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AMB TOTA LA IL·LUSIÓ CAP Al 2020
Ja som aquí una altra vegada tancant un any. Sembla que va ser
ahir quan dedicàvem aquestes línies a dir adéu el 2018 i ara ja toca
acomiadar el 2019 i donar la benvinguda el 2020. Si ens deixem portar
per la màgia dels números, jo crec que un número tan rodó no pot ser
dolent, no troben? Un 2020 que arrenca amb la ressaca d'alguns dels
últims pronunciaments de la jurisprudència, els efectes de la qual ja
s'estan manifestant ara, però que ben segur seran més palpables, a
partir de gener. Podem assenyalar alguns d'ells.
En l'àmbit fiscal, podríem començar per destacar la recent Sentència
del Tribunal Constitucional que ha vingut a declarar nul l'Impost sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com
a "plusvàlua", en aquells casos en què la quota superi el guany real
obtingut pel venedor, cas habitual en moltes de les vendes realitzades
des dels anys de la crisi i en què és normal trobar preus de venda
inferiors o molt pròxims al de compra.
Un altre front important ve conformat per les sentències que han anul·lat
diversos preceptes del Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre,
pel qual es modifiquen el Reglament General de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i que afecten, entre altres
aspectes, al moment en què la Inspecció pot derivar una causa a l'òrgan
judicial per apreciar un possible delicte.
Finalment, destacarem l'entrada en vigor recentment d'un nou conveni
fiscal amb els EUA que pot afavorir la repatriació de dividends, ja que
ha fet desaparèixer la retenció sobre els dividends obtinguts en l'altre
país quan concorrin certes condicions i a més ha rebaixat el tipus de
gravamen aplicable sobre aquests.
En el marc laboral, al costat de la casuística que es va generant entorn
de l'obligació de registre de jornada, també els últims mesos han portat
posicionaments jurisprudencials claus. En aquest número analitzem
un d'ells: el del TJUE canviant de criteri sobre la relació entre la
privacitat dels treballadors i el dret de l'empresa a incorporar mesures
de vigilància en forma de càmeres. En contra de posicions mantingudes
amb anterioritat en el mateix cas, el Tribunal ara fa prevaler el dret de
l'empresa a l'establiment d'aquestes mesures.
Caldrà veure com reaccionen les empreses també a la Sentència del
Tribunal Constitucional que confirma la constitucionalitat de l'extinció
d'un contracte laboral per causes objectives si hi ha faltes d'assistència
justificades, encara que siguin intermitents, sense que pugui al·legar-se
coaccions o vulneració de drets per als treballadors malalts.
Per a tancar aquest editorial, no podem passar per alt tampoc una
recent Sentència del Tribunal Suprem que reconeix als contractistes
la possibilitat de cobrar interessos de demora pel retard en els
pagaments, fins i tot després de la liquidació del contracte. Fins ara, les
administracions havien considerat que aquesta reclamació d'interessos
una vegada liquidat el contracte era extemporània i no els abonaven.
Feliç 2020 per a tots! Fins a la propera.

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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¿Acomiadament o baixa incentivada?: Dos conceptes
amb tractament fiscal oposat.
La normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda planteja una exempció per a les indemnitzacions
percebudes en cas d'acomiadament, sempre que es compleixin una sèrie de condicions. En la seva recent
Sentència de 3 de juliol de 2019, l'Audiència Nacional accepta el criteri mantingut per l'administració
tributària i requalifica les quantitats pagades per una empresa als seus treballadors en concepte
d'indemnització exempta per acomiadament improcedent, com a quantitats pagades per baixa incentivada
sotmeses a gravamen. La requalificació es fonamenta en una sèrie d'indicis que considera concloents.
Aquesta sentència ens serveix per a repassar la tributació de les quantitats percebudes en el moment de
l'extinció de la relació laboral.

I.- L’EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ
LABORAL
I
LES
SEVES
CONSEQÜÈNCIES TRIBUTÀRIES
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La normativa de l'IRPF regula
la tributació de les quantitats
percebudes en cas d'extinció
de la relació laboral, preveient
tractaments diferents en funció
de les condicions que concorren
en cada cas.
Com a normes generals bàsiques
per a entendre aquesta tributació,
començarem
dient
que
la
llei distingeix entre aquelles
quantitats que l'empresa lliura
voluntàriament al treballador que
marxa de l'empresa, d'una banda,
i aquelles que li ha de pagar
obligatòriament, per una altra.
D'entrada, com sabem, quan un
treballador marxa voluntàriament
d'una empresa no es produeix un
acomiadament, sinó una extinció
del contracte per voluntat pròpia
del treballador i per tant, la
legislació laboral no li reconeix
dret a indemnització. Val la pena
en aquest punt apuntar que, en
tots aquests casos d'extinció
de la relació laboral i a l'efecte
d'aclarir la seva tributació, no
s'han de confondre els conceptes
de quitança i indemnització.

Quan un treballador
marxa voluntariament
d’una empresa no
es produeix un
acomiadament, sino una
extinció del contracte
per la voluntat pròpia
del treballador i per
tant, la legislació laboral
no li reconeix el dret a
indemnització.
La quitança suposa la liquidació
d'aquelles quantitats que el
treballador ha anat generant i
té dret a cobrar sempre (regla
general), independentment de
les circumstàncies de l'extinció,
és a dir, encara que es tracti
de la seva marxa voluntària:
part proporcional de les pagues
extres, part proporcional de
vacances,... En la mesura en
què es tracta de quantitats que
constitueixen una remuneració
laboral
ordinària,
el
seu
tractament fiscal és el que
correspon als salaris: quantitats
gravades com a rendiments
del treball en la declaració de
l'IRPF.

La indemnització, per la seva
banda, no sempre existeix. La
legislació laboral contempla
el pagament d'indemnització
en aquells casos en què
l'extinció de la relació laboral
es produeix a conseqüència
d'un acomiadament. Com és
sabut, el treballador que marxa
voluntàriament de l'empresa no
té dret a cobrar indemnització,
encara que pot donar-se el cas
que, malgrat això, l'empresa
decideixi
lliurar-li
alguna
quantitat en aquest moment. Per
tant, la primera característica
d'aquesta indemnització és que
es tracta de quantitats cobrades
pel treballador només en cas
d'acomiadament, no en els casos
de baixa voluntària.
La segona característica de
les indemnitzacions és que
la seva quantia obligatòria ve
determinada per la legislació
laboral en funció del tipus
d'acomiadament
que
s'hagi
produït. Les indemnitzacions
més altes es preveuen per
a
aquells
casos
en
què
l'acomiadament es qualifica
d'improcedent, per exemple, en
el cas dels acomiadaments en
què l'empresa no és capaç de
justificar la seva causa.
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Fiscalment, la diferent naturalesa
laboral que posseeixen aquests
conceptes també es reflecteix
en diferències substancials de
tributació per a ells.
Com hem avançat, en el cas de
la quitança, la tributació que li
correspon és la d'una remuneració
salarial ordinària, de manera que
la seva quantia se suma a la resta
de percepcions salarials per a
incorporar-se a la Base Imposable
General i quedar subjecta al
tipus de gravamen progressiu que
correspongui.
Per
contra,
per
a
les
indemnitzacions sí que es preveu
un tractament fiscal específic en
l'IRPF en els següents termes:
"Estaran exemptes les següents
rendes: (...) e) Les indemnitzacions
per acomiadament o cessament
del treballador, en la quantia
establerta amb caràcter obligatori
en l'Estatut dels Treballadors,
en la seva normativa de
desenvolupament o, si escau,
en la normativa reguladora
d'execució de sentències, sense
que pugui considerar-se com a tal
l'establerta en virtut de conveni,
pacte o contracte." Inicialment,
aquest article 7 continuava així:
"Quan s'extingeixi el contracte
de treball amb anterioritat a
l'acte de conciliació, estaran
exemptes les indemnitzacions per
acomiadament que no excedeixin
la que hagués correspost en el
cas que aquest hagués estat
declarat improcedent, i no es
tracti d'extincions de mutu acord
en el marc de plans o sistemes
col·lectius de baixes incentivades."
Actualment, la redacció vigent
d'aquest segon paràgraf és la
següent: "Sense perjudici del que
es disposa en el paràgraf anterior,
en els supòsits d'acomiadaments
col·lectius realitzats (...) siguin
deguts a causes econòmiques,
tècniques, organitzatives, de
producció o per força major,
quedarà
exempta
la
part
d'indemnització percebuda que
no superi els límits establerts amb
caràcter obligatori en l'esmentat
Estatut
per
l'acomiadament
improcedent."

Per a les quantitats que no puguin
qualificar-se com a exemptes, es
podran aplicar reduccions en
certs casos, també en funció de la
seva quantia, en la mesura en què
puguin considerar-se quantitats
generades en més de dos anys o
irregulars. Això suposa que una
part de les quantitats percebudes
queda fora de tributació.
És a dir, es pot afirmar que
l'exempció es reconeix per a
aquelles indemnitzacions pagades
en cas d'acomiadament fins al
límit de la quantia establerta
com a indemnització obligatòria
per l'Estatut dels Treballadors en
funció del tipus d'acomiadament
de què es tracti. Queden gravades,
per tant, les indemnitzacions
pagades de manera voluntària
per l'empresa, fruit de la seva
pròpia voluntat o un pacte, així
com aquelles que, fins i tot sent
obligatòries, superen el màxim
legal establert com a obligatori,
per la part que el superin.
Les conseqüències immediates
d'aquesta previsió són clares:
• Una
indemnització
que
l'empresa pagui al treballador
voluntàriament, sense estar-ne
obligada, no estarà exempta.
Per exemple, el lliurament
que voluntàriament realitza
l'empresa a un treballador
que marxa en agraïment
als seus anys de servei:
l'empresa no està obligada a
lliurar cap quantitat, ho fa de
forma totalment voluntària
i en conseqüència, aquesta
quantitat no estarà exempta
per al treballador.
• Una
indemnització
que
l'empresa hagi de lliurar
obligatòriament en compliment
de la normativa laboral estarà
exempta fins a la xifra coberta
per tal obligatorietat. La part
d'aquesta indemnització que
superi la quantia obligatòria no
estarà exempta. Així succeirà,
per exemple, en aquells casos
en què l'empresa decideixi
voluntàriament
incrementar
la indemnització obligatòria
imposada per la llei en funció

del
tipus
d'acomiadament
de
què
es
tracti,
la
quantitat addicional pagada
voluntàriament per l'empresa
no quedarà exempta.
• Existeix un límit quantitatiu per
sobre del qual encara que la
indemnització sigui obligatòria
no s'aplica l'exempció. Aquest
límit està fixat actualment en
180.000 euros, xifra per sobre
de la qual, la indemnització no
quedarà exempta en la part que

Queden gravades les
indemnitzacions pagades
de forma voluntària per
l’empresa, fruit de la seva
pròpia voluntat o un
pacte, així com aquelles
que, sent obligatòries,
superen el màxim legal
establert com a obligatori,
per la part que el superin.
superi aquest límit.
En un altre ordre de coses, la
qualificació de la finalització
de la relació laboral també
té transcendència pel que fa
a prestacions de Seguretat
Social. Així, mentre en el cas de
l'acomiadament, el treballador
té dret a cobrar la prestació
per desocupació (suposant que
compleixi la resta de condicions),
aquesta possibilitat no existeix
en aquells casos en què el
treballador marxa voluntàriament
de l'empresa.
Les
diferents
conseqüències
generades en tots dos marcs, a
escala fiscal i a escala de Seguretat
Social, poden afavorir situacions
en què l'extinció d'una relació
voluntàriament pel treballador es
presenti o es faci passar per un
acomiadament,
comportament
que interessarà requalificar tant
a la Seguretat Social per a evitar
el pagament de prestacions per
desocupació que no corresponen,
com a la AEAT per a evitar
l'aplicació de l'exempció sobre
aquestes quantitats en l'IRPF.
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“El saber és la part principal de la felicitat”
Sòcrates

FISCAL

II.LA
SENTÈNCIA
DE
L’AUDIÈNCIA NACIONAL: UNA
REQUALIFICACIÓ
A
PARTIR
D’INDICIS
A part de per ser molt recent,
hem
volgut
centrar-nos
en
l'anàlisi
d'aquesta
sentència
de l'Audiència Nacional perquè
ens serveix per a repassar les
conseqüències de la qualificació
o requalificació d'una extinció
laboral en l'àmbit fiscal i apreciar
les seves conseqüències.
a) Els fets
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L'origen de la sentència es troba
en el recurs plantejat per una
empresa contra la resolució que
venia a exigir les retencions
d'IRPF que l'empresa no havia
aplicat sobre les quantitats
pagades als seus treballadors en
el moment d'extinció de la relació
laboral, en haver-les qualificat
d'acomiadament i per tant,
generadores
d'indemnitzacions
exemptes
en
l'IRPF
no
sotmeses a retenció. Per contra,
l'administració
tributària
va
requalificar els fets per a
concloure que existia un acord
extintiu i no un acomiadament,
per la qual cosa l'obligació de
practicar la retenció sobre les
quantitats pagades era exigible
perquè no resultava aplicable
l'exempció.
b) La posició de l'Administració
avalada per l'Audiència Nacional:
els indicis d'acord enfront de la
qualificació d'acomiadament.
Per a l'Audiència Nacional,
seguint el criteri de l'Agència
Tributària, existeixen una sèrie
d'indicis que porten a concloure
que l'administració té raó i ens
trobem davant un cas d'acord
d'extinció i no davant un
acomiadament.
En primer lloc, l'existència d'una
acta del Comitè Executiu de
l'empresa en què es planteja la
posada en marxa d'una política
de reducció de costos salarials i
s'estudien diverses opcions per a
la consecució d'aquest objectiu.
Respecte
d'aquest
indici,

l'empresa addueix que es tractava
d'una reducció imposada per la
política de retallades impulsada
des dels poders públics. No
sembla que necessàriament hagi
d'haver-hi una relació entre la
previsió de reducció de costos i
la qualificació de l'extinció dels
contractes, però bé, aquest és el
primer argument que s'utilitza
per a acceptar la requalificació.
En segon lloc, atenció: l'edat dels
treballadors en el moment de
l'extinció del contracte, compresa
entre els 62 i 68 anys, és a dir,
propera a la jubilació. Serveix
per a reforçar aquest argument
el tractament concedit a un
treballador més jove, fora d'aquest
marge d'edat més pròxim a la
jubilació, que va ser l'únic al qual
se li va calcular la indemnització
en funció del temps treballat.
És l'únic treballador la situació
del qual no és regularitzada per
l'Agència Tributària en considerar
que, si escau, sí que ha existit
efectivament un acomiadament i
no un acord.

Amb relació a l'edat, l'empresa
sosté en la seva defensa que no
existeix una edat a partir de la qual
pugui presumir-se que s'accepta
un acomiadament.
Tercer indici: Com a regla general,
excepte en un cas, els empleats
van acceptar quantitats molt
inferiors a les que procedirien
d'acord amb la normativa laboral
de resultar aquell acomiadament
improcedent. L'empresa argumenta
en la seva defensa que la norma
fixa un màxim d'indemnització
per acomiadament improcedent
però no un mínim i que no hi ha
inconvenient en què s'accepti pel
treballador una indemnització
menor a la màxima per a evitar
anar als Tribunals.
En quart lloc, es dóna importància
al fet que a un treballador que
s'havia incorporat a la plantilla
posteriorment als altres, se li aboni
una indemnització superior a la
màxima, la qual cosa es justifica
per l'empresa com a resultat de la
negociació.

FISCAL
La cinquena argumentació ens
resulta especialment interessant
i fa referència al fet que, en la
fixació de les quanties de les
indemnitzacions no es va tenir
en compte l'antiguitat dels
treballadors, sinó que aquestes
quanties van ser fixades en
funció del temps que a cadascun
d'ells els faltava per a aconseguir
l'edat de jubilació.
L'Administració
també
va
considerar com a sisè indici
favorable a l'acord enfront de
l'acomiadament la manifestació
de l'empresa en el procés
d'inspecció en què, preguntada
aquesta pel sistema de fixació
de les quanties indemnitzatòries,
va respondre que "no existeix un
factor comú, es va fixar en la
negociació amb cadascú" com
reprodueix la sentència.
El setè indici al·legat fa
referència
a
l'absència
d'elements
en
el
procés
d'acomiadament en els quals
s'apreciïn signes de litigiositat.
El
Tribunal
crida
l'atenció
sobre el fet que no existeixen
cartes
d'acomiadament,
sinó
que,
sorprenentment,
els acomiadaments són tots
verbals sense al·legació de
causa, circumstàncies que, per
elles
mateixes,
aïlladament,
ja podrien haver conduït als
treballadors a sol·licitar la
qualificació de l'acomiadament
com a improcedent. No obstant
això, cap d'ells ho fa, més aviat
al contrari, tots ells van fer el
mateix a partir d'aquest moment:
tots van acudir al Servei de
Conciliació, tots van subscriure
escrits idèntics, tots els actes
de conciliació van finalitzar amb
avinença entre les parts sense
intervenció d'autoritat judicial,

i tots els treballadors van
renunciar en l'acta de conciliació
a qualsevol reclamació posterior.
Val la pena destacar que, per
al cas d'un altre treballador
pertanyent
al
grup
dels
acomiadats, la regularització es
fonamenta en el fet que és un
alt directiu, vinculat per tant,
per una relació de caràcter
especial, en què l'exempció no
és aplicable, bé per la via de
considerar que no existeix en
aquests casos cap límit màxim
per a les indemnitzacions fixat
amb caràcter obligatori, o bé
per la via de la qualificació dels
fets com a acord i no com a
acomiadament real.
c) Conseqüències dels indicis: la
requalificació
Tots aquests indicis que són
acceptats
per
l'Audiència
Nacional i davant els quals
resulten patents les dificultats
de defensa per part de l'empresa
inspeccionada, li porten a dictar
una sentència desestimatòria
que el Tribunal conclou que,
encara que els indicis són
indicis, no conviccions, han de
considerar-se globalment i "del
conjunt d'aquests indicis es
desprèn amb naturalitat que s'ha
indemnitzat a cada treballador
amb una quantitat que no és
la corresponent als anys de
servei en l'empresa (criteri
legal de determinació), sinó
relacionada amb els anys que
li resten per a aconseguir l'edat
de jubilació de setanta anys.
Aquesta menor indemnització
és acceptada pels treballadors
en actes de conciliació en els
quals teòricament reaccionen
enfront d'un acomiadament que
per la seva forma verbal, és

substancialment vulnerable. No
obstant això, no és combatuda
pels treballadors per a obtenir
la
indemnització
que
els
correspondria, atès que pel seu
caràcter verbal hauria de ser
declarat improcedent".
Per al tribunal, el fet que
l'empresa hagi de reduir personal
i ho faci a través d'acords amb
els treballadors és perfectament
raonable, però això no evita
que s'hagin d'aplicar les regles
de tributació previstes per a
aquests casos: gravamen en
l'IRPF i conseqüent obligació
de retenció per part de l'entitat
pagadora. L'exempció només
resulta aplicable en els casos en
què efectivament es produeix un
acomiadament i no aconsegueix
aquests acords pensats sovint per
a aconseguir la jubilació.
III.- CONCLUSIONS: INDICIS,
RAONABILITAT I DESESTIMACIÓ
Davant l'absència de proves
concretes, l'Audiència Nacional
manifesta els seus dubtes però,
encara així, considera que
"la inferència realitzada per
l'Administració tributària supera
el cànon de raonabilitat propi de
la prova indiciària o indirecta",
ja que "els fets base -indiciscondueixen al fet conseqüència
sense necessitat d'una inferència
excessivament oberta sinó, al
contrari, lògica i raonable."
Com
a
conclusió
d'aquest
raonament basat exclusivament
en indicis, element determinant
d'aquest
cas,
l'Audiència
Nacional
dicta
sentència
desestimant
la
demanda
interposada per l'empresa i
donant la raó a l'administració
favorable a la requalificació.

NORMATIVA FISCAL
Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l'obligació de gestió de
la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació.
Reial Decret 595/2019, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de
no Residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol.
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¿Pot l'agència tributària entrar al domicili d'un
contribuent davant indicis que fan sospitar d'una
possible infracció tributària?
Complexa qüestió la que el
Tribunal Suprem haurà de
dilucidar pròximament després
d'admetre l'estudi d'un cas que
considera d'interès cassacional.
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Els fets tenen com a protagonista
a un dels molts contribuents
que han anat rebent cartes
"informatives"
de
l'Agència
Tributària, indicant-los (més
o menys) que els rendiments
declarats per a la seva activitat
quedaven fora dels nivells
mitjans de rendiments declarats
per altres negocis del mateix
sector i característiques, en un
intent d'aconseguir, si escau,
la
regularització
voluntària.
No és res nou que l'Agència
Tributària, a l'efecte de prevenir
i intentar que es regularitzin
voluntàriament
alguns
comportaments infractors, ha
anat enviant indiscriminadament
cartes a empresaris sobre els
quals, en funció del nivell
inferior de rendiments declarat
respecte a la mitjana del seu
sector, requeia una sospita de,
o bé no estar declarant part
dels seus ingressos, o bé, estar
declarant només una part dels
ingressos cobrats en efectiu.
En els fets que ara estudiarà
el Suprem, el Jutjat contenciós
administratiu número 5 de
Còrdova va autoritzar l'entrada
en el domicili del titular del
negoci a l'Agència Tributària
per a buscar allí evidències o
proves aclaridores de per què
generava rendiments per sota
de la mitjana, i si això responia
a pràctiques comptables no

admeses, vendes no declarades,
doble comptabilitat,...
En defensa del contribuent
es podria considerar que s'ha
vulnerat el dret a la inviolabilitat
del domicili que consagra l'article
18.2 de la Constitució i que, en
conseqüència, ha d'anul·lar-se
no sols l'autorització d'entrada,
sinó també les proves que
poguessin obtenir-se en aquest
espai privat.
L'article 18.2 de la Constitució
estableix la inviolabilitat del
domicili en els següents termes:
"El domicili és inviolable. Cap
entrada o registre podrà ferse en ell sense consentiment
del titular o resolució judicial,
excepte en cas de flagrant
delicte."
Per part seva, l'article 113
de la Llei General Tributària,
sota
el
títol
"Autorització
judicial per a l'entrada en el
domicili dels obligats tributaris"
estableix que: "Quan en els
procediments d'aplicació dels
tributs sigui necessari entrar en
el domicili constitucionalment
protegit d'un obligat tributari
o efectuar registres en aquest,
l'Administració tributària haurà
d'obtenir
el
consentiment
d'aquell o l'oportuna autorització
judicial." En la mateixa línia,
l'article 172.3 del Reglament
General d'Aplicació dels Tributs,
després de reconèixer la facultat
que tenen els funcionaris i
persones
de l'Administració
tributària
que
desenvolupin
actuacions inspectores per a

entrar i reconèixer edificis, locals,
instal·lacions,... preveu que,
"quan l'obligat tributari o la
persona sota la custòdia de la
qual es trobessin els esmentats
llocs s'oposés a l'entrada dels
funcionaris
d'inspecció,
es
requerirà autorització escrita
del delegat o del director de
departament del qual depengui
l'òrgan actuant, sense perjudici
de l'adopció de les mesures
cautelars
que
procedeixin."
Ara bé, per al cas del domicili
constitucionalment
protegit
de l'obligat tributari, reitera
l'exigència de la Llei General
Tributària, de manera que,
en tals casos, "es precisarà el
consentiment de l'interessat o
autorització judicial".
Per tant, el Tribunal Suprem
haurà de plantejar-se (entre
altres coses) fins a quin punt
l'acte judicial que autoritza
l'entrada en el domicili pot
basar-se preponderantment en
el fet que el contribuent hagi
tributat per una quota menor a la
qual correspondria a la mitjana
de la rendibilitat del sector i que
d'aquesta sola dada pot inferirse que s'han ocultat vendes i
operacions realitzades realment.
És a dir, el Tribunal Suprem
haurà de decidir sobre si és
suficient amb l'indici d'infracció
que podria sospitar-se de la
comparativa amb els resultats
d'altres negocis similars per
a justificar l'excepció al dret
general a la inviolabilitat del
domicili
reconegut
per
la
Constitució.
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La privacitat dels treballadors enfront de l'ús de
mesures de vigilància per l'empresari: el Tribunal
Europeu de Drets Humans canvia de criteri i
accepta els enregistraments dels furts com a causa
d'acomiadament.
En recent Sentència de 19 d'octubre de 2019, la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans
canvia de criteri enfront de la posició que havia mantingut en 2018 en el mateix cas i reconeix
ara la possibilitat d'incorporar càmeres d'enregistrament per part de l'empresari amb finalitats de
vigilància, sempre que es respectin certes condicions i per descomptat, que la limitació sobre la
privacitat dels treballadors que els enregistraments impliquen sigui raonable i equilibrada. El tema
és de gran interès, ja que al llarg dels últims anys diferents òrgans judicials s'han anat posicionant
entorn de com han de quedar en la balança tots dos drets en el cas d'enregistraments en les
empreses: dret a la privacitat dels treballadors enfront de dret a establir mesures de vigilància per
part de l'empresari. Són dos casos concrets els que més han transcendit entorn d'aquesta qüestió:
un va afectar una botiga d'una coneguda cadena de roba i l'altre, en el qual es dicta la sentència
que ara comentem, a un supermercat d'una important cadena espanyola.

I.- INTRODUCCIÓ: DOS CASOS
MOLT SIMILARS QUE HAN POSAT
SOBRE LA TAULA EL DRET
A
LA
PRIVACITAT
DELS
TREBALLADORS ENFRONT DELS
ENREGISTRAMENTS REALITZATS
PER L’EMPRESA
Els últims anys hem pogut seguir
l'evolució d'aquests dos casos
en què els Tribunals s'han anat
pronunciant sobre fets molt
similars:
• En un establiment comercial es
detecten irregularitats que fan
sospitar l'existència de furts per
part d'algun/s dels treballadors.
• Per a esclarir els fets i
descobrir
als
culpables,
l'empresa instal·la càmeres
de videovigilància, o bé
sense avisar expressament als
treballadors (així succeeix en
el cas d'una famosa cadena
de roba juvenil, cas que ja
va ser objecte de comentari
fa uns mesos en aquestes

pàgines), o bé avisant només
de l'existència de les càmeres
visibles, però sense indicar
que existeixen a més càmeres
ocultes (aquest és el cas que
avui ens ocupa, corresponent
a una important cadena de
supermercats).
• Les imatges captades per les
càmeres permeten detectar als
treballadors que, mitjançant
diversos mecanismes, estaven
realitzant o facilitant els furts,
prova que és utilitzada per
les empreses per a aplicar
acomiadaments disciplinaris.
• Els treballadors acomiadats
reclamen
contra
un
acomiadament que consideren
que ha de requalificar-se com a
improcedent en haver-se basat
en enregistraments captats
sense el seu coneixement i
sense el seu consentiment,
per la qual cosa han constituït
una vulneració del seu dret a la
privacitat.

Com diem, en tots dos casos, la
qüestió es planteja entorn de com
han de coordinar-se dos drets
aparentment contraposats. En un
costat de la balança, el dret dels
treballadors a la seva intimitat,
dret que pot entendre's vulnerat
quan l'empresa instal·la càmeres de
videovigilància per a captar i gravar
els seus moviments i actuacions.
Aquest dret ve reconegut a escala
interna pels articles 18 i 33 de
la Constitució (entre altres). En
l'altre costat de la balança, el dret
de l'empresari a utilitzar mesures
de vigilància sobre la plantilla,
dret que li reconeix la legislació
laboral (article 20 de l'Estatut dels
Treballadors) sempre que aquesttes
mesures no vulnerin la dignitat i
respectin els drets fonamentals en
joc.
Com veurem de seguida, en la
inclinació d'aquesta balança apareix
com a element essencial per a la
jurisprudència el coneixement o
no, per part dels treballadors, de
l'existència d'aquestes càmeres.

9
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II.- L’EVOLUCIÓ DEL CAS DE LES
CAIXERES DEL SUPERMERCAT:
LA RESOLUCIÓ FAVORABLE A
LES TREBALLADORES DEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS
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La resolució de la Gran Sala del
Tribunal Europeu de Drets Humans
que comentem en aquestes línies
té el seu origen en uns fets
succeïts el març de 2009, quan
en un dels establiments situats a
Barcelona d'una important cadena
de supermercats es comencen a
detectar desquadraments entre
vendes i inventari que arriben
a ser de fins a 24.000 euros
al juny d'aquell mateix any.
L'empresa procedeix a instal·lar
càmeres en el supermercat,
avisant als treballadors d'on se
situen les càmeres visibles, però
sense informar-los que, al costat
d'aquestes, existien altres càmeres
ocultes.
Els
enregistraments
obtinguts per aquestes càmeres
ocultes
permeten
identificar
als treballadors que estaven
cometent o facilitant els furts, per
la qual cosa es procedeix al seu
acomiadament disciplinari amb
base en comportaments contraris
a la bona fe.
Les treballadores recorren i en
una primera instància, el Jutjat
social de Granollers dóna la raó
a l'empresa, destacant que la
legislació laboral accepta l'ús de
mesures de vigilància sempre
que no vulnerin la dignitat i
s'apliquin amb proporcionalitat,
circumstàncies que considera que
concorren en el present cas, per
la qual cosa considera correcte
l'acomiadament.
Les
afectades
interposen
recurs contra aquesta decisió
desestimatòria davant el Tribunal
Superior de Justícia, afegint com
a argument el següent: la Llei
orgànica de Protecció de Dades
de 1999 que era la vigent en
aquell moment, obliga a avisar
de l'existència de càmeres de
videovigilància i aquest avís no
s'havia complert. El Tribunal
Superior considera, d'una banda,
que la videovigilància era necessària

per a detectar als culpables i que
a més era proporcionada, ja que
estava limitada en el temps i en
l'espai. Per una altra, entorn de
la imposició d'avís per part de
la LOPD, conclou el Tribunal que
la falta d'aquest podria constituir
una infracció administrativa per
incompliment de la legislació en
matèria de protecció de dades,
però no estava relacionada de
cap manera amb la legalitat o
il·legalitat de l'acomiadament. Les
treballadores intenten interposar
també recurs d'empara davant el
Tribunal Constitucional, que no és
admès.
En l'altre cas que ja vam comentar
en el seu moment en aquestes
mateixes pàgines, en què es
discutia
l'acomiadament
per
furt d'una dependenta d'una
cadena de roba juvenil, aquest
Tribunal considera suficient per
a considerar que ha existit
avís de l'enregistrament també
als
treballadors,
l'existència
del cartell estàndard facilitat
per l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades a l'entrada
de l'establiment advertint de
l'existència de càmeres.
Seguint amb el nostre cas del
supermercat, la qüestió arriba al
Tribunal Europeu de Drets Humans
que, a principis de 2018, conclou
que els tribunals espanyols no
han fet una anàlisi correcta del
necessari equilibri entre el dret

a la privacitat del treballador i la
vigilància de l'empresa i això podia
suposar una vulneració de l'article
8 de la Convenció de Viena, que
resulta aplicable al cas, ja que
s'havia gravat als treballadors tot
el dia, sense el seu coneixement
i sense possibilitat d'evitar o
eludir l'enregistrament. L'Estat
espanyol, per part seva, al·lega
en la seva defensa que l'article
8 de la Convenció de Viena que
reconeix aquest dret a la privacitat
no és aplicable en els casos en
què la vulneració es realitza per a
detectar conductes criminals.
Bàsicament, les previsions de la
Convenció de Viena, en el que
aquí interessa, poden resumirse així: les càmeres de vigilància
s'admetran, en general, per
a prevenir o detectar fraus o
furts només quan existeixin
sospites fundades; les càmeres
secretes només s'admetran quan
no existeixin alternatives; l'ús
d'aquests sistemes haurà de ser
sempre temporal.
El Tribunal Europeu de Drets
Humans
conclou
el
procés
donant la raó a les treballadores
i considerant que els tribunals
espanyols no havien garantit
l'equilibri necessari entre el
respecte al dret a la vida privada
dels treballadors i altres drets,
per la qual cosa s'havia vulnerat
l'article 8 de la Convenció de Viena
en les seves resolucions.

LABORAL
III. LA NOVA RESOLUCIÓ: UNA
PORTA A LA CONFLICTIVITAT?
Contra la decisió estimatòria de les
pretensions de les treballadores,
l'Estat espanyol va demanar la
revisió del cas al Tribunal Europeu
de Drets Humans. Sorprenentment,
en aquesta segona resolució
sobre el mateix cas, la Gran
Sala del TEDH canvia de criteri i
considera correctes les posicions
mantingudes
pels
tribunals
espanyols.
Per a això, realitza una exhaustiva
anàlisi de les obligacions dels
Estats a l'hora de respectar, fer
respectar i controlar l'aplicació de
les previsions de la Convenció i la
garantia dels drets dels ciutadans
en el marc de la seva privacitat.
En aquest sentit, considera
el TEDH que existeixen diferents
formes d'assegurar el respecte a
la vida privada i les obligacions
de l'Estat en aquesta direcció
dependran de l'aspecte concret de
la vida privada que sigui objecte de
protecció. En el cas de conductes
entre individus que poden suposar
una violació de la privacitat però no
es relacionen amb formes delictives
greus, sembla que la Convenció de
Viena deixa llibertat als Estats per a
crear o no una legislació especifica
per a aquesta protecció, així com
per a verificar que les mesures en
vigor són suficients per a procurar
suficient protecció dels drets.
En el cas concret de la possibilitat
de vigilància per part de l'empresari
sobre els seus treballadors,
el TEDH considera que els Estats
també poden decidir si crear o no
legislació específica en la matèria
i establir quines són les mesures
que utilitzaran per a protegir
aquests drets, però han de garantir
que l'enregistrament dels seus
empleats per part de l'empresari
és una mesura proporcionada i que
ve acompanyada d'altres mesures
complementàries necessàries per
a defensar a aquests empleats de
possibles abusos.
Com dèiem, en aquesta segona
sentència del TEDH es canvia el
criteri mantingut en la primera.

En la seva primera resolució
el TEDH va concloure que
els
tribunals
espanyols
no
havien
valorat
correctament
la
proporcionalitat
dels
videoenregistraments i l'atac a
la intimitat que suposaven. Per
contra, afirma el TEDH en aquesta
segona resolució que tal valoració
de la proporcionalitat sí que es va
produir.

6. Si se'ls han reconegut als
treballadors o no certes mesures
de
seguretat,
especialment
quan els enregistraments són
especialment intrusius, per
exemple, si se'ls ha avisat de
l'existència de les càmeres i el
seu àmbit d'enregistrament, o
se'ls ha reconegut la possibilitat
de formular reclamacions contra
aquesta decisió.

Per al Tribunal Europeu de
Drets Humans, el judici de
proporcionalitat requereix tenir en
compte o valorar, com a mínim, els
següents elements:

De la seva anàlisi, la Gran Sala
del TEDH conclou que tots aquests
elements s'han valorat i s'han
apreciat correctament per part
dels tribunals espanyols i que,
a més, s'ha donat resposta a les
obligacions imposades a l'Estat
per a buscar l'equilibri entre el
respecte a la vida privada dels
treballadors, mitjançant la creació
de la corresponent regulació en
matèria de protecció de dades i la
possibilitat que l'ocupador utilitzi
la seva capacitat disciplinària per
a assegurar la protecció de la seva
propietat, que es contempla en
l'Estatut dels Treballadors.

1.Si els treballadors han estat o
no notificats de la possibilitat
que s'adoptin mesures de
videovigilància per part de
l'ocupador.
2.L'extensió de l'enregistrament
per part de l'ocupador i el nivell
d'intrusió en la privacitat del
treballador que aquest suposa.
En aquest sentit s'han de tenir
en compte, considera el TEDH,
d'una banda, el nivell de
privacitat de l'àrea en què ha de
procedir-se a l'enregistrament,
per una altra, la limitació del
temps i de l'espai en què es
grava així com el nombre de
persones que accedeixen als
enregistraments.
3.Si l'ocupador ha aportat raons
legítimes per a justificar
l'enregistrament i la seva
extensió, de manera que,
com
més
intrusiu
sigui
l'enregistrament, més fort haurà
de ser la raó que el justifiqui.
4.Si es podria aconseguir la
mateixa informació per la via de
formes d'enregistrament que no
resultin tan intrusives en el dret
de privacitat dels treballadors.
5.S'han
de
valorar
les
conseqüències
dels
enregistraments
per
als
treballadors, tenint en compte
l'ús que fa d'elles l'empresa i si
s'utilitzen efectivament per a les
finalitats per als quals s'havia
justificat la seva procedència.

L'existència o no d'aquest equilibri
s'ha de jutjar a partir dels criteris
que la jurisprudència del Tribunal
Constitucional juntament amb
altres tribunals han anat elaborant
i que obliga a realitzar un examen
de tres elements per a valorar la
procedència o no de la invasió en
la privacitat dels treballadors que
suposen els enregistraments que
es desenvolupen per a aconseguir
una finalitat que ha de ser sempre
legítima: si són adequades, si són
necessàries i si són proporcionals a
les circumstàncies que concorren
en cada cas.
El TEDH conclou que tots aquests
elements van ser valorats pels
Tribunals espanyols en la seva
anàlisi del cas.
En primer lloc, van verificar que
la instal·lació de les càmeres
quedava justificada per una causa
legítima, com era la sospita dels
furts a la vista de les pèrdues i
desquadraments d'inventari que es
van anar succeint durant diversos
mesos i van arribar a ser de 24.000
euros mensuals.
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En segon lloc, van analitzar
l'extensió dels enregistraments
i el seu nivell d'intrusió en la
privacitat per a concloure que
tenien un àmbit limitat en
relació amb les persones i àrees
gravades i amb relació al temps
durant el qual es van estendre
els enregistraments, que va
ser el mínim necessari per a
descobrir els autors. A més,
també s'ha de destacar que els
enregistraments únicament van
ser visualitzats pel director del
supermercat, el representant
legal de l'empresa i el
representant dels treballadors.
És a dir, que no van ser
compartides o publicades ni
accessibles a tercers.
També s'ha de considerar,
en
tercer
lloc,
que
els

enregistraments es van dur a
terme en espais oberts al públic,
per la qual cosa l'expectativa
del
treballador
sobre
les
garanties de la seva privacitat
ha de presumir-se de nivell baix.
Per contra, en espais d'accés
restringit, com les taquilles
o els banys, l'expectativa del
treballador és que la garantia de
la seva privacitat serà total i que
no es produiran enregistraments
o violacions de la seva intimitat.
Finalment,
constitueix
un
element important segons el
parer del TEDH que les imatges
van ser utilitzades exclusivament
per a la finalitat per a la qual
s'havien plantejat: descobrir
als responsables i aplicar les
mesures disciplinàries contra
ells.

IV. CONCLUSIÓ
Aquesta decisió del Tribunal
Europeu de Drets Humans és molt
important perquè ve a establir les
bases que, a partir d'ara, serviran
per a regular o jutjar el respecte
necessari a l'equilibri entre, d'una
banda, el dret a la privacitat
que tenen els treballadors i, per
una altra, el dret a controlar i
aplicar mesures disciplinàries
per part de les empreses. Es
tracta de dos drets l'equilibri
dels quals és, sovint, difícil de
determinar, per la qual cosa, amb
tota probabilitat, els criteris que
aporta el TEDH en aquest cas
per a valorar l'adequació o no de
les intromissions en la privacitat,
seran utilitzats pels tribunals per
a jutjar si ha existit o no equilibri
entre tots dos drets.

APUNTS LABORALS
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Els tribunals continuen donant la raó als autònoms
societaris: també tenen dret a acollir-se a la tarifa
plana.
La tarifa plana vigent per a nous
autònoms els permet cotitzar
en el RETA una quantitat de
60 euros mensuals durant el
primer any i accedir a altres
bonificacions en la cotització en
els dotze mesos següents. Els
organismes competents de la
Seguretat Social han rebutjat als
autònoms societaris, és a dir,
aquells que constitueixen una
societat i es donen d'alta en el

RETA, la possibilitat d'acudir
a aquesta tarifa plana. La raó
és que aquesta possibilitat no
es contempla expressament en
la normativa reguladora que, a
l'hora de fer referència a "socis"
només esmenta als socis de
societats laborals i de societats
cooperatives,
la
qual
cosa
condueix a l'administració a
excloure del marge d'aplicació de
la tarifa plana als autònoms socis

d'altres tipus de societats.
No obstant això, fins avui, les
reclamacions interposades pels
autònoms societaris sol·licitant
el reconeixement d'aquesta tarifa
plana davant els Tribunals estan
obtenint sentències favorables
en què s'afirma que no se'ls pot
negar l'accés a aquest sistema
de bonificacions si compleixen
també la resta de requisits legals.

NORMATIVA LABORAL
Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la que es publica la relació de
festes laborals per a l'any 2020.
Ordre TMS/1066/2019, de 24 d'octubre, per la que es modifica l'Ordre TMS/667/2019, de 5 de juny, per
la que es crea l'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social.

MERCANTIL
MERCANTIL

Qüestions pràctiques en relació amb el compliment de
la normativa de protecció de dades per les comunitats
de propietaris.
Tant el Reglament Europeu de Protecció de Dades com la normativa espanyola que el desenvolupa,
especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i
garantia dels drets digitals, incorporen novetats en matèria de protecció de dades personals de
clients, treballadors, pacients, membres... Sempre és útil fer un repàs de les obligacions i els drets
que ens afecten en aquesta matèria, tant des de la nostra posició com propietaris, com si ens
correspon ser presidents o administradors de la nostra comunitat, o ens dediquem professionalment
a l'administració de finques.
1.- Estan les comunitats de
propietaris
dins
de
l'àmbit
d'aplicació de la normativa de
protecció de dades?
Sí. En la mesura en què són
entitats que tracten dades
personals de persones físiques,
siguin dels mateixos copropietaris
o de persones treballadores, estan
afectades per les obligacions que
la legislació imposa en matèria de
tractament de dades personals.
2.- Quines obligacions haurà de
complir la comunitat de propietaris?
Segons les seves característiques,
la comunitat de propietaris haurà
de complir amb les obligacions que
li correspongui, igual que la resta
de responsables. Les obligacions
principals podran ser:
a) Elaboració d'una anàlisi de
riscos: l'anàlisi de riscos és el
document en què queden reflectides
les característiques bàsiques del
tractament de dades que realitza
la comunitat i en funció d'elles,
s'intenta determinar el risc que
suposa aquest tractament. Sempre
és aconsellable, encara que només
sigui per a diagnosticar que el risc
és baix, la qual cosa succeirà en
la majoria de les comunitats de
propietaris.
Una anàlisi d'elements diversos
com, per exemple, el volum de

dades que la comunitat tracta,
el tipus de dades que guarda,
l'àmbit geogràfic en què es realitza
el tractament,... serveixen per a
realitzar una aproximació al nivell
de risc que aquest tractament
comporta i, en conseqüència,
determinar les mesures de seguretat
aplicables.
A major volum de dades tractades,
major serà el risc, igual que serà
major com més ampli sigui l'àmbit
geogràfic que abasta el tractament
o si existeixen transferències
internacionals de dades.
D'aquesta
anàlisi
també
es
podria concloure si el tractament
d'aquestes dades implica un risc
addicional, però en principi, les
comunitats de propietaris no solen
compilar aquest tipus de dades
especials (dades sobre orientació
religiosa o sexual, o sobre salut,...).
Les nostres dades econòmiques
(números de compte bancari o
targeta...) que a tots ens preocupa
que puguin ser tractades o "circular"
sense el nostre control, no són
dades a les quals la normativa
concedeixi especial protecció.
b) Elaboració
d'un
registre
d'activitats de tractament: sempre
és recomanable disposar d'un
registre d'activitats de tractament
en què constin ordenadament les
activitats de tractament que es
realitzen, qui són els encarregats

del tractament que realitzen,
quins tractaments, quines són les
mesures de seguretat que caldria
implementar i com es garanteix un
seguiment d'aquestes...
Les activitats de tractament
(antics "fitxers") més típiques que
podrem trobar en una comunitat
de
propietaris
probablement
seran tres (encara que poden ser
menys o més, per descomptat).
D'una banda, el tractament de
dades de "propietaris", que farà
referència a la gestió necessària
de les dades dels propietaris a
l'efecte de què la comunitat pugui
funcionar.
Per una altra, podem trobar
el
tractament
referent
als
"treballadors" o "personal", en
aquells casos en què la comunitat
tingui treballadors contractats
laboralment. Aquests treballadors
han de signar un document
concret que els obliga a garantir la
confidencialitat d'aquelles dades
que coneguin pel lloc ocupat.
Per part seva, la comunitat que
els contracta ha de complir amb
l'obligació d'informar-los dels seus
drets en matèria de protecció de
dades, les finalitats del seu ús,
així com dels altres extrems als
que obligui la llei en la mesura
en què són persones físiques, les
dades personals de les quals estem
tractant.

13

MERCANTIL
En tercer lloc, serà habitual trobar
registres de "videovigilància" quan
la comunitat disposa de càmeres
de seguretat que graven tant els
accessos, com pàrquings, zones
comunitàries interiors, portals,
etc.
L'existència
d'aquests
enregistraments obliga a col·locar
els
indicatius
corresponents
publicats per l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades en el seu
web i que indiquen que aquella
zona està sent gravada, ja que la
imatge de la persona és una dada
personal i el seu enregistrament
és una forma de tractament que
requereix el coneixement per part
dels afectats. També aquests
cartells han d'indicar que el
responsable del tractament és
la comunitat de propietaris i
donar la informació referent a la
direcció a la que poden dirigir-se
per a exercir els drets d'accés,
etc., que normalment serà la de
l'administrador o la del president.
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c) La comunitat, com qualsevol
altre responsable, ha de garantir
el dret d'informació dels seus
propietaris,
treballadors
o
d'altres, indicant-los quin ús es
fa de les seves dades, sota quina
legitimació, etc. En el cas de les
comunitats, la legitimació per al
tractament de les dades deriva
del compliment d'una obligació
legal, com és la Llei de Propietat
Horitzontal, per la qual cosa no
és necessari que cada propietari
presti el seu consentiment perquè
la comunitat tracti les seves dades.
Tampoc serà necessari aquest
consentiment quan es tracti de
dades de videovigilància, ja que
el tractament compleix una missió
d'interès públic que és garantir
la seguretat de persones, béns i
instal·lacions.
Cada propietari pot al·legar un
interès legítim per a conèixer les
dades de la resta de propietaris,
però això no legitima per a conèixer
absolutament totes les dades
que la comunitat pugui disposar
de cadascun d'ells. Per això, en
aquells casos en què s'hagi de
facilitar informació comptable o
de gestió de la comunitat per al
seu control pels propietaris, les
dades incorporades a aquesta

comunicació han de ser les
mínimes necessàries per a poder
exercir la finalitat per a la qual les
dades es lliuren: el control de la
gestió. Facilitar dades referents
als comptes corrents dels veïns
o sobre si tenen una discapacitat
o
altres
circumstàncies
econòmiques o personals que no

La comunitat, així com
qualsevol altre responsable,
ha de garantir el dret
d’informació dels seus
propietaris, treballadors o
d’altres, indicant-los quin
ús se’n fa de les seves dades,
sota quina legitimació, etc.

siguin imprescindibles per a poder
exercir el control, no està permès.
Per tant, aquesta informació
no necessària no hauria de
transmetre's i per a evitarho,
s'hauria
d'organitzar
la
documentació de manera que
les dades accessibles per a
l'exercici d'aquest dret de control
no contingui dades personals
més enllà de les estrictament
imprescindibles. El mateix criteri
de comunicació de dades mínimes
ha de respectar-se, per exemple, en
el cas de les entitats de crèdit: és
necessari que l'entitat conegui qui
són els apoderats de la comunitat
o els seus representants, però per
a aconseguir que els conegui no
és necessari donar-li accés a totes
les dades de tots els propietaris
o al llibre d'actes complet amb
totes les dades allí contingudes.
d) Bé per la mateixa comunitat
directament, o bé a través de
l'administrador, o d'un altre
professional,
la
comunitat
de propietaris està obligada
a atendre els drets d'accés,
rectificació,
cancel·lació,
portabilitat,... exercits per veïns,
treballadors,... o qualsevol altre
interessat, en el termini establert.
En tots aquells casos en què la
comunitat faciliti les dades dels
propietaris o dels treballadors o
qualsevol altre dins de la seva

responsabilitat a tercers, ha de
valorar si es tracta d'un lliurament
sota la figura de l'encàrrec de
tractament i en aquest cas,
signar amb aquest encarregat el
corresponent clausulat d'acord
amb el que es preveu per la
legislació en vigor. Per exemple,
en aquelles comunitats que
disposen
d'un
administrador
professional, aquest actuarà com
a encarregat del tractament, ja
que la comunitat li donarà accés
a les dades personals dels veïns,
sí, però amb l'única finalitat que
aquest administrador pugui prestar
un servei a la comunitat, com és la
gestió d'aquesta.
Com a regla general, tots aquells
casos en què existeixi una
transmissió de dades a un tercer
amb l'única finalitat que aquest
presti un servei a la comunitat,
ha de signar-se aquest contracte
d'encarregat de tractament. Per
exemple, la comunitat contracta
a una empresa instal·ladora que
s'encarregarà del manteniment
i revisió de les calderes o d'una
altra instal·lació en cadascun dels
habitatges i per a això necessita
la identificació de cadascun dels
propietaris i el seu telèfon. A través
del contracte d'encarregat de
tractament, l'empresa instal·ladora
s'obliga a utilitzar aquestes dades
personals exclusivament per a la
prestació del servei contractat per
la comunitat (és indiferent que
després pagui la comunitat o cada
propietari a aquest efecte), però no
per a altres finalitats. Si després de
la signatura d'aquest contracte per
encàrrec de tractament, aquesta
empresa instal·ladora em truca
per telèfon, aprofitant que li ha
donat la comunitat, per exemple,
per a informar-me dels serveis que
ofereix l'empresa i d'una oferta
que tenen per a canviar el bany,
és clar que aquesta empresa s'ha
"extralimitat" en l'ús que, per
contracte, podia fer de les meves
dades i en conseqüència, la seva
actuació no és legal.
e) Una altra de les obligacions
que imposa la normativa a certs
responsables és el nomenament
d'un delegat de protecció de dades,
però les comunitats de propietaris

“Si tens una biblioteca amb jardí, ho tens tot“
Marco Tulio Cicerón

MERCANTIL

no estan en la llista de subjectes
obligats a la seva creació, ara bé,
són lliures de decidir la creació
d'aquesta figura si volen.
f) L'última obligació important
que incumbeix a les comunitats
de propietaris és la implementació
de totes les mesures de seguretat
necessàries per a garantir la
confidencialitat en el tractament de
les dades i evitar el seu ús inadequat
o al marge de la legislació.

legals en relació amb la normativa
de protecció de dades. Per això, en
cap dels dos casos, ni tan sols en
el primer referent a la publicació
de les dades dels veïns deutors, es
requereix el seu consentiment per
a procedir a aquesta comunicació.
Ara bé, tant en aquests casos
com en qualsevol altre en què la
transmissió d'informació quedi
coberta per una llei, s'ha de ser
cauts, ja que la cobertura legal

D'altra
banda,
també
és
important assenyalar que aquesta
convocatòria s'envia només als
propietaris, per la qual cosa són
aquests els únics subjectes que
la llei contempla que puguin
accedir a aquesta informació.
En aquest sentit, qualsevol altra
forma de convocatòria de la junta
que incorpori aquesta informació
dels deutors i sigui accessible per
tercers no estaria admesa per la
legislació de protecció de dades.
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3.- Les dades o la llista dels
propietaris que tenen deutes amb
la comunitat poden comunicar-se?
La Llei de Propietat Horitzontal
preveu com han de convocar-se
les juntes de propietaris i indica
que dins de la convocatòria haurà
d'indicar-se qui són els propietaris
que
tenen
deutes
vençuts
pendents amb la comunitat.
També en les actes de les juntes
s'han d'incorporar certes dades
personals dels propietaris que, en
el moment de lliurar-se a cadascun
d'ells, passen a ser coneguts per
la resta. Es tracta en tots dos
casos de comunicacions de dades
personals que la comunitat realitza
a l'empara d'una previsió legal,
per la qual cosa són perfectament

només aconsegueix les dades
estrictament necessàries o que
la llei contempla en cada cas.
La cobertura legal no s'estén a la
transmissió de totes les dades.
Per exemple, acabem d'afirmar
que la llei empara que en una
convocatòria de junta s'indiqui el
nom dels propietaris deutors, per
tant, incorporar aquesta informació
és legal, però no ho seria, posem
per cas, acompanyar les dades dels
deutors amb altres dades com el
seu lloc de treball, les seves dades
bancàries o si disposen d'una
discapacitat reconeguda. Encara
que la llei empari la comunicació
de dades dels deutors en aquest
supòsit, les dades comunicades
han de ser les mínimes.

Per
exemple,
respecta
la
normativa
l'enviament
personalitzat de la convocatòria
de la junta als propietaris en
què s'incorpora la llista dels
propietaris deutors. També ho
respecta la convocatòria a través
de la intranet de la comunitat amb
accés exclusiu mitjançant usuari i
contrasenya per part dels veïns.
Per contra, no seria conforme
a la llei una convocatòria que
incorpori el llistat de deutors i es
pengi en la web oberta pública
de la comunitat o en un tauler
d'anuncis del portal, ja que en
tots dos casos s'està donant accés
il·limitat a la informació a tercers
que res tenen a veure amb el
funcionament de la comunitat ni
són els seus membres.

MERCANTIL
Finalment, també s'ha de marcar
la cobertura legal per a aquesta
comunicació de dades de deutors,
que finalitza precisament amb
la seva comunicació en la
convocatòria de la Junta. Això
significa que no queda coberta
per la llei de propietat horitzontal
la
comunicació
d'aquestes
dades fora del cas concret de la
convocatòria. Per exemple, no es
permet la comunicació periòdica
de les dades dels veïns deutors
una vegada al mes per a informar
sobre les quantitats pendents de
cobrament, o cada vegada que
s'enviï informació comptable. La
cobertura legal només s'estén a la
comunicació en la convocatòria de
la junta.
4.- Poden els propietaris accedir
a totes les dades personals dels
treballadors?
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En els comptes de la comunitat
apareixeran
les
despeses
corresponents
a
salaris
i
cotitzacions
dels
treballadors
contractats per aquesta, de manera
que si un copropietari revisa
aquesta documentació, accedirà
a la informació dels treballadors.
Aquest accés és correcte, però
no legitima per a incorporar al
costat del seu nom altres dades
que manquen de transcendència a
l'efecte que els propietaris coneguin
la xifra de despeses. Per exemple,
no quedaria cobert l'accés a la
informació sobre si el treballador
està afiliat a un sindicat o no, si té
una discapacitat o quines són les
seves dades bancàries. Facilitar
aquestes dades excedeix de la
informació que és necessària per
al control que han d'exercir els
propietaris, per al qual és suficient
amb informar nom i cognoms, lloc
de treball i remuneració.
5.- Vigilància i enregistrament
d'imatges: quins requisits ha de
complir?
Les
càmeres
de
seguretat
només poden instal·lar-se en
zones comunes i no poden
gravar la via pública (excepte
l'estrictament necessari per al
control d'accessos), ni tampoc

les propietats de tercers. Els
enregistraments només podran
ser visualitzats per les persones
autoritzades per la comunitat i
l'Agència de Protecció de Dades
prohibeix que siguin accessibles
pels veïns mitjançant canal de
televisió comunitari. En cas
que siguin accessibles a través
d'internet, l'accés serà restringit
mitjançant usuari i contrasenya,
igualment només a les persones
autoritzades. Els videoporters no
estan sotmesos a les mateixes
normes que les càmeres, ja
que ens trobem, d'una banda,
davant tractaments realitzats
per persones físiques en l'àmbit
exclusivament domèstic i per
una altra, a que només serveixen
per a visualitzar però no graven
les imatges i, per tant, no són
dades que puguin córrer riscos de
comunicació, etc.
En el cas de videoporters que sí
que gravin imatges de manera
constant i que siguin accessibles
a través d'internet o per altres
vies i especialment quan el seu
objecte d'enregistrament registri
el portal i/o la via pública, llavors
sí que hauran d'estar subjectes
als mateixos requisits que les
càmeres de videovigilància.
El mateix succeirà quan el
videoporter o qualsevol altra
forma
de
càmera
permeti
reproduir les imatges del que
succeeix en el portal. En aquests
casos es pot considerar que
els enregistraments excedeixen

de l'àmbit purament personal
o domèstic i en conseqüència,
sí que quedaran subjectes a la
normativa de protecció de dades.
El fet que la comunitat contracti
amb una altra empresa la prestació
del servei de videovigilància
extern o la instal·lació de les
càmeres per un tercer, no eximeix
a la comunitat del compliment
de la legislació de protecció de
dades.
En tot cas, les imatges es
conservaran durant un termini
màxim d'un mes des de la seva
captació. Les imatges que
s'utilitzin per a denunciar delictes
o infraccions s'acompanyaran a la
denúncia i serà possible la seva
conservació per a ser lliurades a
les Forces i Cossos de Seguretat
o als Jutjats i Tribunals que les
requereixin. No podran utilitzarse per a un altre fi. La petició
d'imatges per les Forces i Cossos
de Seguretat es realitzarà en
el marc d'actuacions judicials
o policials, que seran les que
legitimaran el seu lliurament.

CALENDARI FISCAL
Selecció de dates principals
GENER 2020
Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte
Desembre 2019: Grans Empreses:
Quart Trimestre 2019: .
.
.

.
.

.
.

.
.

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

.
.

.
.

.
.

.
.

Fins al dia 30:
RENDA
Pagaments fraccionats Renda
Quart trimestre 2019:
Estimació directa: .
.
.
Estimació objectiva:.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

130
131

IVA
Desembre 2019: Autoliquidació:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Desembre 2019: Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i l'IGIC:
Desembre 2019: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: .
.
.
.
Quart trimestre 2019: Autoliquidació: .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quart trimestre (o any 2019): Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: .
Resum anual 2019:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

303
340
349
303
349
390

Fins al dia 31:
RENDA I SOCIETATS
Resum anual de retencions i ingressos a compte 2019: .
.
Declaració informativa entitats en atribució de rendes 2019: .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 180, 190, 193
.
.
.
184
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FEBRER 2020
Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Gener 2020: Grans empreses: .

.

.

.

.

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

IVA
Gener 2020: Declaració d'operacions intracomunitàries: .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

349

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

303
347

Fins al dia 29:
IVA
Gener 2020: Autoliquidació:.
.
.
.
.
.
.
Declaració anual d'operacions amb tercers Any 2019:.

.
.

MARÇ 2020
Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte
Febrer 2020: Grans empreses .

.

.

.

.

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

IVA
Febrer 2020: Declaració d'operacions intracomunitàries .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

349

.

.

.

.

.

.

.

.

.

303

Fins al dia 30:
IVA
Febrer 2020: Autoliquidació:

.

.

.

.

.

.

.

CALENDARI LABORAL

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

*
**
***

**
*

*

*

**
*

*
**

ARAGÓN ASTURIAS

*
**

**
*
***

*

*

*

**

*

*

*

**

**
*
*

*

**

**
*
*

***

**
*
*

*
**

**
*
***

*

***

*

***

*

*
**

**

**
*
***

*

***

*

*

*
*

ANEXO
AÑO2020
2020
ANY

*
**

**
*

***
*

*

*

**

**
*
*

*
**

*
**

*
***

**

*
***

*

*
*

***
*

*

***

*

***

*

***

*

*
*
***

*
**

EXTREMADURA

*
**

GALICIA

*
**

MADRID

*
**

MURCIA

*
**

NAVARRA

*
**

PAÍS
VASCO

*
**

LA
RIOJA

CIUDAD
CIUDAD
DE CEUTA DE MELILLA

*
**

**
*

**

**
*
***

**

**
*
***

**

**
*
***

*

**
*

*

**
*

*
**

**
*

*

***
**
*

*

**

**
*

*

***

*

***

**

*

*

**
*
*

*

**
*
*

*

*

*

**
*
*

*

*

*
*

*

*

**
*
*

*

**
*
*

***

***

*

***

*

*

**

**
*
*

***

*

***

**

*

*

*
*

*

*

*

***

*

**

**
*
*

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

*
*

- Festa Nacional no substituible (*)

- Festa Nacional respecte de la qual no s’ha exercit la facultat de substitució (**)
- Festa de la Comunitat Autònoma (***)

Viernes 11 de octubre de 2019

**
*
*

*

*

***

*

**
*

*
**

CANARIAS
ILLES
CASTILLA- CASTILLA CATALUÑA COMUNITAT
CANTABRIA
BALEARS
LA MANCHA Y LEÓN
VALENCIANA
(1)
(2)

*
**

**
*
***

*

*

*

**
*
*
***

CODIS DE LES FESTES:

Núm. 245

Fecha de las fiestas
Enero
1 Año Nuevo
6 Epifanía del Señor
Febrero
28 Día de Andalucía
Marzo
19 San José
13 Estatuto de Autonomía
de la Ciudad de Melilla
Abril
9 Jueves Santo
10 Viernes Santo
13 Lunes de Pascua
23 San Jorge / Día de Aragón
23 Fiesta de Castilla y León
Mayo
1 Fiesta del Trabajo
2 Día de la Comunidad
de Madrid
30 Día de Canarias
Junio
9 Día de la Región de Murcia
9 Día de La Rioja
11 Corpus Christi
24 San Juan
Julio
25 Santiago Apóstol /
Día Nacional de Galicia
28 Día de las Instituciones
de Cantabria
31 Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha
31 Fiesta del Sacrificio - Aid El Kebir
Agosto
15 Asunción de la Virgen
Septiembre
2 Día de Ceuta
8 Día de Asturias
8 Día de Extremadura
11 Fiesta Nacional de Cataluña
15 La Bien Aparecida
Octubre
9 Día de la Comunitat Valenciana
12 Fiesta Nacional de España
Noviembre
2 Lunes siguiente a
Todos los Santos
Diciembre
7 Lunes siguiente al Día de la
Constitución Española
8 Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor
26 San Esteban

cve: BOE-A-2019-14552
Verificable en http://www.boe.es
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