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PER UN 2019 PLE DE (BONA) ENERGIA

Escrivim aquestes línies mentre es va acabant un 2018  que, en els últims 
mesos, ens ha portat canvis importants en el marc de la interpretació 
d’algunes normes tributàries. En aquest número del butlletí dediquem 
unes pàgines a una de les principals: la Sentència del Tribunal Suprem 
que a l’octubre va declarar l’exempció de les prestacions de maternitat 
pagades per la Seguretat Social. Una sentència que ha portat l’alegria 
als contribuents afectats (podrien estar al voltant dels 200.000), 
que veuran ara com Hisenda els retorna la part que correspongui de 
l’ingressat en concepte d’IRPF per les rendes obtingudes per aquestes 
prestacions durant els últims quatre anys. Els tècnics d’Hisenda xifren 
en uns 266 milions d’euros les devolucions que hauran de realitzar-se, 
als quals cal sumar els interessos corresponents i això que, segons els 
seus còmputs només a un 17% del total dels que van cobrar aquestes 
prestacions (més d’un milió) els pot afectar ara aquesta devolució, ja 
que la resta són contribuents amb nivells baixos de renda que no van 
suportar retenció ni van presentar autoliquidació per l’impost. Quant a 
l’àmbit territorial, les mares de Navarra són les úniques que no podran 
sol·licitar aquesta devolució, ja que la seva legislació específica en 
matèria d’IRPF declara expressament subjectes i no exemptes aquestes 
prestacions. 

També aquestes últimes setmanes de l’any són notícia algunes propostes 
normatives orientades a incrementar les cotitzacions dels treballadors 
autònoms o a crear nous impostos sobre les transaccions financeres. 
Propostes que caldrà seguir d’aprop per les seves repercussions sobre 
un nombre important de ciutadans i entitats. 

El que no és una proposta sinó una realitat és l’aprovació aquest octubre 
del termini definitiu per a la presentació del model 347, que queda 
establert de forma indefinida durant el mes de febrer, i es deroga, 
per tant, la norma que fixava el seu termini de presentació al gener de 
2019. 

No podem tancar aquest editorial sense fer-nos ressò dels capítols que 
s’han anat succeint en les últimes setmanes sobre qui ha de pagar 
l’Impost sobre actes jurídics documentats que grava les hipoteques. 
Primer, l’alegria dels consumidors davant una Sentència del Tribunal 
Suprem que, canviant la línia jurisprudencial mantinguda prèviament, 
considerava a l’entitat bancària subjecte passiu d’impost. A continuació, 
suspensió de la sentència perquè el Tribunal Suprem volia tornar a 
deliberar en ple. Després de dos dies de deliberació, modificació de 
criteri i nou posicionament: l’impost l’ha de pagar el comprador, és a 
dir, els consumidors. La pluja de crítiques des de diversos sectors al 
Tribunal Suprem per aquest gir en el seu posicionament no s’ha fet 
esperar i el Govern anuncia una reforma legal imminent. El BOE del 
9 de novembre publica el Reial decret llei 17/2018 amb la previsió 
expressa que “en les escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es 
considerarà subjecte passiu al prestador”. Així serà a partir de l’entrada 
en vigor de la norma, és a dir, sense reconèixer efecte retroactiu a 
aquesta nova mesura com s’havia sol·licitat des de les associacions 
de consumidors. De moment és l’última notícia. Caldrà esperar veure 
com afronten les entitats bancàries aquesta nova situació i qui acaba 
pagant realment l’impost discutit... els ho anirem explicant en propers 
números.

Feliç 2019

editorialAquesta publicació no acceptarà responsabilitats per 
les pèrdues ocasionades a les persones naturals o 
jurídiques que actuïn o deixin d’actuar com a resultat 
de les informacions contingudes en aquest  butlletí.
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FISCAL
L’exempció de les prestacions per maternitat en 
l’IRPF

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que podríem qualificar com a “històrica”,   ja 
que suposa acceptar la improcedència del gravamen sobre milions d’euros percebuts pels 
contribuents, o millor, de moment, per les contribuents. Poques vegades una interpretació 
legal de la normativa tributària li haurà costat tants diners a l’Estat com el reconeixement de 
l’exempció per a les prestacions per maternitat pagades per la Seguretat Social que el Tribunal 
Suprem ha declarat en una sentència dictada aquest mateix mes d’octubre.
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La qüestió havia estat ja resolta 
per alguns Tribunals Superiors 
de Justícia que havien mantingut 
posicions divergents a favor i en 
contra de l’exempció. Aquesta 
sentència definitiva del Tribunal 
Suprem prové d’una altra sentència 
dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid que va fallar a 
favor de l’exempció i contra la qual 
va recórrer l’Advocacia de l’Estat.

La qüestió gira al voltant de la 
interpretació d’un dels paràgrafs 
de l’article 7 de la Llei de l’IRPF 
que regula les exempcions en 
l’impost. Es tracta en concret de 
la lletra h) que declara exemptes: 
“Les prestacions familiars re-
gulades en el capítol IX del títol 
II del Text refós de la LGSS (...). 
Igualment estaran exemptes les 
altres prestacions públiques per 
naixement, part o adopció múl-
tiple, adopció, fills a càrrec i or-
fandat. També estaran exemptes 
les prestacions públiques per 
maternitat percebudes de les co-
munitats autònomes o entitats lo-
cals.”

Doncs bé, malgrat aquesta dubtosa 
redacció que, com s’observa, no fa 
referència expressa a la prestació 
de baixa per maternitat entre la 
llista de prestacions exemptes, 
el Tribunal Suprem conclou ro-
tundament la seva exempció amb 
base en tres arguments.

En primer lloc, la voluntat del 
legislador manifestada en l’Ex-
posició de motius de la llei que va 
introduir el text vigent quan afirma 
que “en l’IRPF (...) s’estableix 
l’exempció de les prestacions 
públiques percebudes per nai-
xement, part múltiple, adopció, 
maternitat i fill a càrrec...”. 

Com es pot observar en el text 
legal transcrit, aquesta referència 
a la maternitat precisament de-
sapareix: “Igualment estaran 
exemptes les altres prestacions 
públiques per naixement, part o 
adopció múltiple, adopció, fills a 
càrrec i orfandat”. 

Per això, el Tribunal Suprem es 
basa en la seva inclusió en la 
llista de l’exposició de motius 
per interpretar la voluntat del 
legislador d’incorporar-la i, a més, 
sense distinció de l’òrgan públic 
que la reconegui, cosa que, al seu 
torn, el porta a interpretar que 
el que aquesta lletra h) pretén 
afirmar en el seu últim incís és que 
també aquestes prestacions, quan 
siguin reconegudes per entitats 
autonòmiques o locals, quedaran 
igualment exemptes. 

Justament un dels arguments 
esgrimits en contra de l’exempció 
era precisament que, a l’article, 
només s’hi feia referència expressa 
a les prestacions d’aquests orga-
nismes territorials i no de la 
Seguretat Social, per la qual cosa 
es considerava que havien de que-
dar-ne excloses. 

Com a segon argument relacionat 
amb aquest primer, segons el 
parer del tribunal, no té sentit que 
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 El Tribunal Suprem 
conclou que la prestació 

de maternitat s’ha de 
considerar inclosa en el 

supòsit previst pel paràgraf 
tercer de la lletra h) de 

l’article 7 de la llei de l’IRPF 
i estableix expressament 

com a doctrina legal 
que “les prestacions per 

maternitat percebudes de 
la Seguretat Social estan 

exemptes de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones 

Físiques”

s’iniciï el paràgraf amb l’expressió 
“També” per fer referència a pres-
tacions autonòmiques i locals si 
prèviament no s’han d’entendre 
incloses les generals de la Segu-
retat Social.

Finalment, el Tribunal considera 
que ens trobem davant prestacions 
que igualment tenen com a objectiu 
donar cobertura a situacions pro-
tegides, totes contemplades per 
l’article 177 de la Llei General de 
la Seguretat Social i que també 
incorpora la situació de maternitat.

Com a conseqüència d’aquests 
arguments, el Tribunal Suprem 
conclou que la prestació de 
maternitat s’ha de considerar 
inclosa en el supòsit previst pel 
paràgraf tercer de la lletra h) de 
l’article 7 de la llei de l’IRPF i 
estableix expressament com a doc-
trina legal que “les prestacions 
per maternitat percebudes de la 
Seguretat Social estan exemptes 
de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques”.

En el moment de redactar aquest 
article, cap indici apunta que 
l’administració tributària torni 
d’ofici totes les quantitats pa-
gades per rendes ara declarades 
exemptes. 

Ben al contrari, el més probable 
és que les contribuents hagin de 
seguir el procediment ordinari 
de sol·licitud de rectificació de 
l’autoliquidació o autoliquidacions 
presentades en què s’hagi tributat 
per aquestes rendes. 

En tractar-se de rendes incor-
porades com a rendiments del 
treball, això implica un recàlcul 

de la liquidació i la posterior de-
volució de les quantitats que 
es van ingressar de més en no 
haver qualificat la part de rendes 
corresponents a aquesta prestació 
de maternitat com a exemptes. 

Aquesta rectificació es pot sol·li-
citar per als anys no prescrits, cosa 
que implica que el reconeixement 
de l’exempció tindrà efecte retro-
actiu.

Un altre dels dubtes que a data 
de redacció d’aquestes línies no 
s’ha aclarit és el tractament que 
correspon a les prestacions de 
paternitat, si l’exempció s’estendrà 
o no a aquestes prestacions, en la 
mesura que no apareixen en el text 
legal, però posseeixen la mateixa 
naturalesa que les de maternitat.

Per la seva banda, les diputacions 
forals d’Áraba, Bizkaia i Guipuzkoa 
seguiran el criteri del Suprem i 
tornaran les quantitats pagades 
en concepte d’IRPF per aquestes 
prestacions en el seu respectiu 
territori. 

Per contra, Navarra no procedirà 
a aquesta devolució, ja que la 
legislació fiscal declara expres-
sament aquestes prestacions com 
a subjectes i no exemptes.

FISCAL



APUNTS FISCALS
Sant tornem-hi amb el tema de la deducció de l’IVA 
suportat pels vehicles: novetats en el posicionament 
del Tribunal Suprem

La regulació de la deduïbilitat de l’IVA suportat en l’adquisició dels béns que s’utilitzen 
indistintament per a l’ús personal i professional, i especialment, el cas dels diferents tipus de 
vehicles fa anys que no aconsegueix una interpretació pacífica. 

El Tribunal Suprem ha dictat nombroses sentències en aquesta matèria, però igualment són 
diversos els pronunciaments que, des de tribunals d’altres Estats de la UE, i fins i tot des de 
les pròpies instàncies comunitàries, han entrat a analitzar els casos en què aquesta deduïbilitat 
s’ha de reconèixer, així com les premisses que s’han de tenir presents a l’hora d’interpretar la 
normativa europea en la matèria tenint en compte que l’IVA és un impost harmonitzat. 

Comentarem en aquestes pàgines la posició mantinguda pel Tribunal Suprem en dues sentències 
dictades el passat 19 de juliol i en què es fa referència, d’una banda, a la possible deduïbilitat 
de l’IVA suportat pels cotxes d’empresa dels comercials contractats i, per una altra, a la prova 
del percentatge d’afectació dels vehicles que també incumbeix a l’administració.

I.- LA NORMATIVA APLICABLE: 
REGLES GENERALS, EXCEP-
CIONS I EXCEPCIONS A LES 
EXCEPCIONS

Per arribar a entendre -en tota la 
seva extensió- els efectes pràctics 
de la línia mantinguda pel Tribunal 
Suprem en les últimes sentències 
dictades en aquesta matèria que 
ara comentarem, hem de començar 
repassant la legislació aplicable al 
cas.

En l’àmbit estatal, com ja se 
sap, és la Llei 37/92, reguladora 
de l’IVA, la que recull el règim 
aplicable a la deducció d’aquest 
impost. 

En allò que aquí ens interessa,  
l’article 95.Tres estableix diverses 
regles a l’hora de regular la 
deducció de l’IVA suportat per 
certs béns:

1) Els empresaris o els professionals 
no podran deduir les quotes 
suportades en les adquisicions de 
béns que no s’afectin directament 
o exclusivament a la seva activitat 
empresarial o professional. Per 
exemple, l’IVA d’un cotxe que es 
compra per a ús exclusivament 
personal no és deduïble.

2) No s’entendran afectes de forma 
directa i exclusiva a l’activitat 
empresarial o professional, entre 
d’altres, els béns que s’utilitzin 
simultàniament per a activitats 
empresarials o professionals i per 
a necessitats privades.

3) No obstant això, les quotes 
suportades per l’adquisició, arren-
dament, cessió d’ús... de béns 
d’inversió que s’utilitzin en tot 
o en part en el desenvolupament 
de l’activitat empresarial o pro-
fessional es poden deduir d’acord 
amb les regles següents:

•	 Quan es tracti de béns 
d’inversió (excepte els ve-
hicles) en la mesura en què 
els béns s’hagin d’utilit-
zar previsiblement, d’acord 
amb criteris fundats, en el 
desenvolupament de l’acti-
vitat empresarial o profes-
sional.

•	 Per als vehicles:

* Quan es tracti de vehicles 
automòbils de turisme i els 
seus remolcs, ciclomotors i 
motocicletes, es presumiran 
afectats al desenvolupament 
de l’activitat empresarial en 
un 50 %: es consideraran 
d’aquesta forma els turis-
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mes així catalogats per la 
legislació de trànsit, ve-
hicles a motor i seguretat 
vial, els vehicles mixtos, i 
els tot terreny i tipus jeep.

* No obstant això, es presu-
meixen afectats en un 100% 
a l’activitat empresarial, els 
vehicles següents: els mixtos 
utilitzats en el transport de 
mercaderies, els utilitzats 
en el servei de transport 
de viatgers, formació de 
conductors, els utilitzats 
pels fabricants en assaigs i 
proves, “els utilitzats en els 
desplaçaments professionals 
dels representants o agents 
comercials” i els utilitzats 
en serveis de vigilància.

Darrera regla important: el grau 
d’utilització en el desenvolupament 
de l’activitat empresarial o pro-
fessional s’haurà de provar pel 
contribuent per qualsevol mitjà 
admès en dret.

De totes aquestes previsions, gran 
part del debat sobre la deduïbilitat 
de l’IVA ha girat entorn del règim 
aplicable en el cas dels vehicles.

II.- CONTRADICCIÓ ENTRE LA 
LLEI ESPANYOLA I LA NOR-
MATIVA EUROPEA?: DIRECTIVES 
EUROPEES I LA INTERPRETACIÓ 
DEL TJUE

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat 
en diverses ocasions sobre si 
aquesta regla de deduïbilitat del 
50 % (excepte prova d’afectació 
major) prevista per la llei espanyola 
resulta o no contrària a la directiva 
reguladora d’aquest impost, regu-
lació que roman idèntica (en el que 
ara ens interessa) a la Directiva 
2006/112/CE a la incorporada 
prèviament per la Sisena Directiva, 
i la interpretació que en realitza 
el Tribunal de Justícia de la UE. 
Vegem en què podria consistir 
aquesta contradicció.

Les dues directives europees 
estableixen com a criteris per a la 
deduïbilitat de l’IVA els següents. 

En primer lloc, que el dret a 
la deducció de l’IVA neix en el 
moment en què és exigible l’impost 
deduïble. 

En segon, que en la mesura en 
què els béns i serveis s’utilitzin 
per a les necessitats de les seves 
pròpies operacions gravades, el 
subjecte passiu es podrà deduir 
de les quotes impositives que hagi 
meritat, les quotes suportades 
pels béns i serveis que li siguin o li 
hagin de ser lliurats o prestats per 
un altre subjecte passiu. 

Finalment, i en la matèria que ens 
ocupa, que en relació als béns 
i serveis utilitzats pel subjecte 
passiu per realitzar indistintament 
operacions amb dret a deducció 
i operacions que no comportin 
aquest dret, només s’admetrà la 
deducció de la part de les quotes 
de l’IVA que sigui proporcional a la 
quantia de les primeres.

Doncs bé, el debat es genera 
en plantejar-se davant diverses 
instàncies judicials la possible 
contradicció d’aquests criteris 
imposats per la directiva amb el 
règim de deducció aplicable com 
a regla general als vehicles en el 
cas de la llei espanyola, quan, 
d’una banda, la Llei 37/92 limita, 
d’entrada, la possibilitat de deduir 
les quotes d’IVA suportades en 
l’adquisició d’un automòbil al per- 

centatge efectiu d’utilització del 
vehicle en l’activitat empresarial, 
i per una altra, estableix una pre-
sumpció d’afectivitat del 50% 
(per a aquells que no entrín en 
les categories que permeten la 
deducció del 100 %), que permet 
la deducció automàtica del 50 % 
de l’IVA suportat en l’operació, 
i fa recaure sobre el contribuent 
la prova que el nivell d’afectació 
és més gran si es vol deduir un 
percentatge superior.

Per valorar l’existència o no de 
contradicció entre la llei espa-
nyola i la directiva europea en 
la matèria, el Tribunal Suprem 
acudeix a la interpretació que el 
Tribunal de Justícia Europeu ha 
realitzat sobre  aquesta norma en 
el cas Lennartz, cas que plantejava 
la possible contradicció entre el 
règim de deduccions que preveu 
la legislació alemanya de l’IVA i 
l’assenyalada directiva europea.

La sentència del cas Lennartz fa 
referència a un assessor fiscal 
alemany que treballava per compte 
propi i per compte aliè, i que l’any 
1985 va comprar un automòbil 
que va utilitzar principalment per 
a ús particular durant tot aquell 
any, fixant-ne l’ús per a activitat 
professional al voltant d’un 8%. 
L’any següent, el 1986, obre la 
seva pròpia assessoria fiscal i 
aporta el vehicle a l’empresa, i 
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“Tot llibre té per col·laborador al seu lector.”
Maurice Barrès 

s’aplica en aquest exercici una 
deducció de l’IVA suportat en la 
seva adquisició d’un 6/60. 

Les autoritats fiscals alemanyes 
neguen aquesta deducció i 
addueixen que la normativa ale-
manya no permet la deducció 
de l’IVA suportat en l’adquisició 
d’un bé d’inversió que hagi estat 
prèviament utilitzat per un em-
presari en la seva vida personal i 
que després passa a ser utilitzat 
per a les necessitats de l’empresa. 

El Tribunal alemany també al·lega 
una pràctica administrativa vigent 
en aquest país que no té en 
compte la utilització de béns per a 
les necessitats de l’empresa quan 
aquest ús representa menys d’un 
10 % de l’afectació total.

Qüestionada la coherència d’aques-
ta norma i pràctica alemanyes amb 
la directiva, el Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea conclou que 
tot subjecte passiu que utilitzi 
béns per a una activitat econòmica 
té dret a deduir l’IVA suportat en 
el moment que s’adquireixi, per 
petita que sigui la proporció d’ús 
per a finalitats professionals, de 
manera que qualsevol norma o 
pràctica administrativa que imposi 
una restricció general al dret a 
deduir quan hi hagi una veritable, 
encara que limitada, utilització 
per a finalitats professionals, 
constituirà una excepció al règim 
previst per la directiva i anirà en 
contra de l’objectiu de neutralitat 
perseguit per aquest impost, 
i que obliga a configurar-lo de 
manera que alliberi completament 
l’empresari del pes de l’IVA meritat 
o suportat en el marc de totes les 
seves activitats econòmiques.

Doncs bé, com dèiem, el Tribunal 
Suprem s’ha pronunciat en nom-
broses ocasions sobre la possible 
contradicció de la llei espanyola 
amb la directiva i la interpretació 
que hem vist que el Tribunal 
de Justícia Europeu realitza, 
negant sistemàticament aquesta 
contradicció, en considerar que 
l’únic que fa la llei espanyola és 
reconèixer el dret a la deducció de 
vehicle però limitant-la al seu grau 
efectiu d’utilització, i presumint 
un percentatge d’afectació inicial 
del 50 % que pot ser ampliat o 
reduït mitjançant la prova d’un 
altre nivell d’afectació diferent. 

El Tribunal Suprem conclou que 
el disseny de la deducció que 
incorpora la llei espanyola per als 

vehicles aconsegueix l’objectiu de 
neutralitat fiscal que, en opinió 
del Tribunal de Justícia Europeu, 
ha de regir el sistema de deducció 
de l’impost.

III.- NOVA POSICIÓ DEL TRIBUNAL 
SUPREM: DEDUCCIÓ DEL 100 % 
DE L’IVA CORRESPONENT ALS 
VEHICLES DELS COMERCIALS 
DE L’EMPRESA

Després de confirmar la posició 
mantinguda en sentències an-
teriors i de negar la contradicció de 
la llei espanyola amb la directiva, 
el Tribunal Suprem analitza el 
cas concret, en què la decisió 
impugnada feia referència a la 
deducció de l’IVA corresponent 
als vehicles utilitzats pels tre-
balladors contractats com a co-
mercials d’una determinada em-
presa.

L’administració no havia admès la 
deducció del 100 % dels vehicles 
pretesa per aquesta empresa, 
ja que no s’havia acreditat una 
afectació superior al 50 %, de 
manera que només corresponia la 
deducció fins a aquest límit. 

Per a l’administració, el fet que 
els treballadors encarregats de 
l’ús d’aquests vehicles fossin co-
mercials no generava la deducció 
automàtica del 100 % prevista 
a la lletra e) de la regla 2a de 
l’apartat tercer de l’article 95, ja 
que aquesta regla està prevista 
exclusivament per als que realit-
zen una activitat comercial com 
a professionals independents i 
no per als empleats de la pròpia 
empresa. 

El Tribunal de 
Justícia de la Unió 

Europea conclou que 
tot subjecte passiu 

que utilitzi béns 
per a una activitat 

econòmica té dret a 
deduir l’IVA suportat 

en el moment que 
s’adquireixi, per 
petita que sigui 

la proporció d’ús 
per a finalitats 
professionals
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En altres paraules, l’administració, 
en sostenir aquesta dualitat de 
règims, estava considerant que 
existia major afectació del vehicle 
en el cas d’aquells que realitzen 
funcions de representació co-
mercial com a professionals 
autònoms, ja que se’ls aplica 
automàticament la deducció del 
100 % d’IVA suportat que en el 
cas dels que les realitzen com a 
treballadors per compte aliè, ja 
que aquí només es presumeix 
l’afectació i coherent deducció del 
50 %, amb possibilitat de prova de 
percentatges d’afectació superiors.

L’empresa al·lega en defensa del 
seu interès que, com succeeix 
en tantes altres empreses, els 
vehicles són utilitzats pel personal 
del departament de vendes per 
visitar clients, promoure, negociar 
i concretar vendes en nom i per 
compte de l’empresa, constituint 
una baula essencial entre l’em-
presa i els seus clients, paper 
especialment important quan, a 
més, en el cas de l’empresa re-
current, no té delegacions o seus 
diferents a la seva seu central, 
de manera que requereix aquest 
desplaçament comercial a altres 
llocs.

El Tribunal Suprem es pronuncia a 
favor de l’empresa i considera que 
la deducció del 100 % de l’IVA per 
als vehicles utilitzats en l’activitat 
comercial s’ha de reconèixer 
igualment als comercials que són 
professionals autònoms i als tre-
balladors per compte aliè que 
realitzen aquesta mateixa activitat 
com a comercials de l’empresa.

Els arguments esgrimits pel Tri-
bunal Suprem per arribar a aquesta 
conclusió són tres:

a) Una interpretació literal de 
l’article 95 no justifica la posició 
de l’administració, ja que el text 
literal no exigeix   o matisa en cap 
moment que els representants o 
agents comercials hagin de ser 
necessàriament professionals au-
tònoms per poder-se aplicar la de-
ducció.

b) La presumpció d’afectació del 
100 % es fonamenta en el propòsit 
del legislador d’acceptar que els 
desplaçaments que comporten 
les activitats comercials i de 
representació tenen un caràcter 
permanent.

c) I el més important a parer 
nostre, el Suprem conclou que 
“la necessitat d’aquests des-
plaçaments permanents en les 
tasques de comercials o de re-
presentació es planteja per igual 
amb independència que les 
tasques siguin realitzades per 
personal autònom o per treballadors 
contractats laboralment i, per 
això, no té justificació raonable 
aquesta diferenciació que ha estat 
establerta per l’administració”.

La novetat d’aquesta Sentència és 
que el Tribunal Suprem conclou 
la possibilitat de deduir el 100% 
de l’IVA suportat també per a les 
empreses en l’adquisició de ve-
hicles per ser utilitzats pels seus 
comercials treballadors contractats, 
sense necessitat d’acreditar prè-
viament aquest grau d’afectació 
del 100 %, i s’equipara d’aquesta 
manera al règim que fins ara 
l’administració reconeixia només 
als comercials professionals au-
tònoms.

IV.- EL TRIBUNAL SUPREM 
ACCEPTA LA DEDUÏBILITAT DE 
L’IVA EN UN 100 % DAVANT 
L’ABSÈNCIA DE PROVA CONTRA-
DICTÒRIA DE L’ADMINISTRACIÓ

A la segona sentència dictada pel 
Tribunal Suprem el passat 19 de 
juliol en aquesta mateixa matèria, 
el cas que es planteja és el d’un 
contribuent que havia deduït el 
100 % de l’IVA suportat en la 
compra d’un turisme que feia servir 
per al transport de mercaderies 
relacionades amb la seva activitat 
de ramaderia, deducció que 
l’Agència Tributària havia corregit 
en un 50 %. 

Es tractava, per tant, de veure si el 
vehicle tenia les característiques 
morfològiques reals o potencials 
per considerar-lo vehicle mixt 
utilitzat en el transport de mer-
caderies, si al marge d’aquestes 
característiques s’utilitzava exclu-
sivament per a l’activitat ra-
madera, i si, per tot l’anterior, li 
resultava aplicable a la deducció 
del 100 % que es reconeix als 
vehicles mixtos utilitzats en el 
transport de mercaderies.

El contribuent justifica l’afectació 
del 100 % del vehicle a la seva 
activitat ramadera a través de di-

FISCAL
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Ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre, per la qual es modifiquen l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de 
març, per la qual s’aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost de 
societats i de l’Impost sobre la Renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats 
en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, i el model 
222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost de societats en règim de consolidació 
fiscal i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació electrònica, l’Ordre 
HFP/441/2018, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost de societats i 
de l’Impost sobre la Renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes 
impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, i l’Ordre HFP/1978/2016, de 28 de 
desembre, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país. 

Ordre HAC/748/2018, de 4 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, 
per la qual s’aproven les taules de devolució que hauran d’aplicar les entitats autoritzades a intervenir 
com a entitats col·laboradores en el procediment de devolució de l’Impost sobre el Valor Afegit en règim 
de viatgers regulat en l’article 21, número 2n, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre 
el valor afegit.

Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 
24 de setembre.

NORMATIVA FISCAL

verses proves, entre les quals el 
Tribunal concedeix especial pro-
tagonisme a dos: un informe emès 
per la marca del vehicle afirmant 
la possibilitat tècnica i normativa 
de canviar la classificació del 
vehicle de “Turisme” a “Mixt 
adaptable” i un certificat d’una de 
les cooperatives amb què treballa 
aquest contribuent i que deixa 
constància de l’ús del vehicle per 
al transport de pinso.

Davant les proves aportades pel 
contribuent, l’administració no 
aporta cap altra prova contradictò-

ria, sinó que es limita a rebutjar 
la pretensió de deduïbilitat del 
100%.

El Tribunal Suprem considera que 
l’administració ha de defensar la 
seva negativa a la deducció íntegra 
mitjançant proves suficients per 
contradir les pretensions del con-
tribuent, i davant la inexistència 
d’aquest esforç probatori per 
part de l’administració, estima el 
recurs interposat i reconeix el dret 
del contribuent a deduir el 100 % 
de l’IVA suportat en la compra del 
vehicle. 

El Tribunal considera que l’apor-
tació de totes aquestes proves 
per part de l’interessat trasllada a 
l’administració la càrrega d’apor-
tar algun contraindici o principi 
probatori que contradigui les 
afirmacions de l’interessat, “més 
quan no és desgavellat suposar 
que un vehicle, de la classe que 
sigui, en què es transporten 
pinsos i, de vegades, fins i tot 
animals petits, difícilment podria 
ser destinat, amb compatibilitat, 
a un ús merament particular” 
argumentacions que, en opinió 
de l’alt tribunal, haurien obligat a 
l’administració a “un mínim esforç 
d’acreditació diferent del de la 
mera passivitat”.

El Tribunal Suprem 
considera que 

l’administració ha 
de defensar la seva 

negativa a la deducció 
íntegra mitjançant 
proves suficients 
per contradir les 
pretensions del 

contribuent

“Alguns homes viuen la novel·la que no han pogut escriure, uns
altres escriuen la novel·la que no han pogut viure.” Oscar Wilde
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Falsos autònoms: en el punt de mira de la Seguretat 
Social

LABORAL

I.-TREBALLADORS PER COMPTE 
ALIÈ, TREBALLADORS PER 
COMPTE PROPI I “FALSOS AU-
TÒNOMS”

Per entendre la figura del “fals 
autònom” cal tenir clares les di-
ferències entre un treballador per 
compte aliè i un treballador per 
compte propi o autònom.

a) Un treballador per compte aliè, 
com diu l’Estatut dels treballadors 
que constitueix la base de la seva 
regulació, és una persona que 
voluntàriament presta els seus 
serveis retribuïts per compte aliè 
i “dins de l’àmbit d’organització i 
direcció d’una altra persona” que 
és l’empresari. 

Bé es podria dir que entre les 
cometes hi ha la característica 
essencial d’aquest tipus de 
treball: es realitza en règim de 
dependència, la qual cosa suposa 
que hi ha algú (empresari/ària o 
el/s seu/s delegat/s en forma de 
direcció de personal, gerència, 
etc.) que determinen l’activitat 
que el treballador ha de fer dins 
del seu lloc de treball. 

En aquest sentit, el treballador ha 
de seguir les instruccions que fan 
referència a: treballs prioritaris o 
urgents, forma de fer o presentar 
el treball, forma de relacionar-se 
amb el client... 

Però treballar dins l’àmbit d’orga-
nització d’una altra persona vol 
dir a més a més que aquest/a em-
presari/ària determinarà l’horari 
de treball que el treballador 
haurà de complir, haurà de fixar 
descansos, vacances... respectant 
les condicions legals, però sempre 
sota la idea que és l’empresa la 
que organitza l’activitat. 

Una altra característica d’aquest 
tipus de treball dependent és que 
el treballador utilitza els recursos 

de l’empresa per desenvolupar el 
seu treball: màquines, ordinadors 
o qualsevol altra instal·lació o 
recurs que el treball requereixi no 
el porta l’empleat des de casa, sinó 
que l’empresa el posa a la seva 
disposició perquè pugui treballar.

Com a colofó   a totes aquestes 
característiques del treball de-
pendent, direm que, en els 
contractes de treball per compte 
d’altri, el risc el té l’empresa. Això 
vol dir que aquest treballador opera 
a canvi d’un salari, independent, 
com a regla general (excepte en 
el cas d’incentius o comissions 
típiques, per exemple, dels co-
mercials), del funcionament de 
l’empresa. 

El dret del treballador al cobrament 
del seu salari en la quantia 
pactada existeix mentre persisteixi 
el contracte, al marge de la bona o 
mala marxa del negoci. L’empresa 
es quedarà amb el benefici si 
les coses van molt bé o amb les 
pèrdues si van molt malament. 
Precisament per això, l’empresa 
“organitza” el treballador de la 
manera que consideri que el seu 
treball generarà millors resultats.

S’ha sentit a parlar molt en els últims mesos dels anomenats “falsos autònoms”. La Inspecció 
fixa en més de 300.000 les persones que podrien estar desenvolupant un lloc de treball sota 
aquesta fórmula irregular. 

El passat mes d’agost es va aprovar un decret llei que persegueix, precisament, eliminar, o 
com a mínim, dificultar aquesta pràctica per part de les empreses. Vegem a continuació en 
què consisteix aquesta figura, per què es considera una situació irregular i com afectaran les 
mesures que aquest decret llei incorpora a totes les empreses.
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Amb l’aprovació del 
Reial decret 997/2018, 
de 3 d’agost, el Govern 

pretén dificultar aquest 
tipus de pràctiques 
a les empreses. Per 

això, aquesta norma 
modifica el Reglament 

General sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, 

altes, baixes i variacions 
de dades de treballadors 

a la Seguretat Social

b) Per contra, un treballador per 
compte propi o autònom és una 
forma d’empresari. Realitza un 
treball i el cobra a través d’una 
factura, no d’un salari. 

Com que no depèn de ningú, es pot 
organitzar el treball com consideri 
millor, ja que és qui assumeix el 
risc del seu negoci: pot determinar 
el nombre d’hores que treballa, els 
descansos que vol realitzar, el preu 
d’allò que ven o dels serveis que 
presta, com realitza el seu treball, 
com el cobra... si tot va bé, tindrà 
guanys; si va malament, hi perdrà. 

El treballador per compte propi 
utilitza els seus propis recursos 
per desenvolupar la seva 
activitat (ordinadors, màquines, 
instal·lacions...) i es paga les seves 
pròpies cotitzacions a la Seguretat 
Social en el règim especial de 
treballadors autònoms.

c) I què són els falsos autònoms? 
S’ha generalitzat l’ús de 
l’expressió “fals autònom” per 
fer referència a aquelles persones 
que estan donades d’alte en el 
règim especial d’autònoms i es 
paguen les seves cotitzacions 
a la Seguretat Social, però que 
desenvolupen un treball que no 
té les característiques del treball 
per compte propi. Al contrari, 
desenvolupen un treball que té 
les característiques del treball per 
compte aliè pel que fa a horaris, 
recursos utilitzats, organització de 
la feina... El cas el podríem arribar 
a trobar pràcticament en qualsevol 
empresa. Pensem, per exemple, 
en una empresa de repartiment a 
domicili de certs productes. 

Un repartidor contractat labo-
ralment tindrà un horari, li indicaran 
l’ordre de repartiment, la ruta que 
ha de seguir, utilitzarà el camió i 
la resta de recursos de l’empresa, 
tindrà dret a uns descansos durant 
la jornada i durant la setmana... 
Per contra, un repartidor autònom 
no tindrà necessàriament horari, 
cobrarà per transport o per hores 
a canvi d’una factura, de manera 
que, com més hores treballi o més 
transports realitzi, més cobrarà. El 
seu descans no és retribuït. 

Utilitzarà el seu propi camió i, en cas 
d’utilitzar el camió de l’empresa, 
probablement això esdevindrà una 
causa per rebaixar el preu dels 
seus serveis. Davant d’aquestes 
dues opcions diferenciades, en un 
camioner enquadrat com a “fals 
autònom” trobaríem barrejades 
característiques d’un i altre tipus 
de prestació laboral, per exemple, 
respecte a qui decideix l’orga-
nització del treball o el seu horari, 
de qui són els recursos utilitzats 
en l’activitat, però serà ell sempre 
qui pagarà la seva cotització a 
la Seguretat Social a través del 
Règim Especial d’Autònoms.

La utilització d’aquesta fórmula 
suposa una manera d’estalviar 
costos per a les empreses en salaris 
i cotitzacions, ja que mentre el 
camioner contractat laboralment 
té reconeguts uns drets vinculats al 
seu lloc de treball en relació amb 
la quantia del seu salari (salari 
mínim, salari base del conveni 
en el seu cas...), amb els seus 
descansos, permisos, vacances... 
l’autònom no en té, ja que no està 
establert el preu mínim d’una 
factura, ni es reconeix a aquest 
col·lectiu permisos, vacances o 
descansos. 

Tot això abarateix els costos laborals 
de l’empresa que, a més, no ha de 
cotitzar a la Seguretat Social per 
aquest treballador, sinó que és el 
propi treballador autònom qui es 
paga les seves pròpies quotes a la 
Seguretat Social.

II.- LES MESURES DE LLUITA 
CONTRA AQUESTA PRÀCTICA: EL 
REIAL DECRET 997/2018, DE 3 
D’AGOST

Amb l’aprovació del Reial decret 
997/2018, de 3 d’agost, el Govern 
pretén dificultar aquest tipus de 
pràctiques a les empreses. Per 
això, aquesta norma modifica el 
Reglament General sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i 
variacions de dades de treballadors 
a la Seguretat Social.

Vegem quines conseqüències té 
per a totes les empreses l’aprovació 
d’aquestes mesures en el Reial 
decret 997/2018 en relació amb 
l’anterior.

El procediment vigent fins aquesta 
nova norma permetia a les empreses 
donar de baixa a treballadors que 
havien estat regularitzats i donats 
d’alta per la inspecció. 

Quan, com a conseqüència de 
l’actuació de la Inspecció, aquesta 
generava l’alta d’ofici per part de la 
Seguretat Social per a un treballador 
declarat com a autònom però que, a 
la vista de les característiques de la 
seva prestació laboral, quedava clar 
que era en realitat un treballador per 
compte d’altri, les empreses podien 
acudir a la Seguretat Social i donar 
de baixa al treballador com a forma 
d’estalviar-se les cotitzacions, com 
a mínim, fins a la finalització del 
procediment.

La nova normativa impedeix ara 
aquesta possibilitat. De manera 
que les altes d’ofici realitzades 
per la Inspecció de Treball que-
den “blindades”, produeixen 
tots els seus efectes, i no hi ha 
la possibilitat de donar de baixa 
a aquests treballadors fins que 
finalitzi el procediment obert i es 
resolgui sobre la veritable posició 
que correspon a aquest treballador. 

De fet, les baixes i les variacions 
només produiran efectes (si són 
correctes) a partir d’aquesta finalit-
zació. L’objectiu, com indica el 
Reial decret en l’exposició de 
motius, és “garantir que aquests 
procediments tramitats d’ofici es 

“Un bon llibre no és aquell que pensa per tu, sinó 
aquell que et fa pensar.” James McCosh
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LABORAL

puguin instruir fins a la seva re-
solució en ferm, sense veure’s 
obstruïts o afectats per actuacions 
que pretenguin distorsionar-los”. 

És a dir, es tracta d’evitar que 
l’alta d’ofici creada per corregir una 
situació irregular es pugui “desfer” 
per voluntat de l’empresa cursant 
de nou la baixa del treballador.

Per això, l’emissió d’informes per 
part de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, que fins al Reial 
decret no era obligatòria per a la 
tramitació i resolució de les altes, 
baixes i variacions de dades, resulta 
ara preceptiva per a la resolució 
d’aquelles sol·licituds de baixa 
que es formulin després d’haver-se 
practicat altes d’ofici, respecte als 
mateixos treballadors.

A més, no s’extingirà l’obligació 
de cotitzar en el cas de baixes i 
variacions de dades formulades 

per les empreses i, si escau, pels 
treballadors, quan afectin els pe-
ríodes compresos en les actes de 
la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social que motivin la tramitació 
de procediments d’alta i variació 
de dades d’ofici, per part de la 
Tresoreria General de la Seguretat 
Social, respecte als mateixos tre-
balladors.

III. CONCLUSIONS

En conseqüència, les novetats 
que el Reial decret incorpora per 
a totes les empreses, es poden 
resumir en quatre per a aquests 
casos d’altes d’ofici davant la 
detecció de la situació irregular 
del “fals autònom”:

•	 Quan s’ha produït una alta 
d’ofici, aquesta situació d’al-
ta es manté durant tota la 

tramitació del procediment, 
sense que l’empresa ni el 
treballador puguin donar-
li de baixa fins que aquest 
finalitzi.

•	 Les baixes i les variacions que 
es puguin sol·licitar durant la 
tramitació del procediment 
només produiran efectes un 
cop aquest hagi finalitzat.

•	 L’obligació de cotitzar es 
mantindrà al llarg del proce-
diment tot i que s’hagi instat 
la baixa del treballador des-
prés de la seva alta d’ofici.

•	 La resolució de sol·licituds 
de baixa formulades sobre 
un treballador al qual s’ha 
donat d’alta d’ofici reque-
riran informe preceptiu de la 
Inspecció de Treball i de la 
Seguretat Social.

El Tribunal Constitucional justifica la diferència de durada
dels permisos de maternitat i de  paternitat

APUNTS LABORALS

El Tribunal Constitucional s’ha 
pronunciat recentment sobre una 
qüestió que és objecte d’un debat 
profund per part de la nostra 
societat: l’existència d’un permís 
de maternitat més ampli que el 
permís de paternitat respecta el 
principi d’igualtat constitucional? 

Pot constituir aquesta diferència 
una discriminació per raó de sexe?

Bàsicament són tres els grans 
arguments aportats per les parts 
recurrents, un pare que volia un 
permís de paternitat de durada 
igual al de les mares juntament 
amb l’Associació Plataforma per 
Permisos Iguals i Intransferibles 
de Naixement i Adopció. 

El primer argument, la discri-
minació per raó de sexe que 
suposa la diferència de durada dels 
permisos; el segon, la connexió 
d’aquesta equiparació de permisos 
amb l’objectiu de conciliació de 
responsabilitats familiars derivat 
del principi de protecció de la 

família; i el tercer, la influència 
del permís tal com està configurat 
sobre els principis d’igualtat 
d’oportunitats i d’igualtat de tracte 
entre homes i dones en matèria 
d’accés al treball i d’ocupació.

El Tribunal Constitucional con-
sidera que es tracta d’un debat 
important i obert a la nostra 
societat, amb base en una regulació 
que, tal com està ara, no planteja, 
en la seva opinió, cap problema de 
legalitat ni de constitucionalitat, 
però que igualment es podria 
modificar més endavant per pro-
cedir a l’equiparació, i seguiria 
sent igualment constitucional.Els 
arguments de la Sentència per 
defensar la constitucionalitat de 
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la durada diferenciada del permís 
són bàsicament els següents:

a) La  valoració de l’existèn-
cia d’una discriminació re-
quereix que els dos supòsits 
de fet comparats siguin idèn-
tics i, en aquest cas, aquesta 
identitat no existeix. 

El descans per maternitat 
en la mare té com a finalitat 
fonamental la protecció de la 
seva salut durant l’embaràs, 
part i puerperi, mentre que 
el permís de paternitat no 
es pot dir que tingui com a 
objectiu la protecció de la 
salut del pare, sinó que es 
crea per afavorir la conciliació 
de la vida personal familiar i 
laboral, i es pretén fomentar 
la coresponsabilitat de pares 
i mares en la cura dels fills. 
El tribunal assenyala que la 
mateixa finalitat es contempla 
per al permís de paternitat a 
què fa referència la proposta 
de Directiva europea relativa 
a la conciliació de la vida 
personal i laboral.

b) Per al Tribunal, l’embaràs 
i el part són realitats bio-
lògiques diferents de la mare 
que necessàriament han de 
ser objecte de protecció. 

En conseqüència, els avan-
tatges o les excepcions que es 
reconeguin per a la dona no 
es poden qualificar com a dis-
criminatòries per a l’home. 

En el cas de la dona, per al 
Tribunal, allò fonamental del 
permís està en la protecció 
de la mare, no de la família. 
Aquesta especial vulnerabilitat 
de la mare treballadora que ha 
donat a llum també es reconeix 
pel Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea.

c) El Constitucional també 
aporta les posicions del 
Conveni 103 de l’OIT i l’article 
102 del Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials 
i Culturals per fonamentar la 
seva posició. 

En el primer, es reconeix el 
dret de la dona treballadora al 
permís de maternitat, del que 
les primeres sis setmanes com 
a mínim han de ser gaudides 
per la mare després del part. 
El segon, per la seva banda, 
recalca l’especial protecció 
que s’ha de concedir a les 
mares durant un període 
de temps raonable abans i 
després del part a través dels 
permisos amb remuneració.

CONCLUSIÓ

Aquesta argumentació 
condueix el Tribunal a 
considerar que la situació 
de mare i pare davant el 
naixement d’un fill no és 
equiparable i, per tant, 
tampoc ho és la finalitat 
dels permisos remunerats 
que la legislació els re-
coneix.

Aquesta diversitat de fi-
nalitats i naturalesa dels 
permisos fa possible 
que tinguin durades di-
ferents sense que això 
constitueixi una situació 
discriminatòria per al pa-
re o una forma de vul-
neració del principi de no 
discriminació per raó de 
sexe.

En qualsevol cas, el Tri-
bunal Constitucional re-
peteix en diverses oca-
sions al llarg del text de 
la Sentència que la nor-
ma resultant d’una mo-
dificació legislativa que 
equipari el permís pa-
tern amb el matern seria 
igualment constitucional.

Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels 
compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada 
i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Reial decret 950/2018, de 27 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de 2 d’abril, pel 
qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per desocupació. 

Reial decret 997/2018, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament General sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener. 

Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 27 de juliol de 2018, pel qual s’aprova el Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-
2020. 

Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació 
de festes laborals per a l’any 2019.

NORMATIVA LABORAL

“L’escriptor original no és aquell que no imita a ningú, 
sinó el que ningú pot imitar” François-René de Chateaubriand
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MERCANTIL
Les noves garanties dels drets digitals

Des del punt de vista de 
l’Administració i dels proveïdors 
de serveis d’internet es fa 
referència al dret a la neutralitat 
a internet, a partir d’ofertes 
que siguin transparents sense 
discriminació per motius tècnics 
o econòmics, i a la necessitat de 
garantir un accés universal que no 
sigui discriminatori entre homes i 
dones ni amb els entorns rurals, 
i que ajudi a superar l’escletxa 
generacional mitjançant accions 
orientades a l’accés a serveis 
digitals per part de la gent gran.

Una altra qüestió rellevant que 
el projecte regula és el que 
s’anomena el “dret al testament 
digital” i s’hi recull les regles 
d’accés a continguts gestionats

per prestadors de serveis de la 
societat de la informació sobre 
persones mortes.

En primer lloc, es preveu la 
possibilitat, com a regla general, 
que les persones vinculades al 
difunt per raons familiars, els 
seus hereus, els marmessors, 
els seus representants legals i el 
Ministeri Fiscal si es tracta de 
menors d’edat, i les persones amb 
funcions de suport en el cas dels  
discapacitats puguin accedir als 
continguts del difunt i impartir-hi 
les instruccions que considerin 
oportunes als prestadors de serveis 
de la societat de la informació. 

Poden decidir la seva supressió o 
la seva conservació o donar ins-

truccions sobre el seu destí o uti-
lització.

En segon lloc, aquestes persones 
també podran decidir sobre el 
manteniment o l’eliminació dels 
perfils personals d’aquestes per-
sones mortes a les xarxes socials, 
llevat que aquesta hagi deixat 
instruccions sobre aquest aspecte, 
ja que llavors cal respectar-les. Si 
se sol·licita l’eliminació del perfil, 
s’ha de procedir immediatament.

Des de l’òptica dels usuaris d’in-
ternet i de xarxes socials, els drets 
més interessants que es plan-
tegen pel Projecte de Llei són els 
següents:

La redacció del projecte de Llei orgànica de protecció de dades en tramitació hi dedica el títol 
X a regular els anomenats “drets digitals”. Com a objectiu general es planteja la necessitat 
que els drets consagrats en la Constitució i els Tractats Internacionals també siguin plenament 
aplicables a internet.

Com a regla general, les 
persones vinculades al 

difunt per raons familiars
 -els seus hereus, els seus 
representants legals o el 
Ministeri Fiscal en cas 

de persones traspassades 
menors- 

han de poder accedir 
als continguts del 

difunt i impartir-hi 
les instruccions que 

considerin oportunes als 
prestadors de serveis de la 
societat de la informació
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“La poesia no vol adeptes, vol amants.”
Federico García Lorca

Tota persona té dret 
a què els motors de 
recerca en internet 

eliminin dels resultats 
obtinguts a partir d’un 

nom els enllaços que 
continguin informació 

sobre ella i siguin 
inexactes, inadequats 

o no actualitzats, 
partint de les finalitats 

per als quals es van 
recollir

a) Dret de rectificació a internet: 
els responsables de xarxes socials 
i de plataformes digitals han 
d’adoptar protocols per garantir el 
dret de rectificació, especialment 
en relació amb aquells continguts 
que atemptin contra l’honor o la 
intimitat personal o familiar a 
internet. Per això, com a primera 
mesura, es declara l’aplicació de 
la normativa sobre rectificació en 
mitjans de comunicació social a 
l’àmbit de les xarxes socials. 

En cas que un mitjà de comu-
nicació digital hagi d’atendre una 
sol·licitud de rectificació estarà 
obligat a publicar un avís acla-
ridor en un lloc visible al costat 
de la informació original en què 
s’indiqui que aquesta notícia 
original no reflecteix la situació 
actual de l’individu.

b) Dret a l’actualització d’infor-
macions en mitjans de comunicació 
digitals: es reconeix el dret de tota 
persona a sol·licitar als mitjans de 
comunicació digitals la publicació

d’un avís visible al costat de les 
notícies que li concerneixen i els 
puguin causar un perjudici, i que 
no reflecteixin la seva situació 
actual com a conseqüència de 
canvis que s’hagin produït des-
prés de la publicació. 

Aquest dret afectarà especialment 
a informacions en el marc d’actua-
cions policials o judicials que 
afectin a l’interessat positivament 
com a conseqüència de decisions 
judicials posteriors.

c) Dret a l’oblit en recerques 
d’internet: tota persona té dret a 
què els motors de cerca a internet 
eliminin de les llistes de resultats 
obtinguts a partir d’un nom els 
enllaços publicats que continguin 
informació relativa a aquesta 
persona i que siguin inexactes, 
inadequats, no actualitzats, ex-
cessius, tenint en compte les 
finalitats per a les quals es van 
recollir, el temps transcorregut 
des de llavors, així com el tipus 
d’informació i el seu interès públic.

d) Dret a l’oblit en serveis de xarxes 
socials: es reconeix el dret de tota 
persona a suprimir, simplement 
amb la seva petició, aquelles 
dades personals que haguessin 
facilitat per a la seva publicació 
per serveis de xarxes socials o 
equivalents pertanyents a la so-
cietat de la informació. El mateix 
dret de supressió es reconeix en 
el cas que les dades hagin estat 
facilitades per tercers per a la seva 
publicació en xarxes socials, quan 
siguin inadequades, inexactes, 
no pertinents, no actualitzades o 
excessives. Quan el que exerceix 
aquest dret és un afectat les dades 
del qual haguessin estat facilitades 
per ell o per tercers mentre era 
menor d’edat, la supressió ha de 
ser automàtica, simplement amb 
una petició, sense necessitat que 
s’al·leguin causes relacionades 
amb el fet que els continguts 
siguin inadequats, no pertinents, 
excessius, etc.

e) Dret de portabilitat en serveis de 
xarxes socials: els usuaris tindran 
dret a rebre i a transmetre els con-
tinguts que haguessin facilitat als 
prestadors de serveis, així com 
al fet que aquests els transmetin 
directament a un nou prestador 
identificat per l’usuari. 

Els prestadors inicials poden man-
tenir la informació quan sigui 
necessària per al compliment 
d’obligacions legals, però no la 
poden difondre a través d’internet.
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Fins al dia 20:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Febrer 2019: 
Grans Empreses                             111, 115, 123

IVA
Febrer 2019:Declaració 
d’operacions intracomunitàries                                       349

Fins al dia 21:

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

Fins al dia 30:

Pagaments fraccionats RENDA
Quart trimestre 2018
Estimació Directa         130
Estimació Objectiva         131

IVA
Desembre 2018: Grans Empreses 
i Devolució Mensual         303
Desembre 2018: Declaració 
d’operacions intracomunitàries        349
Quart Trimestre 2018: 
Règim general i simplificat        303
Quart Trimestre 2018/Anual: Declaració 
d’operacions intracomunitàries        349
Resum Anual IVA 2018                     390

Fins al dia 31:

RENDA I SOCIETATS
Resum anual de retencions i Ingressos 
a compte 2018                  180, 190, 193
Declaració informativa entitats en atribució
de rendes 2018                                  184

GENER 2019

calendari FiScal

MARÇ 2019

Selecció de dates principals:

Fins al dia 20:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Gener 2019: 
Grans Empreses                           111, 115, 123

IVA
Gener 2019: Declaració 
d’operacions intracomunitàries                                                     349

Fins al dia 28:

IVA
Gener 2019: Grans Empreses i
Devolució Mensual                           303
Declaració anual d’operacions amb
tercers 2018                                                  347

FEBRER 2019

“Vull creure que miraré 
aquest nou any com si fos la 
primera vegada que desfilen 

365 dies davant 
dels meus ulls”

Paulo Coelho
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