de l’impost a pagar i que, en cas
de resultar aplicable, comportarà
l’obligació de tributar en l’Impost
sobre Successions per quantitats
superiors a les realment heretades.
Una altra norma interessant que
es pot tenir present és que no
totes les càrregues que recauen
sobre un bé disminueixen el
seu valor a l’hora de determinar
“quina quantitat heretem” en
rebre’l.
La llei estableix que, una vegada
determinat el valor real dels
béns, únicament seran deduïbles
les càrregues o gravàmens de
naturalesa perpètua, temporal o
redimibles establerts directament
sobre els mateixos i que
disminueixin realment el seu
capital o valor, com els censos i
les pensions.

D'altra banda, al contrari del
que es pot pensar, no són
deduïbles per a la determinació
d’aquest valor les càrregues que
constitueixin obligació personal
de l’adquirent ni les que, com
les hipoteques, per exemple, no
suposen disminució del valor de
l’immoble sobre qui recauen. Una
altra cosa és que aquesta hipoteca
respongui a un deute que tenia el
causant i que també formi part
de l’herència, llavors, si compleix
amb certes condicions, aquest
deute sí que disminuirà, però
per la via del passiu dels deutes
deduïbles, el cabal hereditari.
Com altres despeses deduïbles
d’aplicació general es podran
considerar per a determinar el
cabal relicte o valor de l’herència
les despeses d’última malaltia,
enterrament i funeral, quan es
justifiquin.

El valor de l’herència
s’incrementa en un tres
per cent de l’import del
cabal relicte del causant
en concepte de “aixovar
domèstic”
Malgrat
aquesta
presumpció
general que la norma incorpora,
la llei accepta que els hereus
puguin provar que aquest aixovar
domèstic no existeix, o que el
seu valor és inferior o superior
a aquest percentatge. Aquest
3% d’increment en concepte
d'“aixovar
domèstic”
també
s’integra en la Base Imposable de
l’Impost sobre Successions.
8.- ES TRIBUTA PEL TOTAL
DEL VALOR D'AQUEST CABAL
HEREDITARI CALCULAT?
No sempre. Sovint són aplicables
certes reduccions en la Base
Imposable sotmesa a l'impost,
previstes segons el cas, per la llei
autonòmica aplicable o per la llei
estatal. Aquestes reduccions són
quantitats que, en restar-se de la
Base Imposable, queden fora de
tributació.
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Les reduccions més habituals
aplicables en les liquidacions de
l'impost són les següents:
a) Les aplicables en funció de la
relació amb el causant: a major
“proximitat” de parentiu amb el
causant, les quantitats que poden
reduir-se en la Base Imposable
són majors. Així, per exemple:
• A Catalunya, els adquirents
que
siguin
descendents
menors de 21 anys s'apliquen
una reducció de 100.000€
i a més 12.000€ per cada
any de menys de vint-i-un
que tinguin fins a un límit de
196.000€; els cònjuges i
els fills de 21 o més anys es
redueixen 100.000€, la resta
de descendents 50.000€ i els
ascendents 30.000€.
• A Madrid, les adquisicions per
descendents menors de vint-iun anys generen una reducció
de 16.000€, més 4.000€ per
cada any de menys de vint-i-un
que tingui el descendent, sense

que la reducció pugui excedir
dels 48.000€. La reducció és
de 16.000€ per a descendents
majors de 21, cònjuges,
ascendents i adoptants.
En exercici de la seva competència
normativa,
la
majoria
de
Comunitats
Autònomes
han
incrementat les reduccions per
parentiu previstes per la legislació
estatal.
b) En molts casos, aquestes
quantitats a reduir s'incrementen
en el cas que els hereus tinguin la
condició de discapacitats.
c) Quan es compleixin certes
condicions, es preveu també
l'aplicació
d'una
reducció
del 95% sobre el valor de les
empreses individuals o de les
participacions en certes societats
que es transmeten per l'herència.
d) L'habitatge habitual també
genera l'aplicació de reduccions,
de manera que només una
petita part del seu valor tributa

efectivament en l'Impost sobre
Successions.
9.- TOTES LES HERÈNCIES
TRIBUTEN AL MATEIX TIPUS DE
GRAVAMEN?
No. D'una banda, les CCAA han
anat creant les seves pròpies
escales de tarifes, de manera que
els tipus de gravamen aplicables
dependran de la normativa de
la CA a la qual quedi subjecta
l'herència.
D'altra banda, l'Impost sobre
Successions
constitueix
un
impost progressiu, per la qual
cosa, a mesura que la quantitat
heretada
augmenti,
també
augmentarà el tipus de gravamen
i la quota tributària a pagar per
aquest impost.
10.- QUINS ALTRES ELEMENTS
PODEN INFLUIR EN LA QUOTA
FINAL A PAGAR PER L'IMPOST?
Juntament
amb
certes
bonificacions o deduccions finals
que puguin contemplar les CCAA
sobre la quota a pagar, es preveu
l'aplicació de coeficients diversos
en funció de la combinació de les
dues variables següents: la relació
amb el causant (fill menor o major
de 21 anys, cònjuge, ascendent,…)
i el patrimoni preexistent que
aquest hereu ostenti (coeficient
no aplicable ja en alguns casos).
Aquests
coeficients
poden
determinar que, per a la mateixa
herència, en el cas de dos hereus
que hereten exactament el
mateix, al final l'impost concret
que cadascun d'ells ha d'afrontar
sigui diferent. Com a norma
general, a major llunyania de
parentiu amb el causant, i major
patrimoni preexistent de l'hereu,
el coeficient multiplicador que
s'aplicarà sobre la quota tributària
serà major, augmentant d'aquesta
manera la quota tributària a pagar
per l'hereu.
Finalment, les CCAA també han
incorporat bonificacions en la
quota del 99% i 100% en alguns
casos quan es compleixen certes
condicions.
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APUNTS FISCALS

Salaris percebuts amb més de quatre anys de retard:
declaració complementària i prescripció
Durant la campanya de declaració
de l'Impost sobre la Renda sovint
ens trobem amb l'obligació de
declarar rendiments percebuts
en aquest exercici, però meritats
en un exercici anterior. Així,
per exemple, no és estrany
trobar
treballadors
assalariats
que han cobrat remuneracions
salarials en aquest exercici en
concepte d'endarreriments d'un
exercici anterior, bé per retard de
pagament de l'empresa, bé com
a conseqüència de procediments
judicials o fins i tot com a resultat
de procediments concursals.
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Quan el temps transcorregut entre
l'exercici al qual corresponen els
rendiments i aquell en què es
cobren és molt llarg, al contribuent
li pot sorgir el dubte de si l'exercici
al qual aquests rendiments
s'han d'imputar ha prescrit i en
conseqüència, no ha de procedir a
la seva regularització.
La resposta a aquesta qüestió
clara en la majoria dels casos:
ha de considerar-se aplicable
prescripció, sinó que l'obligació
regularització perdura.

és
no
la
de

Vegem per què amb un exemple
pràctic molt habitual en la realitat,
però en què a més la distància
entre la meritació dels salaris i el
seu cobrament s'allarga de forma
significativa.

Pensem en una treballadora que
treballa per a una empresa que entra
en procés de concurs de creditors.
L'any 2013 li correspondria haver
cobrat un salari que no percep, sinó
que queda pendent durant tot el
procés concursal i no es fa efectiu
fins al setembre de l'any 2018, data
en què el cobra.
El règim previst per a aquests
rendiments per aplicació de la llei
reguladora de l'Impost sobre la Renda
ve determinat per dues normes.
• En primer lloc, la llei obliga a
aquesta treballadora a declararlos mitjançant la realització
d'una declaració complementària
de l'exercici 2013 en què no
hauran d'incloure's ni interessos
de demora, ni recàrrecs, ni
sancions.
• En segon lloc, la norma
preveu que aquesta declaració
complementària de l'exercici
2013 s'haurà de presentar en el
període comprès entre el moment
en què es produeix el cobrament
efectiu dels salaris pendents (en
aquest cas, el setembre de 2018)
i el final del període de declaració
corresponent a l'exercici en què
aquestes quantitats es perceben:
com és el 2018, hem de
considerar l'1 de juliol de 2019
com el dia final del termini per
a la presentació de la declaració
de 2018, però també per a la
presentació d'aquesta declaració

complementària corresponent a
l'exercici 2013.
El fet que hagin transcorregut més
de quatre anys entre la data en què
va finalitzar el període de declaració
de 2013 en què aquests ingressos
s'haurien
d'haver
declarat
si
s'haguessin cobrat (juny de 2014) i la
data de presentació de la declaració
en 2019, no pot portar a considerar
prescrit el dret de l'administració a
revisar la regularització d'aquestes
quantitats.
Per què? Perquè l'article 62 de la
Llei General Tributària considera que
el termini de prescripció del dret de
l'administració a liquidar s'iniciarà
a computar des del moment en
què finalitzi el termini previst per
a la presentació de la declaració
corresponent.
Com el termini per a la presentació
d'aquesta declaració complementària
corresponent
a
2013
pels
endarreriments percebuts en 2018
va finalitzar l'1 de juliol de 2019, serà
a partir del 2 de juliol de 2019 quan
comencin a computar-se els quatre
anys de què disposa l'administració
per a revisar o exigir la presentació
d'aquesta declaració complementària
corresponent als endarreriments.
La Direcció General de Tributs ha
sostingut aquesta posició en algunes
consultes vinculants.

NORMATIVA FISCAL
Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.
Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc
de pagament d'aquestes quotes.

LABORAL

Igualtat real, conciliació i adaptació de jornada
El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, ve a modificar alguns aspectes en el procés
d'adaptació de la jornada laboral emparat per motius de conciliació de la vida personal i laboral. Aquesta
possibilitat que l'Estatut dels Treballadors ja reconeixia en termes més genèrics es regula ara de forma una
mica més concreta, tot i que la redacció legal encara té molts dubtes que, segur, continuaran generant
controvèrsies d'interpretació.

I. LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT REAL ENTRE DONES I HOMES
La necessària promoció de la
igualtat entre homes i dones és
la base d’aquesta modificació de
la regulació de l’adaptació de
jornada per raons de conciliació
entre la vida personal i laboral.
N’hi ha prou amb llegir el títol
del Reial decret llei 6/2019 que
incorpora aquesta reforma per a
confirmar-lo: “mesures urgents
per a la garantia de la igualtat
de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes en el treball i
l’ocupació”. Ni més ni menys.
Es pot afirmar que, en aquest
sentit, aquesta norma no deixa
de ser una concreció de la llei
d’igualtat, portada a un dels
camps en què més conflictiva
resulta la seva aplicació: el
laboral, i en concret, el de
la conciliació. La qüestió de
la conciliació i la igualtat no
seria tan complexa (potser) si
no fos pel fet estadísticament
demostrat que són en majoria
aclaparadora les dones sobre
els homes les que s’acullen a
les denominades mesures de
conciliació:
adaptacions
de
l’horari de treball per a poder
atendre les criatures i altres
persones dependents, reduccions
de jornada, excedències,... Això
deriva inevitablement en què

qualsevol nova regulació o canvi
normatiu que afecti aquests
punts, estigui afectant de forma
més o menys directa a la posició
de les dones en l’àmbit laboral i
per tant, a totes les implicacions
de les polítiques d’igualtat.
La igualtat formal ve de forma
evident
plantejada
per
la
Constitució i les lleis quan
la seva redacció prohibeix la
discriminació per raó de sexe
com a principi general. No
obstant això, la igualtat real és
molt més complexa d’aconseguir
i de garantir, ja que, per a
obtenir-la, no n’hi ha prou
amb una simple declaració
d’intencions, sinó que implica
analitzar la situació concreta
d’homes i dones en un context
determinat i buscar les mesures
concretes que, a partir d’aquesta
realitat, garanteixin la igualtat
efectiva. La reforma operada en
la regulació de l’adaptació de la
jornada per raons de conciliació
té un plantejament neutre, és
a dir, es tracta de mesures i
procediments que, amb la llei
a la mà, poden ser sol·licitades
tant per homes com per dones,
no obstant això, podem afirmar
amb tota seguretat que la
seva afectació pràctica serà
majoritària per a aquestes, ja
que són també aquestes les que
majoritàriament formulen les
sol·licituds en aquest sentit.

II. POSICIONS JURISPRUDENCIALS PRÈVIES A LA REFORMA
Abans fins i tot de l'aprovació de
la reforma, la jurisprudència ja
venia mantenint criteris favorables
a l'adaptació de la jornada com
a forma de promoure aquesta
igualtat, fins i tot en aquells
casos en què no concorrien tots
i cadascun dels requisits exigits
legalment.
En
molts
casos,
aquestes
posicions es recolzaven en la
posició mantinguda pel Tribunal
Constitucional
en
algunes
de les seves sentències (per
exemple, la STC 3/2007, de 15
de gener, o la STC 26/2011, de
14 de març). En elles s'afirma
la transcendència i superioritat
d'aquest dret a la igualtat i no
discriminació per sobre dels
estrictes condicionaments literals
de la norma. Així, per exemple, el
TC en la seva sentència 3/2007,
de 15 de gener, afirma que
“reconeguda la incidència que la
denegació de l'exercici d'un dels
permisos parentals establerts en
la llei pot tenir en la vulneració
del dret a la no discriminació per
raó de sexe de les treballadores,
és cert que l'anàlisi que a aquest
efecte correspon efectuar als
òrgans judicials no pot situar-se
exclusivament en l'àmbit de la
legalitat, sinó que ha de ponderar i
valorar el dret fonamental en joc”.
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Més taxativa fins i tot resulta la
posició d'aquest mateix òrgan
en sentència 26/2011, de 14 de
març, quan sosté que “la dimensió
constitucional de totes aquelles
mesures normatives tendents a
facilitar la compatibilitat de la vida
laboral i familiar dels treballadors,
tant des de la perspectiva del dret a
la no discriminació per raó de sexe
o per raó de les circumstàncies
personals (art. 14 CE) com des
de la del mandat de protecció a la
família i a la infància (art. 39 CE),
ha de prevaler i servir d'orientació
per a la solució de qualsevol dubte
interpretatiu en cada cas concret,
tenint en compte que l'efectiu
assoliment de la conciliació
laboral i familiar constitueix
una
ﬁnalitat
de
rellevància
constitucional fomentada en el
nostre ordenament”.
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Aquesta jerarquització defensada
pel TC ha marcat les decisions
concretes
sobre
sol·licituds
d'adaptació
de
jornada
en
procediments previs a l'entrada
en vigor d'aquest Reial decret llei
de març de 2019. Analitzarem
breument a continuació les claus
de les posicions mantingudes pel
Tribunal Superior de Justícia de
Madrid en Sentència de 5 d'abril
de 2019 i pel Tribunal Superior de
Justícia de Canàries en Sentència
de 12 de març de 2019. Sentències
recents, que encara no poden
aplicar les previsions del Reial
decret llei davant la seva falta de
vigència per als fets jutjats per ser
previs a la seva entrada en vigor,
però que deixen veure clarament
com la posició del Tribunal
Constitucional
transcendeix
a
l'hora de resoldre procediments
concrets en matèria de sol·licitud
d'adaptació de jornada.
a) Els horaris rotatius
Seguint el criteri ja consolidat per
l'Audiència Nacional en la seva
Sentència de 28 de febrer de
2005, es qualifica d'“especialment
dificultós” aconseguir la conciliació
en aquests casos i atendre les
persones dependents quan s'està
constantment canviant d'horari
cada setmana. Aquesta forma

d'organització de la jornada és
perfectament legal, però el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid
sosté que cal ser conscient de
les especials dificultats que un
horari d'aquest tipus implica per a
aconseguir la conciliació real.
b) La prova dels canvis de les
circumstàncies
familiars
que
justifiquen
la
sol·licitud
de
l'adaptació de la jornada.
Resulta aquest un punt difícil en
el cas de persones que ja tenien
reconeguda una reducció de
jornada amb adaptació de l'horari
i que sol·liciten un nou canvi en
aquesta adaptació. Lògicament
les empreses poden ser reticents
a admetre canvis successius
d'horari
que
poden
afectar
l'organització general del treball
de la mateixa persona sol·licitant
i la resta de la plantilla. Per això,
la jurisprudència s'atura a analitzar
les argumentacions i proves de
la sol·licitant per a analitzar si
aquesta segona sol·licitud es troba
o no prou justificada.
c) La justificació de la negativa de
l'empresa.
Constitueix un punt clau en
la resolució estimatòria de les
sentències comentades i altres
similars. Davant la sol·licitud de la
persona treballadora per a adaptar
la seva jornada a un horari diferent,
l'empresa pot respondre acceptant

la sol·licitud o denegant-la. Partint
de la base que ens trobem davant
un dret dels treballadors que, a
més, es reconeix legalment amb
l'objectiu de complir objectius
constitucionals, la veritat és que
la línia jurisprudencial és exigent
amb el requeriment d'aquesta
justificació, de manera que la seva
absència pot determinar l'obligació
d'acceptar la sol·licitud de canvi.
En aquest sentit, no sembla
suficient amb argumentacions
genèriques que facin referència a
les dificultats d'organització o els
perjudicis per als companys que
implica la concessió, sinó que
els Tribunals poden exigir causes
concretes i provades per a donar
la raó a l'empresa i confirmar la
denegació de la sol·licitud.
III. LA NOVA REGULACIÓ: UNA
PORTA A LA CONFLICTIVITAT?
Des d'alguns sectors es crida
l'atenció sobre la multiplicació de
conflictes que es poden generar
entorn de la nova regulació de
la sol·licitud d'adaptació de
la jornada tal i com queda ara
configurada per l'article 34.8 de
l'Estatut dels Treballadors segons
redacció donada pel Reial decret
llei 6/2019.
D'entrada, es manté el dret
dels treballadors a sol·licitar
adaptacions de la durada i
distribució de la jornada de treball,
l'ordenació del temps de treball i

“No malgastis el teu temps, ja que d’aquesta matèria està formada la vida”
Benjamin Franklin

la forma de la seva prestació com
a mecanismes per a fer efectiu el
seu dret a la conciliació, fins i tot
en els casos del treball a distància,
fins que els seus fills o filles
compleixin dotze anys. Per tant,
aquest règim afecta les persones
amb descendents, però, d'entrada,
no contempla les necessitats de
conciliació per la cura d'altres
persones dependents, situacions
en què sí que es reconeixen altres
mesures de conciliació.
Ara bé, a l'hora de plantejar els
criteris o claus per a acceptar/
denegar aquesta sol·licitud o com
concretar-la, el text normatiu es
limita a afirmar que “aquestes
adaptacions
hauran
de
ser
raonables i proporcionades en
relació amb les necessitats de
la persona treballadora i amb
les necessitats organitzatives o
productives de l'empresa”. És a
dir, no concreta, deixant a la lliure
interpretació que ha d'entendre's en
cada cas per adaptació “raonable”
o adaptació “proporcionada” entre
les necessitats del treballador i les
necessitats de l'empresa. Aquesta
falta de concreció és la que pot
generar una infinitat de conflictes
en què, per bona voluntat que
tinguin treballador i empresa, la
interpretació de la raonabilitat i
proporcionalitat de l'adaptació serà
interpretada en termes divergents
en molts casos.
Després
d'aquesta
previsió
abstracta general, la norma es
remet a la negociació col·lectiva,
en què s'hauran d'establir els
pactes concrets per a l'exercici
d'aquest dret per part de les
persones treballadores del sector o
empresa a les que afecti el Conveni
col·lectiu concret. Aquesta hauria
de ser una eina fonamental (en la
mesura que sigui possible) per a
prevenir i solucionar conflictes en
aquesta matèria, ja que permet
contemplar les circumstàncies
concretes de cada sector/empresa
en matèria d'organització del
treball.
Així,
per
exemple,
entenem que no seran iguals ni les
peticions d'adaptació de jornada,
ni les possibilitats d'adaptació
en sectors en què el treball es

desenvolupa majoritàriament o
exclusivament als matins, que en
sectors industrials on el treball
a torns rotatius és tan habitual,
o en sectors que tenen un horari
d'obertura i atenció al públic
al llarg del dia, durant tota la
setmana, i fins i tot a vegades
també els caps de setmana. La
norma afirma que serà a través
d'aquesta negociació col·lectiva
com “es pactaran els termes del
seu exercici, que s'acomodaran a
criteris i sistemes que garanteixin
l'absència
de
discriminació,
tant directa com indirecta, entre
persones treballadores d'un i un
altre sexe”.
Per a aquells casos en què els
convenis i la negociació col·lectiva
no estableixin criteris, o aquests
no permetin arribar a un acord,
la sol·licitud obrirà un procés de
negociació
empresa–sol·licitant
durant un període màxim de trenta
dies. Finalitzat aquest període,
l'empresa haurà de formular per
escrit la seva decisió, que podrà
ser:
• L'acceptació de la petició.
• El plantejament d'una proposta
alternativa que també serveixi
per a cobrir les necessitats de
conciliació.
En cas que la jornada resulti
adaptada com a conseqüència

d'aquests acords, la persona
treballadora tindrà dret a sol·licitar
el retorn a la seva jornada o
modalitat contractual anterior una
vegada conclòs el període acordat o
quan el canvi de les circumstàncies
així ho justifiqui, encara que no
hagués transcorregut el període
previst.
• La denegació de la sol·licitud:
aquesta decisió haurà de
justificar-se
amb
raons
objectives, no només perquè
ho exigeix la llei sinó perquè,
com hem vist, resulta també
una condició exigida per la
jurisprudència en honor de poder
contraposar aquesta decisió
enfront de drets fonamentals
reconeguts per l'ordenament als
treballadors.
En cas que finalment l'acord
treballador-empresa
no
sigui
possible, el treballador podrà
plantejar procediment davant la
jurisdicció social en el termini
de vint dies, procediment que
l'article 139 de la Llei Reguladora
de la Jurisdicció Social qualifica
d'“urgent” i al qual es donarà
“tramitació
preferent”.
Es
tracta d'un procediment que
es substanciarà en terminis
molt
breus,
preveient-se
l'assenyalament de la vista en els
cinc dies següents a l'admissió
de la demanda i que la sentència
sigui dictada en tres dies.
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APUNTS LABORALS

La determinació del salari mínim interprofessional
Al llarg dels últims anys s'ha
sostingut des de certs sectors la
necessitat de fixar un salari mínim
interprofessional
de
1.000€.
De moment, no s'ha aconseguit
aquesta xifra, encara que la veritat
és que l'increment en la xifra del
salari mínim interprofessional
ha estat en l'últim període, a
parer nostre, significatiu. En
concret, en l'últim any l'augment
ha estat d'un 22%, passant de
la xifra de 735€ en 2018, a la
de 900€ per a 2019.
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Però el concepte de salari mínim
interprofessional tan sols és un
dels múltiples conceptes amb què
ens referim a la remuneració del
treball realitzat per compte d'altri.
En l'àmbit laboral es comença
per distingir entre "salari brut" i
"salari net". És una distinció òbvia
per a qui té experiència, però que
no sempre resulta tan clara per a
aquells que aterren en el mercat
laboral i volen conèixer el salari
real que arribarà a la seva butxaca
després del primer mes de treball.
El salari brut és el que l'empresa
(com a norma general) ens
indicarà com a salari mensual o
anual en el moment de l'entrevista
de treball o de la signatura del
contracte. Sobre aquest salari brut
es descomptaran les cotitzacions a
la Seguretat Social i les retencions
de l'Impost sobre la Renda per a
determinar el salari net.
En termes generals, la cotització
a la Seguretat Social de cada
treballador es paga entre l'empresa
i el mateix treballador.
• Per a l'empresa: el cost de la
contractació d'un treballador
no ve només determinat
pel salari (que és el que el
treballador percep) sinó també
per la cotització a la Seguretat

Social d'aquest treballador
que corre a càrrec seu. Això
suposa que, si aquest cost de
cotització a càrrec de l'empresa
és, per exemple, entorn d'un
30%, un treballador amb un
salari mensual de 1000€ té
un cost per a l'empresa
de 1.300€: 1000€ de salari
i 300€ de cotització que
l'empresa ingressarà en la
Seguretat Social.
• Per al treballador: la cotització a
càrrec del treballador acostuma
a ser del 6% del seu sou.
Això vol dir que el treballador
que percep aquest salari
brut de 1.000€, d'entrada,
en restar-li la cotització a
la Seguretat Social que li
correspon, percebrà 940€.
Però al costat d'aquestes quantitats
que constitueixen cotitzacions
a la Seguretat Social amb les
quals el treballador està generant
el dret a cobertures sanitàries,
de prestacions de desocupació,
d'incapacitat temporal o de
jubilació, entre altres, també
sobre el salari brut s'haurà de
descomptar
la
corresponent
retenció de l'Impost sobre la
Renda. Aquesta retenció redueix
el salari que arriba a la butxaca
del treballador perquè l'empresa
la reté i la ingressa en l'Agència
Tributària a compte de la futura
obligació de pagament de l'IRPF
per part d'aquest treballador. El
percentatge de retenció a aplicar
sobre el salari no sempre és el
mateix, sinó que depèn d'aspectes
diversos, com el seu volum i les
circumstàncies
personals
del
treballador. Precisament perquè
l'empresa pugui saber quines
són aquestes circumstàncies, els
treballadors han d'emplenar un
imprès informant sobre si tenen

cònjuges dependents, si tenen
fills, etc., dades que serveixen
a l'empresa per a determinar
(juntament amb els altres elements
en joc) el percentatge correcte de
retenció.
Però en aquestes pàgines volem
centrar-nos en la determinació
del salari mínim interprofessional
i, per això, farem referència a
continuació a altres dos conceptes
que tampoc han de confondre's:
salari base i salari mínim
interprofessional.
El salari base es fixa en el conveni
col·lectiu per a cada categoria
o grup professional, a vegades
distingint
també
per
zones
geogràfiques per a la mateixa
categoria o grup. El salari base
és la remuneració mínima que
correspon a cada treballador
afectat per aquest conveni en
funció de la seva categoria i de
la seva localització, i ve establert
en cada conveni col·lectiu com a
fruit de la negociació col·lectiva
entre els representants de les
empreses i treballadors del sector.
La xifra així determinada s'aplica
mentre s'estengui l'aplicació del
Conveni, i sovint, encara que
no se signi un conveni sencer
nou, sí que es preveuen des del
principi o s'aproven posteriorment
actualitzacions anuals d'aquest
salari base.
Per contra, el salari mínim
interprofessional
ve
fixat
periòdicament,
amb
caràcter
anual, pel Govern. El salari mínim
interprofessional és la remuneració
mínima que ha de cobrar qualsevol
treballador de l'Estat, sigui com
sigui el seu lloc de treball o
categoria professional, o el conveni
col·lectiu que l'afecti. És a dir, és
una quantia igual per a tots, la

“No són les locomotores, sinó les idees les que porten i mouen el món”
Víctor Hugo

ha d'entendre's bruta.
La segona, per al cas més habitual
de determinació mensual del
salari, és com juguen les dues
pagues extres al fet que tot
treballador té dret. El salari
mínim interprofessional calculat
anualment és el resultat de
multiplicar
per
14
pagues
els 900€ mensuals, de manera que
queda fixat en 12.600€ anuals.

qual cosa el diferencia clarament
del que succeeix amb el salari
base, que pot ser diferent per als
diferents sectors, i fins i tot per als
diferents grups professionals dins
del mateix sector, o més encara, per
als mateixos grups professionals
del mateix sector atenent la seva
localització geogràfica.
El fet que el salari mínim
interprofessional tingui aquest
caràcter de mínim per a tots
els treballadors implica que,
d'entrada, prevalgui sobre el salari
que, en els termes que veurem a
continuació, marqui el conveni
col·lectiu aplicable i del qual,
en principi, no podrà derivar per
a cada treballador aïlladament
considerat un salari inferior al
mínim interprofessional en el seu
còmput mensual o anual. Per això,
la fixació de la quantia del salari
mínim interprofessional resulta
tan transcendent per a empreses i
treballadors, ja que marca un límit
mínim de remuneració per sota
del qual no pot negociar-se ni a
escala col·lectiva ni individual la
remuneració laboral. Els convenis
i el contracte podran establir un
salari superior però no inferior al
salari mínim interprofessional.
El Reial decret 1462/2018, de 21
de desembre, pel qual es fixa el
salari mínim interprofessional per
a 2019, en el seu article 1 indica
que aquest salari serà el següent:
"Per a qualsevol activitat en
l'agricultura, en la indústria i en els
serveis, sense distinció de sexe ni
edat dels treballadors, queda fixat

en 30€/dia o 900€/mes, segons
que el salari estigui fixat per dies
o per mesos. En el salari mínim es
computa únicament la retribució
en diners, sense que el salari en
espècie pugui, en cap cas, donar
lloc a la minoració de la quantia
íntegra en diners d'aquest. Aquest
salari s'entén referit a la jornada
legal de treball en cada activitat,
sense incloure en el cas del salari
diari la part proporcional dels
diumenges i festius. Si es realitzés
jornada inferior, es percebrà a
prorrata".
D'altra banda, l'article 2 preveu
que a aquest salari mínim així
determinat "s'addicionaran, servint
el mateix com a mòdul, si escau,
i segons el que s'estableix en els
convenis col·lectius i contractes
de treball, els complements
salarials a què es refereix l'article
26.3 del Text Refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors (...)
així com l'import corresponent a
l'increment garantit sobre el salari
a temps en la remuneració a prima
o amb incentiu en la producció".
La redacció d'aquests articles i
els previs que han anat regulant
aquesta quantia del salari mínim
interprofessional han anat generant
alguns dubtes d'interpretació, les
més complexes resoltes per la
recent Sentència de l'Audiència
Nacional de 24 de maig de 2019.
El primer dubte que sol plantejarse és si aquesta quantia és bruta
o neta. Encara que no es recull
aquesta apreciació en la literalitat
d'aquest article, aquesta quantia

Tercera, en relació a la combinació
de salari en metàl·lic i salari
en espècie, la norma estableix
expressament la diferenciació
entre totes dues formes de
remuneració per a concloure que
"en el salari mínim es computa
únicament la retribució en diners,
sense que el salari en espècie
pugui, en cap cas, donar lloc a la
minoració de la quantia íntegra en
diners d'aquell".
En quart lloc, coneguts els
amplis nivells de treball a temps
parcial: com afecta a aquests
treballadors la fixació d'aquest
salari mínim mensual de 900€?
Doncs els afecta en proporció a
la seva jornada. El salari mínim
interprofessional es fixa per a una
jornada completa, per la qual cosa
aquelles persones que treballin
a temps parcial hauran de partir
del percentatge de jornada que
suposa la seva vinculació respecte
a la jornada total d'un treballador
assimilable per a calcular el salari
mínim interprofessional que els
correspon en proporció a aquesta
jornada.
Finalment,
en
cinquè
lloc,
sovint pot sorgir el dubte de
com s'inclouen els complements
salarials en el càlcul d'aquest salari
mínim, i és precisament aquesta
qüestió la més complexa que
resol la interessant i clarificadora
Sentència de l'Audiència Nacional
de maig de 2019.
El complex conflicte plantejat
per les organitzacions sindicals
demandants en aquest procés
es podria concretar de manera
una
mica
simplificada
en
els
següents
termes:
els
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finalitat d'aquesta previsió pot
entendre's en el sentit que, la
fixació de l'SMI serveixi perquè
cap treballador cobri per sota
d'aquest, però no per a aconseguir
que, mitjançant la seva aplicació,
es generi un increment en els
salaris percebuts pels treballadors
que, en el seu còmput global, ja
són superiors a aquest SMI.
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treballadors representats havien
cobrat
certs
complements
reconeguts en el conveni, així
com una prima de productivitat.
L'empresa
interpretava
que
aquests complements s'havien
d'entendre integrats dins de la
xifra dels 900€ que marca el
salari mínim interprofessional,
de manera que la norma
quedava completa si de la suma
de salari base i complements el
treballador arribava a aquesta
xifra. Per contra, la posició
sindical reclamava que aquests
complements havien d'entendre's
addicionals al salari mínim i en
conseqüència, que als treballadors
els corresponien els 900€ en
concepte de salari mínim sempre i
a més, si escau, els complements.
Finalment, la Sentència dóna la
raó a l'empresa fent referència
molt especialment a la previsió
de l'article 27 de l'Estatut dels
Treballadors
que
estableix:
"La revisió del salari mínim
interprofessional
no
afectarà
l'estructura ni a la quantia dels
salaris professionals si aquests,
en el seu conjunt i còmput anual,
fossin superiors a aquell". La

Per a l'Audiència Nacional, estimar
la demanda sindical suposaria,
literalment, en primer lloc, que
"la revisió de l'SMI tindria un
efecte multiplicador sobre tots
els convenis col·lectius els salaris
base dels quals fossin inferiors a
l'SMI, que es convertiria d'aquesta
manera, en salari base, o salari
fix per unitat de temps per a
tots els treballadors, els salaris
base segons el conveni o pactats
contractualment dels quals fossin
inferiors a l'SMI de cada any, la
qual cosa modificaria radicalment
la seva naturalesa jurídica i el
que és pitjor, volaria el paper de
la negociació col·lectiva, que
és l'espai natural per a la fixació
dels salaris (...) posat que seria el
Govern, qui decidiria l'import dels
salaris base o per unitat de temps,
al marge dels pactes en convenis
col·lectius o contractes de treball".
A més, entén l'Audiència Nacional
que aquesta interpretació aniria
en contra de la previsió de l'article
27 de l'Estatut dels Treballadors,
on s'estableix que, en cap cas,
la fixació d'aquest salari mínim
interprofessional
afectarà
l'estructura i quantia dels salaris
que en el seu conjunt i còmput
anual ja ho superin.
Finalment, entén la Sentència
que aquesta interpretació podria
generar un efecte discriminatori

per a aquells treballadors, el
conveni o contracte dels quals
utilitzi la referència de l'SMI a
qualsevol efecte "posat que el
salari mínim interprofessional, que
se'ls aplicaria, seria menor que el
dels treballadors, els convenis dels
quals o contractes no utilitzin com
a referència a l'SMI, de conformitat
amb la DA Única RD 1462/2018
i suposaria, en la pràctica, que
l'efecte igualitari bàsic, perseguit
per l'art. 27 ET, consistent
a establir un salari mínim
interprofessional, aplicable a tots
els treballadors sense excepció,
que ha de respectar-se en tot
cas, quedaria buit de contingut,
ja que el salari mínim, que
percebrien tots els treballadors,
seria totalment diferent segons
els convenis o contractes que se'ls
apliquin, ja que se'ls asseguraria a
tots ells un salari fix de 900€ per
14 pagues, al qual s'addicionarien
complements salarials de l'art.
26.3 ET i la prima de producció
o incentiu, les quanties del qual
serien totalment dispars".
Com a conclusió de totes aquestes
argumentacions, l'AN desestima
la demanda, ja que considera provat
que la mitjana anual percebuda
pels treballadors amb dret a
prima en l'empresa demandada
ronda per tots els conceptes
els 13.300€, i en conseqüència,
és superior als 12.600€ resultants
de multiplicar 900€ de salari
mínim per 14 pagues que és
l'exigible en concepte de salari
mínim. No obstant això, la
sentència també recorda que,
s'ha d'estudiar el cas concret de
cada treballador, de manera que
aquells que percebin una quantia
inferior a 12.600€ anuals sí que
podran reclamar la diferència
corresponent.

NORMATIVA LABORAL
Ordre TMS/667/2019, de 5 de juny, per la qual es crea l'Observatori per a la lluita contra el frau a la
Seguretat Social.
Criteri tècnic 101/2019 sobre l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre
de jornada.

MERCANTIL

Nova regulació per als contractes de crèdit immobiliari
Des del 16 de juny ja està en vigor la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit
immobiliari. És indiscutible que la concessió de préstecs amb garantia hipotecària ha facilitat l'accés
a la propietat d'un habitatge de centenars de milers de ciutadans, però igualment ho és que, com a
conseqüència de l'explosió de la bombolla immobiliària i la crisi viscuda en els últims anys, han sortit a la
llum moltes de les condicions abusives en què aquests préstecs s'havien pactat. Amb aquesta nova llei es
pretén garantir una sèrie de drets dels consumidors en aquest marc, protegint-los davant un contracte que
pot resultar terriblement complex per a ells.
I.- ÀMBIT D’APLICACIÓ: A QUI
AFECTA LA NOVA NORMATIVA?
La llei 5/2019 trasllada a la
normativa espanyola la Directiva
2014/17/UE, de 4 de febrer
de 2014. Aquesta Directiva ve
a consagrar un sistema entorn
de la relació entre prestadors
i intermediaris financers i
consumidors, en què la garantia
del dret a la informació per
a aquests es complementa
amb tota una sèrie de mesures
orientades a protegir-los enfront
de la posició de superioritat
que
ostenta
en
aquesta
relació l'entitat prestadora o
intermediària. La conseqüència
d'aquest punt de partida és la
necessitat d'imposar una sèrie
d'obligacions i responsabilitats
per
a
aquestes
entitats,
acompanyades
d'un
sistema
sancionador
que
"convidi"
al compliment i castigui els
comportaments contraris a la
norma.
L'àmbit d'aplicació de la norma en
relació a les persones protegides
pels
drets
que
incorpora
comprèn a totes les persones
físiques, siguin consumidors
o treballadors autònoms, que
actuïn com a "deutors, fiadors
o garants" en contractes de
"préstecs que estiguin garantits
mitjançant hipoteca o un altre
dret real de garantia sobre béns
immobles d'ús residencial o la

finalitat del qual sigui adquirir o
conservar drets de propietat sobre
terrenys o immobles construïts o
per construir". D'altra banda, es
planteja el règim d'obligacions
per a prestadors, intermediaris de
crèdit immobiliari, representants
designats i assessors, a qui
obliga a actuar de forma
"honesta, imparcial, transparent i
professional, respectant els drets
i els interessos dels prestataris".
Respecte
a
l'objecte
dels
contractes regulats, com a "béns
immobles
d'ús
residencial"
sobre els quals recau el préstec
hipotecari, a més a més de
l'habitatge, la llei també afecta a
garatges,
trasters
i
altres
immobles que poden qualificarse amb "funció domèstica",
així com terrenys o immobles
construïts o per construir, sempre
que el prestatari, el fiador o
garant sigui un consumidor.
A escala temporal, com a
norma general, els nous drets
i previsions incorporats per
la norma no s’apliquen amb
caràcter
retroactiu,
encara
que es preveuen aplicacions
concretes per a procediments
en curs. Finalment, val la pena
destacar que, pràcticament tots
els drets que la llei incorpora,
els planteja com a irrenunciables
pel
prestatari
(consumidor),
considerant nul qualsevol pacte
de renúncia a aquests.

II.- OBLIGACIÓ DE MAJOR
TRANSPARÈNCIA PER A LES
ENTITATS
A prestadors i intermediaris se'ls
exigeix informació clara i concisa
sobre tots els aspectes del préstec:
identitat del prestador, tipus
d'interès, indicant si és fix, variable o
mixt, import del préstec, Taxa Anual
Equivalent, sistema de càlcul de les
quotes d'amortització,... Aquesta
informació ha d'acompanyar-se
en molts casos fins i tot amb un
exemple explicatiu. Les clàusules
generals aplicables en els seus
contractes de préstec hipotecari
també s'han de publicar a la seva
web o facilitar-les en paper als
potencials clients.
Si la subscripció d'un contracte
relatiu a un servei accessori, com
pot ser (i serà habitualment),
un contracte d'assegurança, fos
obligatori per a poder accedir
al préstec o per a obtenir-lo en
les condicions ofertes, s'haurà
d'indicar el seu cost i fer esment
exprés de la necessitat d'aquesta
assegurança addicional per a
poder contractar el préstec o
accedir a aquest en les condicions
exposades.
En aquest mateix sentit, quan
sigui l'obertura o manteniment
d'un compte en l'entitat la
que condicioni l'obtenció del
crèdit, o la seva obtenció en les
condicions indicades, llavors, els
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“Les ideologies ens separen, els somnis i l’angoixa ens uneixen”
Eugéne Ionesco

costos d'obertura i manteniment
d'aquest compte, així com els
altres costos de l'obtenció de
targetes vinculades a la mateixa
o qualsevol altre cost vinculat a
ella, també s'indicaran i inclouran
en el cost total del crèdit per al
prestatari.
Per descomptat, la llei prohibeix
expressament a les entitats
prestadores el cobrament de
quantitats
addicionals
en
concepte de cost addicional per
aquesta informació que han de
facilitar-los.
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Un dels aspectes interessants
que conté la llei és que no es
conforma a plantejar l'obligació
de formular tota una sèrie
d'informació obligatòria de manera
comprensible per al consumidor,
sinó que obliga a plantejar-la de
manera que li resulti a aquest
fàcilment comparable amb altres
ofertes i condicions d'aquesta
mateixa o altres entitats. Per
a això, un dels Annexos de la
norma incorpora la denominada
"Fitxa
Europea
d'Informació
Normalitzada" (FEIN), on cada
entitat anirà incorporant la
informació del préstec d'acord amb
una estructura i blocs concrets,
perquè així el consumidor pugui
comparar la informació de forma
més senzilla.
Una altra informació que també
haurà de facilitar serà la següent:
• la
Fitxa
d'Advertiments
Estandarditzats (FiAE), on
s'informarà el prestatari de
totes les clàusules i elements
rellevants
del
contracte:
índexs oficials de referència
utilitzats per a fixar el tipus,
existència de límits mínims
sobre el tipus d'interès en
cas de variació a la baixa
("clàusules sòl"), advertiment
sobre
la
possibilitat
de
venciment anticipat en cas
d'impagament i les despeses
que aquest implica,...;
• en préstecs a interès variable:
quotes periòdiques a pagar en
diferents escenaris d'evolució
dels tipus d'interès;

• còpia del projecte de contracte,
amb el desglossament de totes
les despeses associades a la
seva signatura;
• quan el prestador o intermediari
requereixin al prestatari la
subscripció
d'una
pòlissa
d'assegurança en garantia del
compliment de les obligacions
del contracte de préstec, així
com la subscripció d'una
assegurança de danys sobre
l'immoble objecte d'hipoteca
i de la resta d'assegurances
previstes en la normativa del
mercat hipotecari, haurà de
lliurar al prestatari per escrit
les condicions de les garanties
de l'assegurança que exigeix;
• també se l'haurà d'informar
de
l'obligació
de
rebre
assessorament personalitzat
i gratuït per part del notari
que triï el prestatari per a
l'autorització de l'escriptura
pública del préstec, sobre el
contingut i les conseqüències
de la informació continguda
en la documentació. Els
notaris adquireixen en aquest
punt una posició especialment
destacada amb la nova
normativa, ja que aquesta
els obliga, d'una banda, a
assessorar els prestataris i
consultar els seus dubtes en
relació al contracte i per una
altra, a verificar el compliment
per part del prestador de totes
aquestes noves obligacions
que la llei li imposa.
III.NOVES
REGLES
DE
FUNCIONAMENT
PER
ALS
PRESTADORS: PRODUCTES I
PERSONAL
Com a norma general, la llei
5/2019 prohibeix la venda de
productes vinculats al contracte de
préstec amb algunes excepcions,
per exemple, la d'assegurances
en garantia del compliment de
les obligacions derivades del
mateix o la d'una assegurança
de danys respecte de l'immoble
hipotecat. Ara bé, per a aquests
casos, la llei obliga expressament
al prestador a acceptar pòlisses
alternatives d'altres proveïdors
que ofereixin unes condicions i un

nivell de prestacions equivalents
a les propostes pel prestador, tant
en la subscripció inicial com en
cadascuna de les renovacions, amb
prohibició expressa d'empitjorar
les condicions del préstec per
no
contractar
l'assegurança
proposada per l'entitat i quedarse amb una altra.
La llei també entra a regular
qüestions
concretes
del
funcionament intern de les entitats
i en concret, del seu personal.
D'una banda, exigeix majors
nivells de formació i capacitació
per a l'assessorament a clients
en aquests productes, i per una
altra,
prohibeix
l'establiment
de
polítiques
d'incentius
i
comissions vinculades al volum
de préstecs d'aquest tipus que
cada treballador aconsegueixi,
amb el que es pretén evitar que
els empleats puguin fer prevaler
els seus interessos retributius
sobre la protecció dels drets dels
clients en la contractació.
IV.- CANCEL·LACIÓ TOTAL O
PARCIAL
ANTICIPADA
DEL
PRÉSTEC
La llei regula àmpliament el
règim de la cancel·lació total o
parcial anticipada del préstec,
incorporant l'obligació d'informar
de les seves conseqüències al
client en tres dies hàbils des
que comunica la seva intenció.
En aquests casos de cancel·lació
anticipada, al costat de la
reducció dels interessos i costos
del préstec corresponents a la
part del temps que quedés per
transcórrer fins a l'extinció, també
s'obliga l'entitat a cancel·lar el
contracte d'assegurança accessori
al préstec signat per a cobrir
els riscos vinculats a la seva
devolució, excepte comunicació
expressa en contra del client
indicant un nou beneficiari.
La possibilitat de cobrar alguna
compensació o comissió per
aquesta cancel·lació anticipada
només es permetrà en els tres
casos següents:
a) En els contractes de préstec a
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interès variable o en els trams
de tipus variable en altres
préstecs, la comissió no pot
superar l'import de la pèrdua
financera soferta pel prestador,
amb els límits següents: el
0,15% o el 0,25% del capital
reemborsat
anticipadament
si
el
reemborsament
o
amortització es produeix dins
dels cinc o dels tres primers
anys respectivament.
b) En cas de novació del tipus
d'interès aplicable o de
subrogació d'un tercer en els
drets del creditor, sempre
que en tots dos casos suposi
l'aplicació durant la resta
de vigència del contracte
d'un tipus d'interès fix en
substitució d'un altre variable,
la compensació o comissió per
reemborsament o amortització
anticipada
tampoc
podrà
superar la pèrdua financera que
pogués sofrir el prestador, amb
el límit del 0,15% del capital
reemborsat
anticipadament,
durant els 3 primers anys
de vigència del contracte de
préstec.
c) Per als préstecs a interès fix
o en els termes fixos d'altres
préstecs, les comissions o
compensacions no podran
superar la pèrdua financera del
prestador, amb els següents
límits: per a reemborsaments o
amortitzacions durant els deu
primers anys del préstec o des
del moment en què s'apliqui
el tipus fix, el límit es fixa en
el 2% del capital amortitzat
anticipadament, límit que
passarà a ser de l'1,5% a partir
d'aquests deu anys.
V.- VENCIMENT ANTICIPAT PER
IMPAGAMENT
El venciment anticipat dels
préstecs hipotecaris a persones
físiques contemplats per la norma
només podrà aplicar-se quan el
prestatari es trobi en demora del
pagament del principal i/o els
interessos, i el prestador li hagi
requerit el pagament concedintli un termini d'almenys un mes

per al seu compliment amb
advertiment que, en cas de no ser
atès, reclamarà el reemborsament
total degut del préstec.
Per a poder procedir a aquest
venciment anticipat, és necessari
que la quantia de les quotes
vençudes i no satisfetes siguin
equivalents almenys:
a) Al 3% de la quantia del capital
concedit, si la demora es
produeix dins de la primera
meitat de la durada del
préstec, considerant que el
requisit es compleix quan les
quotes vençudes i no satisfetes
equivalguin a l'impagament
de dotze terminis mensuals
o un nombre de quotes tal
que suposi que el deutor ha
incomplit la seva obligació per
un termini almenys equivalent
a dotze mesos.
b) Al 7% de la quantia del
capital concedit, si la demora
es produeix dins de la segona
meitat de la durada del
préstec. Es considera complert
aquest requisit quan les quotes
vençudes i no satisfetes siguin
equivalents a l'impagament
de quinze terminis mensuals
o un nombre de quotes tal
que suposi que el deutor ha
incomplit la seva obligació per
un termini almenys equivalent
a quinze mesos.
VI.RÈGIM
LEGAL
DE
DISTRIBUCIÓ DE DESPESES
ENTRE
PRESTADOR
I
PRESTATARI
La llei estableix de forma definitiva
qui haurà de pagar cadascuna de
les despeses generades amb la
formalització del contracte de la
següent manera:
DESPESA

Regles complementàries
despeses:

• Només
podran
repercutirse despeses o percebre's
comissions
per
serveis
relacionats amb els préstecs que
hagin estat sol·licitats en ferm o
acceptats expressament per un
prestatari o prestatari potencial
i sempre que responguin a
serveis efectivament prestats o
despeses que puguin acreditarse.
• Si es pactés una comissió
d'obertura, la mateixa es
meritarà una sola vegada
i
englobarà
la
totalitat
de les despeses d'estudi,
tramitació o concessió del
préstec o d'altres similars
inherents a l'activitat del
prestador
ocasionada
per
la concessió del préstec.
En el cas de préstecs en
divises, la comissió d'obertura
inclourà,
així
mateix,
qualsevol comissió per canvi
de moneda corresponent al
desemborsament inicial del
préstec.
QUI HO PAGA

Tasació de l'inmoble

Consumidor

Gestoria

Prestador

Arancels notarials per l'escriptura

Prestador

Còpies de les escriptures

Qui les sol·liciti

Inscripció de la hipoteca al Registre Prestador
de la Propietat
ITP/AJD

sobre

Segons la llei (Prestador)
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calendari FiScal
Selecció de dates principals
OCTUBRE 2019
Fins al dia 21:
RENDA I SOCIETATS
Setembre 2019: Grans Empreses:
Tercer Trimestre 2019: .
.
.

.
.

.
.

.
.

.
. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats RENDA:
Estimació Directa: .
.
.
.
Estimació Objectiva:
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

130
131

Pagaments fraccionats Societats:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

202

IVA
Setembre 2019: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: .
.
Tercer Trimestre 2019: Autoliquidació: .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tercer Trimestre 2019: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

349
303
349

.

.

.

.

303

Fins al dia 30:
IVA
Setembre 2019: Autoliquidació: .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NOVEMBRE 2019
Fins al dia 5:
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RENDA
Segon plaç declaració anual IRPF
Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Octubre 2019: Grans empreses: .

IVA
Octubre 2019: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:

.

.

.

.

.

.

349

DESEMBRE 2019
Fins al dia 2:
IVA
Octubre 2019: Autoliquidació

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

303

SII: Opció/renúncia gestió electrònica llibres registre .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

036

Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Novembre 2019: Grans Empreses:
Pagaments fraccionats Societats:

.
.

.
.

.
.

.
.

. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
202

IVA
Novembre 2019: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: .

.

.

.

.

.

349

.

.

.

.

.

303

Fins al dia 30:
IVA
Novembre 2019: Autoliquidació:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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