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editorial
Era tan bonic, tan rodó: 2020. 
Recordo fa un any redactant 
aquestes línies, dient amb tota 
l'esperança que es té quan un es 
comença a preparar per a demanar 
els desitjos a l'any vinent, que el 
2020 havia de ser bonic, sonava 
tan bé que fins i tot feia que allò 
de l'"Horitzó 2020" sonés millor, 
el nom que Europa li havia posat 
a un dels seus programes estrella 
de l'última dècada: el Programa 
Marc d'Investigació i Innovació 
de la Unió Europea. Ara aquest 
horitzó cap al qual caminàvem 
tots més o menys contents quan 
semblava que "havíem superat" 
la crisi, el mirem pel retrovisor 
com quan veiem allunyar-se una 
muntanya que hem pujat i baixat, 
sense deixar de mirar a la vegada 
el parabrisa intentant evitar que 
la següent ens agafi distrets. Com 
diu l'acudit, només faltava que 
fos de traspàs per ser més llarg, i 
efectivament, ha estat de traspàs.

Així i tot ens hem de quedar amb 
el que cadascú ha après i mirar 
endavant, al proper horitzó. Hem de 
seguir pensant en el futur, malgrat 
estar en un temps de pandèmia en 
què no sabem què passarà demà, 
i on sembla absurd intentar fer 
plans. No obstant això, no sé si 
estaran d'acord amb mi: els plans 
són necessaris. Les empreses 
no poden caure en la temptació 
de deixar de planificar al·legant 
la imprevisibilitat dels temps 
que corren. Al contrari, el més 
recomanable es seguir planificant 
però amb més flexibilitat (i més 
paciència) que mai.
 
Nosaltres, des d'aquestes pàgines, 
volem ajudar-los a estar informats, 
a què puguin conèixer les novetats 
més interessants que es van 
produint. En aquest número, a més 
a més d'avançar-los les novetats 
que porta el projecte de llei de 
pressupostos generals de l'Estat 

(almenys d'acord amb la seva 
versió en el moment d'entrar al 
Congrés) també els presentem els 
elements més importants dels dos 
últims tributs creats, especialment 
l'impost sobre determinats serveis 
digitals, orientat a què les grans 
tecnològiques tributin aquí pels 
rendiments que obtenen aquí. 
A falta d'altres canvis normatius 
substancials, analitzem també 
la posició de l'administració 
tributària sobre qüestions 
pràctiques concretes al voltant de 
la qualificació com a remuneració 
en espècie de l'ús (o millor dit, "no 
ús") del vehicle d'empresa durant 
l'estat d'alarma, o la possibilitat 
de canviar de préstec hipotecari 
sense perdre el dret a la deducció 
per inversió en habitatge habitual.

En l'àmbit laboral, a banda 
d'incorporar el calendari laboral 
com a informació pràctica, 
comentem una important 
sentència del Tribunal Suprem 
que confirma que, quan existeix 
un contracte de relleu, per a la 
persona que s'ha de jubilar, s'ha 
de computar tot aquest temps en 
què es combina la seva reducció 
de jornada amb el contracte de 
relleu, com a temps cotitzat a 
jornada completa.

Per últim, cridem l'atenció als 
nostres lectors sobre la implicació 
que té al nostre dia a dia que el 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea hagi considerat que no 
encaixa en la legalitat europea 
el règim de transmissió de dades 
personals vigent fins ara entre els 
països europeus i els Estats Units.

En fi, ens acomiadem desitjant 
que tots aquests temes siguin del 
seu interès, i sobretot, desitjant 
que el 2021 sigui un bon any, 
un horitzó a què, quan passi, 
puguem mirar pel retrovisor amb 
un somriure.

editorial
DESEMBRE 2020

Aquesta publicació no acceptarà responsabilitats per 
les pèrdues ocasionades a les persones naturals o 
jurídiques que actuin o deixin d'actuar com a resultat 
de les informacions contingudes en aquest butlletí.

MIRANT A L'HORITZÓ 2020... PEL RETROVISOR
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FISCAL
APROVATS ELS NOUS IMPOSTOS SOBRE DETERMINATS 
SERVEIS DIGITALS I SOBRE LES TRANSACCIONS 
FINANCERES: EN QUÈ CONSISTEIXEN?

Segons la previsió normativa, el gener vinent entraran en vigor al nostre país dos nous impostos: l'impost 
sobre determinats serveis digitals, denominat com a “Taxa Google” i l'impost sobre les transaccions 
financeres, del qual probablement hauran sentit parlar com a “Taxa Tobin”. El BOE del 16 d'octubre 
incorpora aquestes dues noves figures impositives, encara que serà tres mesos després d'aquesta publicació 
(a mitjans de gener) quan es produeixi la seva entrada en vigor.
És molt probable que al nostre lector/a no l'afecti cap de les dues figures directament, però segur que a 
tots nosaltres ens afectaran, com a mínim, de manera indirecta, en la mesura en què puguin suposar una 
repercussió de majors costos en els usuaris; així que veurem en què consisteixen.

L’IMPOST SOBRE DETERMINATS 
SERVEIS DIGITALS O “TAXA 
GOOGLE”

La Llei 4/2020, de 15 d'octubre, 
incorpora aquest nou impost en 
el nostre sistema tributari. Es 
tracta d'una figura impositiva 
que fa anys que es discuteix i 
que ha suposat enfrontaments 
econòmics entre alguns països, 
ja que afecta directament els 
grans gegants digitals com 
Google, Amazon o Facebook, 
majoritàriament multinacionals 
estatunidenques, per la qual cosa 
aquest país ha interpretat aquest 
impost com un atac directe als 
interessos de les seves empreses 
a Europa i amenaça d'entrar 
en una guerra d'aranzels amb 
els països que l'apliquin. Així 
va passar a França i ara caldrà 
esperar a veure què passa amb 
Espanya.

Es tracta d'un impost que 
haurem de pagar directament 
les empreses i particulars que 
accedim a aquests serveis 
digitals? 
No. És un impost que només hauran 
d'afrontar les persones jurídiques 
i entitats que compleixin els dos 
requisits següents: 

a) que l'import net de la seva 
xifra de negocis l'any natural 
anterior superi els 750 milions 
d'euros; i
b) que l'import total dels 
seus ingressos derivats 
de prestacions de serveis 
digitals subjectes a l'impost, 
corresponents a l'any natural 
anterior, superi els 3 milions 
d'euros.

Ara bé, encara que no es tracti 
d'un impost que haguem 
d'afrontar directament, és 
probable que al final repercuteixi 
en els preus que paguem com a 
usuaris a aquestes empreses.

Quines són les activitats que 
grava aquest nou impost?
Tal com planteja l'Exposició de 
Motius de la llei, “l'objecte de 
l'Impost (…) són les prestacions 
de determinats serveis digitals. 
En concret, es tracta de serveis 
digitals en relació amb els quals 
existeix una participació dels 
usuaris que constitueix una 
contribució al procés de creació 
de valor de l'empresa que presta 
els serveis i, a través dels quals, 
l'empresa monetitza aquestes 
contribucions dels usuaris. És a 
dir, els serveis contemplats per 

aquest impost són aquells que 
no podrien existir en la seva 
forma actual sense la implicació 
dels usuaris. El paper que 
exerceixen els usuaris d'aquests 
serveis digitals és únic i més 
complex que el que adoptava 
tradicionalment un client d'un 
servei offline.”

En concret, els serveis 
digitals que grava l'impost 
són els següents: la inclusió, 
en una interfície digital, de 
publicitat dirigida als usuaris 
d'aquesta interfície («serveis de 
publicitat en línia»); la posada 
a  disposició d'interfícies 
digitals multifacètiques que 
permetin als seus usuaris 
localitzar a altres usuaris i 
interactuar amb ells, o fins 
i tot facilitar lliuraments de 
béns o prestacions de serveis 
subjacents directament entre 
aquests usuaris («serveis 
d'intermediació en línia»); i la 
transmissió, incloses la venda o 
cessió, de les dades recopilades 
sobre els usuaris que hagin 
estat generades per activitats 
desenvolupades per aquests 
últims en les interfícies digitals 
(«serveis de transmissió de 
dades»).
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Queden exclosos els lliuraments 
de béns o prestacions de 
serveis que tinguin lloc entre 
els usuaris en el marc d'un 
servei d'intermediació en línia, 
així com les vendes de béns o 
serveis contractats en línia a 
través del lloc web del proveïdor 
d'aquests béns o serveis (les 
activitats detallistes de «comerç 
electrònic») en les quals aquest 
proveïdor ven directament i no 
actua en qualitat d'intermediari.

D'altra banda, perquè aquestes 
operacions quedin gravades, serà 
necessari que quedin vinculades 
d'alguna manera amb el territori 
d'aplicació de l'impost, la qual 
cosa es considera que succeeix 
quan hi hagi usuaris d'aquests 
serveis en aquest. Per a 
determinar si existeixen aquests 
usuaris es tindrà en compte, per 
exemple, el lloc d'utilització dels 
dispositius des dels quals els 
usuaris es connectin.

Quina quantia pagaran aquestes 
grans empreses per aquest 
impost? 
El tipus de gravamen d'aquest 
impost és d'un 3% que s'aplicarà 
sobre l'import dels ingressos 
obtinguts per cadascuna de les 
prestacions de serveis digitals 
subjectes a l'impost realitzades 
en el territori d'aplicació, és a 
dir, els generats per publicitat, 
intermediació en línia i 
transmissió de dades a Espanya.

L'administració estatal preveu 
una recaptació d'uns 900 milions 
d'euros per aquest impost.

Per què es crea un impost 
específic per a aquests “gegants 
digitals”?
L'evolució digital de l'economia 
s'ha traduït en noves maneres 
de fer negocis, noves maneres 
de ser presents en mercats 
internacionals, nous productes… 
En fi, estructures empresarials 
que res o poc tenen a veure 
amb aquelles que es van anar 
desenvolupant al llarg del passat 
segle XX i per a les quals es va 
crear el model fiscal encara avui 
vigent. Es pot afirmar que les 

noves maneres de fer negoci “no 
encaixen” en els motlles previstos 
per les figures impositives 
tradicionals. I no es tracta de 
quelcom que passi només aquí, 
sinó que és un procés que es 
reprodueix en pràcticament 
tots els països. Per exemple, no 
sembla lògic continuar utilitzant 
el concepte d'“establiment 
permanent” com una cosa física 
(sucursal, oficina…) que serveixi 
per a determinar el lloc de 
tributació d'una entitat, quan 
avui dia es poden fer negocis en 
un país prescindint totalment 
d'estructura física en aquest.

Doncs bé, sovint s'acusa 
aquestes grans companyies 
d'“aprofitar-se” d'aquesta falta 
d'encaix fiscal per a aconseguir 
beneficis en un país sense 
tributar per ells en aquest, o fins 
i tot sense tributar per ells ni en 
aquest ni en cap altre.

Amb el nou impost es pretén salvar 
aquest desfasament entre realitat 
empresarial digital i fiscalitat, 
mitjançant la creació d'una 
figura impositiva que obligui 
a tributar a aquests gegants 
digitals pel negoci que realitzen a 
Espanya, negoci que té una sèrie 
de característiques comunes a 
tots ells, entre les quals es poden 
destacar: l'absència de presència 
física significativa combinada 
amb una gran capacitat de 
desenvolupar la seva activitat 
a distància, un protagonisme 
dels actius intangibles que mai  
havia existit, el valor econòmic 
de les dades que tracten, o la 
contribució dels usuaris finals a 
la creació de valor.

Enfront d'aquestes noves 
maneres de fer negocis, els 
Estats han anat manifestant les 
seves dificultats per a impedir 
la deslocalització d'actius 
intangibles a jurisdiccions 
d'escassa o nul·la tributació 
on es van acumulant els seus 
rendiments, o per a valorar el 
paper que exerceixen els usuaris 
en la generació de valor per a 
les empreses més digitalitzades, 
mitjançant el subministrament 
de dades o la generació de 
continguts o com a components 
de les xarxes en què es basen 
molts models de negoci digitals.

A escala internacional s'han anat 
elaborant iniciatives conjuntes 
per a intentar controlar aquesta 
situació. Així per exemple, 
es pot destacar el projecte 
BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting), elaborat en el si de 
l'OCDE al costat del G20, i que 
incorpora un llistat d'accions 
que la legislació de cada Estat 
hauria d'implementar per a anar 
limitant les possibilitats de 
“fuita” dels sistemes tributaris 
mitjançant la utilització 
d'aquesta mena de fórmules que 
l'economia digital incorpora. 
En l'àmbit de la Unió Europea, 
existeixen diverses propostes 
de Directives i Recomanacions 
per a les quals, realment, és 
difícil aconseguir acords. De 
fet, la dificultat per a trobar 
fórmules que siguin acceptades 
internacionalment han fet que 
alguns països s'hagin avançat 
i hagin creat mesures pròpies, 
com és el cas de la legislació 
espanyola amb la incorporació 
d'aquest nou impost que 
comentem.
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L’IMPOST SOBRE LES 
TRANSACCIONS FINANCERES O 
“TAXA TOBIN”

El mateix BOE del 16 d'octubre 
també incorpora aquest segon 
impost a través de la Llei 5/2020, 
de 15 d'octubre. Aquesta llei 
sorgeix davant la impossibilitat de 
crear una normativa harmonitzada 
en l'àmbit de la UE que reguli 
aquest impost per a tot el seu 
territori i en la qual s'està 
treballant des de 2013.

Aquest nou tribut ve a gravar 
l'adquisició onerosa d'accions 
de societats espanyoles així 
com els certificats de dipòsit 
representatius d'aquestes, amb 
independència de la residència 
de les persones o entitats que 
intervinguin en l'operació. A 
més, la subjecció a l'impost es 
produirà al marge que s'executin 
en un centre de negociació, 
en qualsevol altre mercat o 
sistema de contractació, per 
un internalitzador sistemàtic o 
mitjançant acords directes entre 
els contractants.

L'impost queda així configurat 
de manera que evita riscos de 

deslocalització d'intermediaris 
financers, ja que són les accions 
espanyoles les que queden 
subjectes, independentment de 
la localització o residència de 
l'intermediari o el lloc de la seva 
negociació.

No totes les adquisicions quedaran 
subjectes, sinó que aquest nou 
gravamen s'aplica exclusivament 
sobre les adquisicions d'accions 
de societats espanyoles que, 
primer, tinguin accions admeses 
a negociació en un mercat regulat 
i segon, que a més tinguin un 
valor de capitalització borsària 
superior a 1.000 milions d'euros. 
La llei especifica que la relació 
de les societats espanyoles amb 
un valor de capitalització borsària 
a 1 de desembre de cada any 
superior a 1.000 milions d'euros 
es publicarà abans del 31 de 
desembre del mateix any en la 
Seu electrònica de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària.

Per la via de l'exempció, queden 
també fora de l'aplicació de 
l'impost certes operacions que 
la llei enumera, entre d'altres, 
les adquisicions derivades de 
l'emissió d'accions, les derivades 

d'una oferta pública de venda 
d'accions en la seva col·locació 
inicial entre inversors, les 
adquisicions d'accions entre 
entitats que formin part del 
mateix grup en els termes de 
l'article 42 del Codi de Comerç o 
aquelles en què sigui susceptible 
d'aplicació el Règim especial 
de les fusions, escissions, 
aportacions d'actius, bescanvi de 
valors i canvi de domicili social 
d'una Societat Europea o una 
Societat Cooperativa Europea 
d'un Estat membre a un altre 
de la Unió Europea regulat en el 
Capítol VII del Títol VII de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de 
l'Impost de societats.

El subjecte passiu de l'impost serà 
l'empresa de serveis d'inversió 
o entitat de crèdit que realitzi 
l'adquisició per compte propi, 
encara que la llei qualifica de 
substituts del contribuent a tota 
una llista de subjectes.

L'impost s'exigirà al tipus 
impositiu del 0,2 per cent 
aplicat sobre l'import de la 
contraprestació de l'operació, 
sense incloure les despeses 
associades o les comissions.

“L’èxit és directament proporcional a la capacitat d’arriscar-se que cadascú té” 
José Carol
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apunts fiscals
ESTAT D'ALARMA I ÚS DEL VEHICLE 

D'EMPRESA: REMUNERACIÓ EN ESPÈCIE?

La normativa reguladora de l'IRPF 
incorpora la consideració de l'ús 
d'un vehicle propietat de l'empresa 
per part dels seus treballadors com 
una forma de retribució en espècie 
per la qual aquests han de tributar 
en el seu Impost sobre la Renda 
en la mesura en què sigui utilitzat 
amb finalitats particulars.  

En aquest sentit, l'article 42.1 
de la Llei reguladora d'aquest 
impost estableix expressament 
que “constitueixen rendes en 
espècie la utilització, consum o 
obtenció, per a fins particulars, de 
béns, drets o serveis de manera 
gratuïta o per preu inferior al 
normal de mercat, encara que no 
suposin una despesa real per a 
qui les concedeix”. Una vegada 
establerta aquesta qualificació 
general de les rendes en espècie, 
entra en el seu article 43 en les 
regles de valoració d'aquestes. En 
el cas de l'utilització d'un bé, per 
exemple, el cas del cotxe que ara 
ens interessa, estableix la llei que, 
si es produeix el seu lliurament, la 
valoració de la renda en espècie 
que es considera obtinguda serà 
“el cost d'adquisició [del bé] per 
al pagador, inclosos els tributs que 
gravin l'operació.” Però en el cas 
de cedir el vehicle simplement per 
al seu ús, llavors la valoració de 
la renda en espècie es calcularà 
com “el 20 per cent anual del 
cost a què es refereix el paràgraf 
anterior [cost d'adquisició]. En cas 
que el vehicle no sigui propietat 
del pagador, aquest percentatge 
s'aplicarà sobre el valor de mercat 
que correspondria al vehicle si fos 
nou.”

L'article conclou que "la valoració 
resultant del que es preveu en el 
paràgraf anterior es podrà reduir 
fins a un 30 per cent quan es tracti 
de vehicles considerats eficients 

energèticament, en els termes 
i condicions que es determinin 
reglamentàriament".

Doncs bé, vista la normativa 
aplicable, vegem a continuació el 
criteri interpretatiu que estableix 
la Direcció General de Tributs 
en resposta a la seva consulta 
vinculant V1387-20 davant la 
següent pregunta que formula el 
contribuent: ha de computar en la 
seva declaració de l'IRPF de 2020 
com a remuneració en espècie l'ús 
del vehicle cedit per l'empresa, 
també pel període corresponent a 
l'estat d'alarma, en què el mateix 
ha estat immobilitzat?

La pregunta té tot el sentit, ja que 
no té molta lògica que el treballador 
hagi de tributar per la cessió d'ús 
d'un cotxe que realment, durant 
un determinat període de temps no 
ha pogut utilitzar, i a més, no per 
voluntat pròpia o una determinada 
situació personal, sinó perquè uns 
fets excepcionals han conduït a 
una decisió igualment excepcional 
per part de les autoritats 
governamentals, com és la 
declaració de l'estat d'alarma i les 
seves conseqüències restrictives 
sobre la mobilitat. 

I què contesta la Direcció General 
de Tributs?... Doncs que, fins i tot 
en aquestes circumstàncies, la 
tributació per la renda en espècie 
ha d'existir.
Per a arribar a aquesta conclusió, 
aquest organisme comença afirmant 
que l'estat d'alarma no implica 
necessàriament la immobilització 
total del vehicle, sinó una simple 
limitació dels desplaçaments 
mentre es manté la declaració 
d'aquest estat excepcional.
A partir d'aquesta idea, porta 
a col·lació el concepte de 
retribució en espècie previst 

per l'article 42.1 de la Llei de 
l'IRPF que el planteja com "la 
utilització, consum o obtenció, 
per a fins particulars, de béns, 
drets o serveis de manera 
gratuïta o per preu inferior al 
normal de mercat, encara que 
no suposin una despesa real per 
a qui els concedeix". La Direcció 
General de Tributs interpreta 
aquest precepte en el sentit que 
l'existència d'una retribució en 
espècie va vinculada a l'obtenció 
del dret d'ús del vehicle, per la 
qual cosa tal retribució existirà 
sempre que el treballador tingui 
la "facultat de disposar del 
vehicle per a usos particulars". 
Per tant, la remuneració en 
espècie existirà sempre que 
existeixi aquesta facultat de 
disposar, independentment que 
es produeixi o no una utilització 
real i efectiva del vehicle amb 
finalitats particulars.

Per tant, en opinió d'aquesta 
Direcció General, a la vista de 
la interpretació vinculant que 
realitza d'aquest precepte, 
l'existència de la remuneració 
existeix simplement mentre la 
facultat d'ús existeixi, al marge 
que aquesta es faci efectiva. És 
la facultat d'utilitzar el cotxe el 
que es qualifica de renda i no el 
seu ús real o efectiu.

Conclusió pràctica:

Aquells treballadors que hagin 
disposat de vehicles de l'empresa 
per al seu ús personal durant els 
mesos de l'estat d'alarma haurien 
de tenir present les implicacions 
d'aquest posicionament de la 
Direcció General a l'hora de 
tributar per aquesta renda en 
espècie. I això encara que no 
hagin mogut aquests vehicles del 
pàrquing.
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La Direcció General de Tributs ha 
resolt recentment en la seva consulta 
vinculant V2219-20 sobre un dels 
temes que més  preocupa a aquells 
contribuents que s'estan aplicant la 
deducció per inversió en habitatge 
habitual: què succeeix si decidim 
substituir per un altre el préstec 
hipotecari previ a 2013 que ens ha 
permès fins ara gaudir de la deducció 
per inversió en l'habitatge habitual.

Per què es planteja la pèrdua de 
la deducció en el cas de canvi de 
préstec?

La deducció per inversió en 
l'habitatge habitual va desaparèixer 
del nostre IRPF en 2012, de manera 
que aquells contribuents que han 
adquirit el seu habitatge habitual a 
partir d'aquesta data de desaparició 
ja no gaudeixen de la deducció per 
inversió en habitatge habitual. No 
obstant això, simultàniament a la 
seva eliminació es va crear un règim 
transitori que va permetre a partir de 
2013 que aquells contribuents que 
ja s'estaven beneficiant d'aquesta 
deducció poguessin continuar 
aplicant-la. 

D'acord amb la normativa vigent fins 
a 2012, la deducció es continua 
aplicant ara sobre "les quantitats 
satisfetes en el període de què es 
tracti per l'adquisició o rehabilitació 
de l'habitatge que constitueixi o vagi 
a constituir la residència habitual" 
d'aquests. La base anual de la 
deducció es fixa en 9.040 € en què 
es podran incloure "les quantitats 
satisfetes per a l'adquisició o 
rehabilitació de l'habitatge, incloses 
les despeses originades que hagin 
estat a càrrec de l'adquirent i, 
en el cas de finançament aliè, 
l'amortització, els interessos, el 
cost dels instruments de cobertura 
del risc de tipus d'interès variable 
dels préstecs hipotecaris (...)". Si 
es tracta d'una inversió mitjançant 
finançament aliè, la deducció es 
practicarà a mesura que es vagi 
retornant el principal i s'abonin, si 

s'escau, els corresponents interessos, 
sempre que es compleixin tots els 
requisits exigits per a l'aplicació de 
la deducció.

El fet que la deducció desaparegui 
amb caràcter general i només es 
mantingui per a aquells contribuents 
que ja l'anaven aplicant amb 
anterioritat a la seva pèrdua de 
vigència obliga a plantejar-se 
amb cura qualsevol canvi que 
pugui suposar una ruptura amb la 
situació anterior, i amb això, el risc 
de la pèrdua del dret a mantenir 
la deducció per no complir les 
condicions previstes per al règim 
transitori. 

Així les coses, s'entén perfectament 
la consulta del contribuent que té 
interès a substituir per un altre el 
préstec hipotecari que li serveix de 
base per a l'aplicació de la deducció 
que continua gaudint des d'abans de 
2013, en la mesura en què aquest 
canvi pugui suposar la pèrdua 
d'aquesta.

Quin criteri manté la Direcció 
General de Tributs en aquest cas?

La resposta que aporta la Direcció 
General de Tributs comença 
per distingir entre dos possibles 
casos per, a continuació, preveure 
conseqüències diferents per a 
cadascun d'ells.

El primer seria la simple substitució 
d'un préstec per un altre, cadascun 
amb les seves condicions i garanties 
concretes, però mantenint el destí 
del nou préstec a l'amortització de 
l'anterior i, per tant, mantenint com 
a finalitat l'adquisició de l'habitatge 
habitual. Entén la DGT que, en 
aquest cas, no es pot entendre que en 
substituir un préstec per un altre es 
conclogui el procés de finançament i 
quedin esgotades les possibilitats de 
mantenir l'aplicació de la deducció. 
Per a aquest organisme ens trobem 
en aquest cas, simplement davant 
d'una modificació de les condicions 

de finançament inicialment 
establertes i, per tant, si la resta de 
condicions es mantenen, la deducció 
es podrà continuar aplicant sobre les 
quantitats pagades en virtut d'aquest 
nou préstec en la part proporcional 
que del capital obtingut en aquest 
siguin atribuïbles a l'amortització o 
cancel·lació del préstec originari.

A la mateixa conclusió ha arribat 
la DGT en altres consultes (per 
exemple, Consulta Vinculant V 2006-
13) per al cas d'una subrogació en 
un altre préstec que ofereix millors 
condicions. Fins i tot en la seva 
consulta vinculant V 2017-13, el 
manteniment de la deducció es 
permet quan el préstec bancari 
previ és substituït per un préstec 
d'un familiar per a l'amortització 
de l'anterior i destinat igualment al 
pagament de l'habitatge habitual.

El segon cas possible vindria constituït 
per un supòsit de cancel·lació, 
parcial o total, del deute i una 
posterior obtenció de crèdit, fins i tot 
amb la garantia dels mateixos béns 
o mateix període d'amortització del 
qual quedava pendent de l'anterior, 
sense continuïtat entre tots dos. 

En aquest cas ens trobem, en opinió 
de la DGT (i a diferència del cas 
anterior), davant operacions diferents 
que, en conseqüència, implicarien 
la pèrdua del dret a continuar amb 
l'aplicació de la deducció per inversió 
en habitatge habitual que s'anava 
gaudint i que, en conseqüència, 
ja no podria mantenir-se en relació 
amb les quantitats abonades pel nou 
préstec.

Aquesta pèrdua no es produiria, 
aclareix aquest Organisme, si el que 
té lloc és una cancel·lació del primer 
préstec amb part del principal del 
segon, que es constitueix en aquest 
mateix acte i, per descomptat, 
sempre que la resta de condicions i 
molt especialment el destí del préstec 
al pagament de l'habitatge habitual, 
es compleixin escrupolosament.

PERDREM LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN 
L'HABITATGE HABITUAL SI SUBSTITUÏM EL PRÉSTEC 
HIPOTECARI ANTERIOR A 2013 PER UN ALTRE?
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apunts FIsCaLs

Llei 4/2020, de 15 d'octubre, de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals.

Llei 5/2020, de 15 d'octubre, de l'Impost sobre les Transaccions Financeres.

NORMATIVA FISCAL

En el moment de redactar aquestes línies ja està sobre la taula el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2021. És difícil saber quin serà el text definitiu amb què seran aprovats a les Corts, però sí que 
podem avançar alguns dels canvis fiscals principals que proposen.

1.En l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

a) Pujada de tipus per a les rendes més altes:

•	 Increment del tipus de gravamen superior de l'escala estatal aplicable a la Base Liquidable General que 
passa del 22,50 al 24,50% per a quanties superiors als 300.000 €.

•	Paral·lelament, també s'incrementa el tipus de retenció sobre les rendes del treball superiors a aquesta 
quantia, que passa a ser del 47%.

•	Per a la Base Liquidable de l'Estalvi, on s'inclouen la majoria de les rendes procedents del capital 
mobiliari i els guanys patrimonials resultat de la transmissió de béns, el tipus de gravamen màxim passa 
de l'actual 23% al nou 26% (resultat de sumar el 13% estatal i el 13% autonòmic) per a les Bases 
liquidables superiors als 200.000 €.

b) Limitació a les reduccions per a aportacions a plans de pensions i altres formes de previsió social:

•	La quantia màxima a reduir en la Base Imposable per aportacions i contribucions a sistemes de 
previsió social passa dels 8000 € actuals als 2000 €, tot i que es preveu que aquest límit s'incrementi 
en 8000 € sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials. 

•	Les aportacions als plans de previsió del cònjuge podran seguir sent objecte de reducció en la Base 
Imposable però la seva quantia màxima passa dels 2500 € als 1000 €.

c) Pròrroga dels límits vigents fins ara per a l'aplicació del règim d'Estimació Objectiva.

2. En l'Impost sobre Societats: es modifica el règim d'exempció i deducció por doble imposició dels dividends i 
les rendes derivades de la transmissió de participacions en entitats residents i no residents. Els requisits per a 
l'aplicació d'aquests beneficis fiscals s'endureixen i ja no seran aplicables, per exemple, als casos en què, tot i 
no ostentar una participació del 5% en l'altra societat, el valor d'adquisició de les participacions sigui superior 
als 20 milions d'euros, condició que fins ara permetia l'aplicació d'aquestes mesures. A més a més, en alguns 
casos l'exempció total per a aquestes rendes que existia passa a convertir-se en una exempció aplicable només 
sobre el 95% d'aquestes.

3. L'Impost sobre el Patrimoni es planteja amb caràcter indefinit i s'eleven alguns dels seus tipus de gravamen.

4. En l'Impost sobre el Valor Afegit:

•	Es prorroguen els límits preexistents per a poder accedir al règim simplificat o al Règim Especial 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

•	S'aplicarà el tipus de gravamen general del 21% a les begudes que continguin edulcorants afegits, 
naturals i derivats, i additius edulcorants, excepte les llets infantils i les begudes considerades com 
complements alimentaris per a necessitats dietètiques especials.

PROjECTE DE LLEI DE PRESUPOSTOS GENERALS DE 
L´ESTAT
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El BOE del 14 d'octubre incorpora el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre 

dones i homes, encara que la seva entrada en vigor queda fixada en els sis mesos següents a la seva publicació, 

és a dir, a mitjans de l'abril de 2021. Es tracta d'una norma amb què es pretén avançar en l'equiparació 

salarial entre sexes, o almenys, dificultar que aquesta diferència pugui mantenir-se. És important destacar que 

incorpora previsions aplicables a totes les empreses sense excepció, per la qual cosa és necessari començar 

a analitzar el seu contingut i veure quines noves obligacions imposa.

EL REPTE DE LA IGUALTAT 
RETRIBUTIVA

Podem afirmar que la lluita per 
la igualtat d'homes i dones és 
una de les claus que va marcar la 
posició de les dones en el segle XX 
i continuarà sent-ho en el XXI. Sens 
dubte, una d'aquestes lluites s'ha 
concentrat ja fa dècades en l'àmbit 
de l'equiparació salarial.

Aquesta cerca de la igualtat 
retributiva és l'objectiu principal 
perseguit pel nou Reial decret 
902/2020, objectiu que es vincula 
directament amb els conceptes de 
discriminació directa i indirecta, que 
són els que li serveixen de punt de 
partida per a justificar les mesures 
que incorpora. La discriminació 
directa es pot plantejar, com 
estableix per exemple l'article 2 
de la Directiva 2006/54/CE, com 
aquella situació en la qual “una 
persona sigui, hagi estat o pugui 
ser tractada per raó de sexe de 
manera menys favorable que una 
altra en una situació comparable”. 
En l'àmbit retributiu això implica 
que la discriminació directa pot 
existir no només quan una persona 
és o ha estat tractada de manera 
menys favorable que una altra en 
situació comparable, sinó també 
quan «pugui ser tractada» de 
manera menys favorable que una 

altra en una situació comparable. 
Aquest element de potencialitat en 
la discriminació amplia clarament 
l'àmbit d'aplicació del concepte de 
la discriminació directa. 

D'altra banda, la discriminació 
indirecta resulta molt més difícil 
d'identificar, ja que no es planteja 
com una situació fàcilment 
comprovable amb la simple 
comparació de remuneracions, 
sinó que es gesta a partir d'una 
incorrecta valoració dels llocs de 
treball, des d'on s'arrenca per a 
acabar consumant una discriminació 
salarial per raó de gènere.

Per a lluitar contra aquesta 
discriminació indirecta s'han 
anat plantejant diferents mesures 
i recomanacions, com la de la 
Comissió de 7 de març de 2014, 
sobre el reforç del principi d'igualtat 
en la retribució entre homes i dones 
a través de la transparència.

També el Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea s'ha pronunciat en 
diverses ocasions sobre la prohibició 
de la sobrevaloració i infravaloració 
per gènere dels llocs de treball 
i l'exigència de transparència 
retributiva a l'empresariat per a 
justificar una eventual diferència 
retributiva estadística entre dones i 
homes. En l'àmbit estatal, el Tribunal 

Constitucional també ha mantingut 
la necessitat de garantir el principi 
d'igual retribució per treball d'igual 
valor entre homes i dones. 

L'article 28 de l'Estatut dels 
Treballadors és el precepte que 
incorpora en el nostre ordenament 
el principi d'igualtat retributiva per 
treball d'igual valor. Val la pena 
recordar com ha quedat el seu 
contingut després de la reforma de 
la seva redacció operada pel Reial 
decret llei 6/2019: 

“1. L'empresari està obligat 
a pagar per la prestació d'un 
treball d'igual valor la mateixa 
retribució, satisfeta directament 
o indirectament, i qualsevol que 
sigui la naturalesa d'aquesta, 
salarial o extrasalarial, sense que 
pugui produir-se cap discriminació 
per raó de sexe en cap dels 
elements o condicions d'aquella. 
Un treball tindrà igual valor que 
un altre quan la naturalesa de les 
funcions o tasques efectivament 
encomanades, les condicions 
educatives, professionals o de 
formació exigides per al seu 
exercici, els factors estrictament 
relacionats amb el seu compliment 
i les condicions laborals en les 
quals aquestes activitats es 
duen a terme en realitat siguin 
equivalents.

PUBLICAT EL REIAL DECRET QUE REGULA LA 
IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES
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2. L'empresari està obligat a portar 
un registre amb els valors mitjans 
dels salaris, els complements 
salarials i les percepcions 
extrasalarials de la seva plantilla, 
desagregats per sexe i distribuïts 
per grups professionals, categories 
professionals o llocs de treball 
iguals o d'igual valor. Les persones 
treballadores tenen dret a accedir, 
a través de la representació legal 
dels treballadors en l'empresa, al 
registre salarial de la seva empresa.

3. Quan en una empresa amb 
almenys cinquanta treballadors, 
la mitjana de les retribucions als 
treballadors d'un sexe sigui superior 
als de l'altre en un vint-i-cinc per 
cent o més, prenent el conjunt 
de la massa salarial o la mitjana 
de les percepcions satisfetes, 
l'empresari haurà d'incloure en el 
Registre salarial una justificació de 
que aquesta diferència respon a 
motius no relacionats amb el sexe 
de les persones treballadores.”

Aquesta redacció vigent ve a millorar 
les previsions de la Recomanació de 
la Comissió de 7 de març de 2014, 
ja que, d'una banda, l'obligació de 
gestió del registre retributiu es preveu 
per a totes les empreses, no només 
les que tinguin treballadors per sobre 
d'un determinat número i, d'una 
altra, l'auditoria salarial s'imposa a 
totes les organitzacions que tinguin 
més de 50 treballadors i no només 
a les quals tinguin més de 250 com 
estableix la Recomanació.

OBJETIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
DEL REIAL DECRET D’IGUALTAT 
RETRIBUTIVA

L'article 1 d'aquesta norma es 
planteja com a objectiu "establir 
mesures específiques per a fer 
efectiu el dret a la igualtat de tracte 
i a la no discriminació entre dones 
i homes en matèria retributiva, 
desenvolupant els mecanismes per a 
identificar i corregir la discriminació 
en aquest àmbit i lluitar contra 
aquesta, promovent les condicions 
necessàries i removent els obstacles 
existents."

Amb aquest objectiu, el text normatiu 
preveu la seva aplicació general a 

totes les relacions laborals regulades 
en l'Estatut dels Treballadors.

L’OBLIGACIÓ D’IGUAL RETRIBUCIÓ 
PER TREBALL D’IGUAL VALOR

Declara l'article 4 d'aquesta norma 
que el principi d'igual retribució per 
treball d'igual valor “vincula a totes 
les empreses, independentment del 
nombre de persones treballadores, i a 
tots els convenis i acords col·lectius.” 
És a dir, aquest principi essencial es 
planteja d'aplicació general per a 
totes les organitzacions, sense tenir 
en compte la seva grandària, volum 
de personal o conveni col·lectiu al 
qual queden sotmeses.

Però, com es pot determinar el "valor 
equivalent de dos treballs" per a 
buscar després la seva retribució 
equivalent?

Assenyala l'article 28 de l'Estatut 
dels Treballadors que, un treball 
tindrà igual valor que un altre quan 
a tots dos els següents elements 
resultin equivalents: 

•	 la naturalesa de les funcions 
o tasques que conformen el 
contingut essencial de la relació 
laboral, no només des del punt de 
vista del que la llei o el conveni 
col·lectiu puguin preveure, sinó 
també des del punt de vista del 
contingut efectiu de l'activitat 
realitzada en el lloc de treball;

•	 les condicions educatives, que 
són aquelles que es corresponen 
amb les qualificacions reglades 
i guarden relació amb el 
desenvolupament de l'activitat;

•	 les condicions professionals i de 
formació que puguin servir per 
a acreditar la qualificació de la 
persona treballadora, i entre les 
quals es pot incloure l'experiència 
o la formació no reglada, sempre 
que tingui connexió amb el 
desenvolupament de l'activitat;

•	 les condicions laborals i els 
factors estrictament relacionats 
amb el desenvolupament que 
siguin diferents dels anteriors 
i que siguin rellevants en el 
desenvolupament de l'activitat; 
per exemple, el Decret fa 
referència, entre d'altres factors 
rellevants, a la penositat 

d'un lloc de treball, la seva 
dificultat, el fet que requereixi 
postures forçades o moviments 
repetitius o hagi de realitzar-se 
en condicions d'aïllament, que 
requereixi polivalència o definició 
extensa d'obligacions, les 
habilitats socials i les habilitats 
de cura exigides o la capacitat 
d'organització.

La correcta valoració de tots 
aquests elements per a determinar 
l'existència o absència d'igualtat de 
valor obliga a utilitzar tres criteris. 
En primer lloc, el d'adequació; és 
a dir, per a la valoració s'han de 
tenir en compte factors relacionats 
amb l'activitat i que efectivament 
concorrin en aquesta. En segon lloc, 
el de totalitat, en virtut del qual 
han de tenir-se en compte totes 
les condicions que singularitzen 
el lloc del treball, sense que 
cap s'invisibilitzi o s'infravalori. 
Finalment, l'objectivitat, que exigeix 
l'existència de mecanismes clars 
que identifiquin els factors que 
s'han tingut en compte en la fixació 
d'una determinada retribució i que 
no depenguin de valoracions socials 
que reflecteixin estereotips de 
gènere.

Mitjançant la combinació de tots 
aquests elements s'hauria de poder 
arribar a determinar si dos llocs de 
treball exercits per persones diferents 
tenen igual valor i, en conseqüència, 
mereixen igual retribució. El repte 
és difícil però marca un camí que a 
poc a poc s'ha d'anar treballant per 
a arribar a la igualtat salarial en el 
cas de treballs d'igual valor al marge 
del gènere.

LA TRANSPARÈNCIA RETRIBUTIVA: 
NOVES OBLIGACIONS PER A LES 
EMPRESES

Totes les empreses i convenis 
col·lectius hauran d'integrar el 
principi de transparència retributiva, 
la qual cosa a efectes pràctics 
suposa que, aplicat als diferents 
elements que determinen la 
retribució d'una persona, permetrà 
obtenir informació suficient i 
significativa sobre el valor que se 
li atribueix a aquesta retribució, i 
per aquesta via es podrà detectar 

“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
 John Maynard Keynes
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si existeix una discriminació directa 
o indirecta per raó de gènere, que 
partirà d'una valoració diferenciada 
de llocs de treball iguals i als que, 
per tant, correspondria la mateixa 
remuneració. 

Sovint es poden generar en la 
pràctica aquestes situacions, per 
exemple, quan, per a llocs de 
treball que impliquen nivells de 
perillositat similars, un o uns certs 
complements salarials solo es 
paguen en aquells llocs de treball 
masculinizados (en què la majoria 
de llocs de treball estan ocupats 
per homes) però no es paguen en 
aquells feminitzats (majoritàriament 
ocupats per dones). En aquests 
casos ens podríem trobar davant una 
discriminació indirecta que sortiria 
a la llum a partir d'aquesta anàlisi 
sobre la igualtat de valor dels llocs 
de treball: es podria considerar que 
tots els factors analitzats en els 
llocs de treball comparats porten a 
la conclusió que tenen igual valor, i 
no obstant això, les remuneracions 
reconegudes no són les mateixes, 
sinó que queda patent un clar biaix 
de gènere en funció de si es tracta 
de llocs ocupats majoritàriament per 
homes o per dones.

a) El registre retributiu
L'article 28.2 ET obliga a totes 
les empreses a comptar amb 
un registre retributiu de tota la 
seva plantilla, inclòs el personal 
directiu, que permeti garantir la 

transparència en la configuració 
de les percepcions. Perquè 
aquest control de transparència 
sigui possible haurà d'incloure 
desglossades per sexe, la 
mitjana aritmètica i la mitjana 
del realment percebut per 
cadascun d'aquests conceptes 
a cada grup professional, 
categoria professional, nivell, 
lloc o qualsevol altre sistema 
de classificació aplicable, així 
com la informació desagregada 
atenent a la naturalesa de la 
retribució, incloent-hi el salari 
base, cadascun dels complements 
i cadascuna de les percepcions 
extrasalarials de manera separada.

No obstant això, en cas de sol·licitud 
d'accés a aquesta informació per 
part d'alguna persona treballadora 
o els representants legals dels 
treballadors, només es facilitaran 
les diferències percentuals entre 
les retribucions fetes a una mitjana 
d'homes i dones desagregades 
en atenció a la naturalesa de 
la retribució i el sistema de 
classificació aplicable durant 
l'últim any, excepte excepcions.

En el cas de les empreses amb 
auditoria retributiva, el seu 
registre haurà d'incorporar a més 
les mitjanes aritmètiques i les 
mitjanes de les agrupacions dels 
treballs d'igual valor en l'empresa, 
que s'han considerat com d'igual 
valor prèviament, mitjançant 

l'aplicació dels criteris assenyalats 
en l'apartat anterior (formació 
requerida, dificultat concreta 
del treball, etc...) i, en cas que 
aquesta mitjana aritmètica o la 
mitjana de les retribucions totals 
de les persones treballadores d'un 
sexe en l'empresa sigui superior 
a les de l'altre en, almenys, un 
vint-i-cinc per cent, s'haurà de 
justificar aquesta diferència.

b) L'auditoria retributiva
Les empreses que elaborin un pla 
d'igualtat hauran d'incorporar en 
el mateix una auditoria retributiva 
orientada a comprovar que el 
sistema retributiu de l'empresa  
compleix amb el principi d'igualtat 
retributiva entre dones i homes.

Aquesta auditoria haurà de 
contenir un diagnòstic previ de la 
situació retributiva de l'empresa 
atesa l'avaluació dels llocs de 
treball i l'elaboració d'un pla 
d'actuació orientat a corregir 
les desigualtats retributives 
detectades.

c) Valoració dels llocs de treball en 
els convenis col·lectius
Com a última mesura general 
orientada a garantir la 
transparència, es preveu que les 
taules negociadores dels convenis 
col·lectius s'assegurin que en el 
disseny de les taules retributives 
es respecti el principi d'igualtat de 
retribució per a llocs d'igual valor.

Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Ordre ISM/903/2020, de 24 de setembre, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions 
electròniques en l'àmbit de l'Administració de la Seguretat Social.

Resolució de 25 de setembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la 
qual s'amplien, a conseqüència de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, les activitats 
preventives de la Seguretat Social previstes en la Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria 
d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat 
Social a aplicar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la planificació de les seves 
activitats per a l'any 2019.

Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

NORMATIVA LABORAL
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Apunts LABORALs
jUBILACIÓ PARCIAL: COTITZACIÓ DEL 100% I NO 
DEL PERCENTATGE REALMENT TREBALLAT

El Tribunal Suprem ha confirmat en 
una recent Sentència el dret dels 
treballadors que es troben en situació 
de jubilació parcial a considerar 
aquest període com cotitzat 
íntegrament i no pel percentatge 
de jornada que mantenen en el seu 
contracte laboral.

Afirma el Tribunal Suprem en 
aquesta important Sentència 
(sobretot pel gran volum de 
persones a què afecta), que aquells 
treballadors jubilats parcialment 
mitjançant la fórmula del contracte 
de relleu, tenen dret al còmput del 
100% de cotització durant aquest 
període, i no només del percentatge 
corresponent a la jornada reflectida 
en el contracte de treball a temps 
parcial i efectivament treballada.

Aquesta Sentència de la Sala 
social del Tribunal Suprem unifica 
doctrina en relació amb com s'ha 
de computar la cotització en aquells 
casos en què un treballador es 
jubila parcialment però manté 
el seu contracte de treball per 
un percentatge de jornada i 
simultàniament l'empresa realitza 
un contracte de relleu amb un altre 
treballador que cobreix la part de 
la jornada no treballada. Com el 
treballador passa a tenir un contracte 
a temps parcial es pot entendre 
que només cotitza pel percentatge 
de jornada que realment treballa i 
es contempla en el contracte. Així 
ho van considerar el Jutjat social 
i el Tribunal Superior de Justícia, 
donant la raó al plantejament de les 
entitats gestores. No obstant això, 
en la resolució del recurs plantejat 
davant l'alt tribunal contra aquestes 
sentències anteriors, el Tribunal 
Suprem ha optat per la interpretació 

contrària, molt més favorable als 
interessos del treballador. 

A la seva Sentència dictada 
en unificació de doctrina, el 
Tribunal Suprem confirma que, en 
aquests casos de jubilació parcial 
complementada amb un contracte 
de relleu, ha de computar-se com 
a base reguladora de la pensió de 
jubilació les cotitzacions del període 
de treball a temps parcial elevant-
les al 100 per 100, això és, com 
si durant aquest període s'hagués 
treballat a jornada completa. 

Amb aquesta Sentència es confirma 
la posició mantinguda en alguna 
sentència anterior pel Tribunal 
Suprem sobre la interpretació 
de l'article 18.2 del Reial decret 

1131/2002, de 31 d'octubre 
que regula la jubilació parcial i la 
seguretat social dels treballadors a 
temps parcial i que, d'altra banda, 
resulta bastant clara en la seva 
redacció: "Per al càlcul de la base 
reguladora de la pensió es tindran 
en compte les bases de cotització 
corresponents al període de treball 
a temps parcial en l'empresa on 
va reduir la seva jornada i salari, 
incrementades fins al 100 per 
100 de la quantia que hagués 
correspost d'haver realitzat en 
l'empresa, en aquest període, el 
mateix percentatge de jornada 
desenvolupat abans de passar a 
la situació de jubilació parcial i 
sempre que la mateixa s'hagués 
simultaniejat amb un contracte de 
relleu".
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MERCANTIL
EL TRIBUNAL DE jUSTÍCIA DE LA UNIÓ 
EUROPEA PARALITZA LA TRANSMISSIÓ DE 
DADES PERSONALS ALS EUA

I. LA UE I L’OBJECTIU DE 
PROTECCIÓ MÀXIMA PER A LES 
DADES PERSONALS

El Reglament Europeu de 
Protecció de Dades que va entrar 
en vigor fa un parell d'anys 
incorpora mecanismes que 
tendeixen a aconseguir el màxim 
nivell de protecció possible 
per a les dades personals dels 
ciutadans europeus. El seu 
principal objectiu és garantir 
la protecció d'aquestes dades 
personals en qualsevol situació 
o circumstància, posant sovint 
aquesta protecció per sobre 
d'altres drets o interessos de 
tercers. De fet, aquesta finalitat 
protectora li porta a regular, fins 
i tot, les garanties que han de 
complir-se en cas de transmissió 
de dades a països tercers que 
no pertanyen a la UE i que en 
conseqüència no estan obligats 
(com sí que ho estan els països 
membres de la UE), a establir 
mesures orientades a la protecció 
de les dades personals dels 
seus ciutadans i controlar el seu 
compliment.

De forma resumida podríem dir 
que el que Reglament General o 
Reglament Europeu de Protecció 
de Dades (d'ara endavant, RGPD) 
estableix  en aquest sentit és 
que la transferència de dades 

personals des de la UE a un país 
tercer fora de la UE, només es 
podrà dur a terme quan aquest 
país garanteixi un nivell de 
protecció suficient, equivalent a 
l'europeu, per a aquestes dades. 
De no ser així, la transferència 
ha d'emparar-se en mecanismes 
particulars que assegurin el 
mateix nivell de protecció que si 
la transmissió es realitzés a una 
empresa europea.

La garantia del nivell de protecció 
imposat pot ser declarat per la 
Comissió mitjançant la creació 
de llistes de països que sí que 
compleixen amb els nivells 
exigits. En absència de referència 
al país destinatari en aquestes 
llistes, també pot l'exportador de 
les dades (l'empresa establerta 
a la UE que transmet les dades 
al país tercer) assegurar que 
aquests nivells queden garantits 
mitjançant la incorporació de 
clàusules contractuals tipus en 
matèria de protecció de dades 
adoptades per la Comissió i 
que incloguin el reconeixement 
de drets exigibles a favor dels 
ciutadans per als quals, a més, 
quedi garantit un nivell de 
protecció adequat. Bàsicament 
es tracta d'incorporar clàusules 
en el contracte que imposin un 
nivell de protecció per a les dades 
personals enviades similar al de 

la UE en la relació contractual 
concreta, encara que no existeixi 
o la Comissió no reconegui un 
sistema general de protecció 
equivalent a l'europeu al país al 
qual s'envien les dades.

Si ni una cosa ni l'altra existeixen, 
no es podran transmetre dades 
personals a aquest país. I 
això inclou la impossibilitat 
de transmetre'ls a qualsevol 
empresa establerta en el mateix 
que els tracti o simplement 
emmagatzemi d'alguna manera 
en el seu territori. En aquests 
casos, caldria comprovar si la 
transmissió pot emparar-se en 
algun dels supòsits excepcionals 
en què es compleixen unes certes 
condicions que el Reglament 
contempla.

Doncs bé, exposada la 
importància que té per a la UE la 
protecció de les dades personals 
dels seus ciutadans, fins i tot 
fora de les seves fronteres, vegem 
què passa amb Facebook.

II. EL DETONANT: FACEBOOK I 
LA JUSTÍCIA IRLANDESA

Maximiliam Schrems és un 
ciutadà austríac usuari de 
Facebook com tants altres milions 
d'europeus. Les dades de tots 
ells són transferides, totalment 

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada el passat mes de juliol implica la revisió de 
tots els processos que suposin la transferència de dades personals entre els països de la UE i els EUA. Una 
transferència de dades que, fins a aquest estiu, venia emparada per alguns mecanismes que ara el TJUE ha 
considerat insuficients, la qual cosa converteix a aquestes transferències, de la nit al dia, en contràries al dret 
europeu.
Si és vostè usuari/ària de Facebook, Instagram o plataformes similars, o forma part d'una organització que 
envia mailings als seus clients a través d'empreses amb seu als EUA, o simplement les seves dades estan "en 
el núvol" d'una empresa que els emmagatzema als EUA..., aquesta Sentència li està afectant ja de manera 
directa o indirecta.
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o parcialment, per Facebook 
Ireland a servidors pertanyents a 
Facebook Inc. situats als EUA, on 
són objecte de tractament. Així 
que a Schrems se li va ocórrer 
plantejar-se si en el territori 
dels EUA les seves dades també 
estaven tan protegides com a 
Europa i, davant el dubte, va 
presentar una reclamació davant 
l'autoritat de control irlandesa 
en què demanava que aquestes  
transferències quedessin 
prohibides, al·legant que la 
legislació i pràctica estatunidenca 
no garantien suficient protecció 
enfront de l'accés per part de les 
autoritats públiques a les dades 
transferides des d'Europa a aquest 
país a través de Facebook.

Però la seva petició es va 
desestimar amb base a què 
en la seva Decisió 2000/520 
("port segur") la Comissió ja 
havia reconegut als EUA com un 
país que oferia nivells adequats 
de protecció per a les dades 
personals, per la qual cosa les 
garanties existien. No obstant 
això, amb posterioritat, el 6 
d'octubre de 2015, el Tribunal 
de Justícia va declarar invàlida 

l'assenyalada Decisió de "port 
segur" en què s'havia basat la 
resolució contrària als interessos 
de Schrems.

A partir d'aquest moment es 
van succeint tota una sèrie 
de processos que finalitzen 
en aquesta recent Sentència 
del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea en què declara, 
entre altres coses, que tant el 
Dret de la Unió en matèria de 
protecció de dades personals, 
com en concret el RGPD, resulten 
aplicables a una transferència 
de dades personals realitzada 
amb finalitats comercials per 
un operador econòmic establert 
en un Estat membre a un altre 
operador econòmic establert en 
un país tercer fins i tot si, en el 
transcurs d'aquesta transferència 
o després d'ella, aquestes dades 
poden ser tractades amb finalitats 
de seguretat nacional, defensa 
i seguretat de l'Estat per les 
autoritats del país tercer en 
qüestió.

Per al TJUE, el fet que el 
tractament realitzat sigui tan 
important com aquest (ni més ni 

menys que la seguretat nacional), 
no significa que la transferència 
de dades quedi fora de l'àmbit 
d'aplicació del RGPD. Això 
significa que les disposicions del 
RGPD, referents a les garanties 
adequades, els drets exigibles i 
les accions legals efectives, han 
d'interpretar-se en el sentit que 
les persones, les dades personals 
de les quals es transfereixen a 
un país tercer sobre la base de 
clàusules-tipus de protecció de 
dades, han de gaudir d'un nivell 
de protecció substancialment 
equivalent al garantit dins de la 
Unió per l'esmenat Reglament, 
tant en relació amb les clàusules 
contractuals pactades entre 
l'exportador de dades establert 
a la UE i el seu destinatari en el 
país tercer, com en relació amb el 
possible accés de les autoritats 
públiques d'aquest país tercer a 
les dades personals del ciutadà 
de la UE.

III. LA CONTUNDENT SENTÈNCIA 
DEL TJUE: LA PROTECCIÓ DE 
DADES ENVERS LA SEGURETAT?

Conclou el Tribunal que si el 
mateix exportador establert en 
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“El preu és el que pagues. El valor és el que reps”

Warren Buffett

la Unió no ha suspès aquesta 
transferència o no li ha posat fi, 
les autoritats de Control (entenem 
com a tal, per exemple, l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades) 
estan obligades, en particular, 
a suspendre o a prohibir una 
transferència de dades personals 
a un país tercer quan considerin, 
a la llum de les circumstàncies 
específiques de la referida 
transferència, que les clàusules 
tipus de protecció de dades no es 
respecten o no poden respectar-se 
en aquest país i que la protecció de 
les dades transferides, exigida pel 
Dret de la Unió, no pot garantir-se 
mitjançant altres mitjans.

En opinió del Tribunal, el sistema 
europeu obliga a l'exportador 
de les dades i al destinatari de 
la transferència a comprovar 
prèviament que l'esmentat nivell 
de protecció es respecti al país 
tercer de què es tracti, així 
com a informar l'exportador que 
podria ser incapaç de complir les 
clàusules tipus de protecció, la 
qual cosa l'obligaria a suspendre 
la transferència o, fins i tot, a 
rescindir el contracte subscrit 
amb el primer.

Finalment, el Tribunal de 
Justícia procedeix a examinar la 
validesa de la Decisió "Escut de 
la privacitat" en què s'ha anat 
fonamentant la transmissió de 
dades als EUA. En opinió del 
Tribunal de Justícia aquesta 
Decisió reconeix, igual que 
succeeix amb la Decisió de "port 
segur", que primen les exigències 
relatives a la seguretat nacional, 
l'interès públic i el compliment de 
la llei estatunidenca, possibilitant 
d'aquesta manera ingerències 
en els drets fonamentals de les 
persones les dades personals 
de les quals es transfereixen a 
aquest país tercer. Ingerències 
que no estan admeses per la 
normativa europea.

Segons el Tribunal de Justícia, 
les limitacions de la protecció de 
dades personals que es deriven 
de la normativa interna dels 
Estats Units relativa a l'accés i 
la utilització per les autoritats 

estatunidenques de les dades 
transferides des de la Unió 
a aquest país tercer, i que la 
Comissió va avaluar en la Decisió 
Escut de la privacitat, no estan 
regulades conforme a exigències 
substancialment equivalents a 
les requerides en el Dret Europeu. 
Els programes de vigilància 
no es limiten a l'estrictament 
necessari, i no reconeix als 
interessats drets exigibles davant 
els Tribunals, per la qual cosa 
no existeix una tutela judicial 
efectiva d'aquests.  L'opció 
d'acudir al Defensor del Poble 
no és suficient per a afirmar que 
es proporcionen vies de recurs 
equivalents a les previstes per 
la UE, ja que ni es garanteix 
la independència d'aquest 
organisme ni es contempla la 
possibilitat que aquest Defensor 
del Poble estatunidenc pugui 
adoptar decisions que siguin 
vinculants i obliguin els serveis 
d'intel·ligència a no tractar 
dades o a no tractar-les amb 
determinades finalitats. Aquesta 
capacitat de control o limitació 
no existeix.

En base en aquests arguments, 
el TJUE declara invàlida la 
Decisió Escut de Privacitat que 
venia emparant la transferència 
de dades personals entre els 
països de la UE i els EUA, i que 
emparava la transferència de 
dades de milions de ciutadans 
europeus als EUA amb finalitats 
comercials.

IV.- A EFECTES PRÀCTICS…

A la vista d'aquest panorama 
les possibilitats de continuar 
transferint dades als EUA de 
manera legal són molt limitades. 
Es podria, per exemple, intentar 
emparar la transferència en 
les excepcions de l'article 49 
RGPD. Una pot ser, per exemple, 
comptar amb el consentiment 
explícit de l'interessat per a cada 
transferència específica, una 
vegada informat dels riscos que 
implica aquesta transferència 
davant l'absència de garanties. 
Una altra podria ser que la 
transferència sigui necessària 

per a l'execució d'un contracte 
entre l'interessat i el responsable 
del tractament però sempre que 
la transferència sigui ocasional 
i quan sigui objectivament 
necessària per a l'execució del 
contracte. També contempla 
com a excepcions aquest article 
la necessitat de la transferència 
per raons d'interès públic o per 
a protegir els interessos vitals de 
l'interessat en certs casos.

Al marge d'aquests casos 
excepcionals, la veritat és que tot 
apunta al fet que els EUA haurà 
de canviar les seves normes 
de vigilància si vol facilitar el 
manteniment de l'activitat de les 
seves empreses i plataformes com 
Facebook o Instagram a Europa. 
Si no ho fa així, l'única opció 
que els hi queda a les empreses 
estatunidenques serà reubicar-se 
en un altre país, preferiblement 
Europeu, i adaptar-se a les 
normatives vigents en l'àmbit de 
la UE en matèria de protecció de 
dades.

Però recordem que aquest canvi 
en les regles del joc no afecta 
només a les grans companyies 
digitals, sinó que toca de ple 
també a moltes de les empreses 
que presten serveis a Europa a 
través de servidors situats en 
territori dels EUA, i que tracten 
dades personals europees, per 
exemple, aquelles que presten 
serveis d'emmagatzematge 
d'informació o les que ofereixen 
solucions d'enviaments massius 
de correus electrònics, molt 
utilitzades habitualment.

En molts casos, quan nosaltres 
preparem l'enviament d'un 
mailing des del nostre despatx 
perquè arribi a una multitud 
de destinataris de la nostra 
mateixa ciutat o província, 
no som conscients que totes 
aquestes dades personals viatgen 
primer als Estats Units, i des 
d'allí tornen per a ser lliurats a 
Espanya. Doncs bé, en aquesta 
operació tan habitual s'ha produït 
una transmissió de dades als 
EUA que podria quedar afectada 
per aquesta nova prohibició.
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   31 D
ía de C

astilla-La M
ancha

Junio
   3 C

orpus C
hristi

   9 D
ía de la R

egión de M
urcia

   9 D
ía de la R

ioja
   24 S

an Juan
Julio
   20 Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha
   21 Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha
   28 D

ía de las Instituciones
        de C

antabria
A

gosto
   16 Lunes siguiente a la
        A

sunción de la V
irgen

Septiem
bre

   2 D
ía de C

euta
   8 D

ía de A
sturias

   8 D
ía de E

xtrem
adura

   11 Fiesta N
acional de C

ataluña
   15 La Bien Aaprecida
O

ctubre
   9 D

ía de la C
om

unitat Valenciana
   12 Fiesta N

acional de España

N
oviem

bre
   1 Todos los Santos

D
iciem

bre
   6 D

ía de la C
onstitución Española

   8 Inm
aculada C

oncepción
   25 N

atividad del Señor

C
O

D
IS D

E LES FESTES:
- Festa N

acional no substituible (*)
- Festa N

acional respecte de la qual no s’ha exercit la facultat de substitució (**)
- Festa de la C

om
unitat A

utònom
a (***) 

*****************

*****************

****** ***********

******************

**************

**********

********

**********

********

*****************

***********

********

*************

********

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************

******************

**********

********

******************
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