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La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Gran Sala)  (TJUE de 
14/5/2019) ha fallat a favor d’obligar als empresaris a portar un REGISTRE 

DE JORNADA. Els que, esperant canvis polítics, creien que això podria canviar ja 
poden tenir per segur que no serà així. La sentència diu: “...para garantizar el 
efecto útil de los derechos recogidos en la Directiva 2003/88 y artículo 31.2 de 
la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación 
de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la 
jornada laboral realizada por cada trabajador... además tal sistema es necesario 
para permitir a los representantes de los trabajadores... solicitar al empresario 
que tome medidas adecuadas y a presentarle propuestas...”

La relació laboral, que regula la prestació de serveis dels treballadors dins l’àmbit 
de direcció i organització dels empresaris, es fonamenta en dos grans pilars: la 
retribució i el temps de treball. 

Ja fa anys que els diferents convenis col·lectius i darrerament l’increment de 
l’import del Salari Mínim Interprofessional, han deixat clar quin és el mínim de re-
tribució de cada persona treballadora. Avui cap empresari s’atreveix a retribuir per 
sota conveni, encara que el mercat de treball, l’atur i la llei de l’oferta i la demanda, 
admetria treballadors necessitats cobrant imports inferiors. 

En canvi sí que trobem alguns treballadors fent hores extres sense cobrar-les, 
o treballadors fent moltes hores extraordinàries per millorar 
les seves retribucions. Les enquestes de població activa del 
2018 revelen 6,4 milions d’hores extraordinàries a la set-
mana de les que un 48% no són abonades ni cotitzades a 
la Seguretat Social.

Ara, el registre de jornada diària canviarà completament 
aquesta realitat perquè fer hores extres i no registrar-
les, provoca un alt risc de sancions per l’empresari, que 
és controlat tant per la Inspecció de Treball com pels 
treballadors o els seus representants legals. I les hores ex-
tres registrades només poden abonar-se fins el límit legal de 
80 hores anuals, o compensar-les amb temps equivalent de 
descans.
Cal adonar-se que el temps de les hores extres s’ha acabat, 
al menys, amb la impunitat en que fins ara es feien... i tots 
sabem que les activitats clandestines sempre són perilloses.
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Registre de jornada

E l RDL 8/2019, de 8 de març obliga a totes les 
empreses a realitzar un REGISTRE DE JORNADA 

i cal fer el següent:

1. Analitzar tots els llocs de treball de l’empresa i 
determinar quina és la manera més idònia per 
organitzar el registre diari de jornada.

• Davant diferents sistemes de treball, és pos-
sible determinar també diferents sistemes 
d’organitzar el registre.

• No és el mateix prestar serveis al centre de tre-
ball o fer-ho fora (viatjants, conductors).

• Els directius poden tenir altres condicions.

2. Fins que els Convenis Col·lectius no regulin 
aquesta nova obligació, les empreses poden 
signar un acord amb els Delegats de Personal 
o Comitè d’empresa on quedin clarament deter-
minats i estipulats com es faran els REGISTRES 
DE JORNADA.

• És convenient signar un acord per tal de donar 
seguretat jurídica i garanties al sistema triat.

• Si no hi ha acord, l’empresari queda obligat tam-
bé a prendre la decisió d’organització del registre 
a la seva empresa. En aquest cas, només ne-
cessitarà realitzar una consulta formal al Comitè 
prèvia a la decisió i després aplicar la decisió 
d’organització adoptada. 

• Les empreses que no disposin de Comitè esta-
ran obligades també a prendre la decisió de com 
organitzar el registre. 

• En qualsevol cas, caldrà donar les oportunes ins-
truccions a cada treballador amb els detalls de 
com ha de complir el registre. 

3. MODALITAT DEL REGISTRE: Es pot fer de qual-
sevol forma, amb rellotge fitxatge, emprem-
ta digital, aplicacions informàtiques, registre 

d’obertura i tancament ordinador, control GPS, 
aplicació APP al telèfon mòbil, o qualsevol altra 
forma que serveixi per complir l’obligació. 

• Dins de cada empresa poden existir diferents 
modalitats de registre.

• També és possible el registre de forma manual, 
signant el treballador un full i apuntant les hores 
i minuts que inicia i finalitza la jornada laboral. 

4. CONTINGUT MÍNIM. Cal registrar imperativa-
ment l’inici i la fi de la jornada laboral. És a dir, el 
TEMPS DE TREBALL EFECTIU. 

• El que cal registrar és el minut real en que el 
treballador comença a treballar de forma efec-
tiva al seu lloc de treball i el minut en que plega 
del seu lloc de treball. NO s’ha de confondre en 
cap cas amb el moment en que el treballador 
entra o surt de l’empresa.

• Cal tenir en compte també que el registre ha 
de sumar els minuts setmanals i que tot el que 
excedeixi de les 40 hores setmanals de treball 
efectiu serà considerat com a HORA EXTRA 
als efectes del registre. Tot i que posterior-
ment aquesta sigui compensada per temps equi-
valent de descans dins el termini de les següents 
quatre setmanes. 

5. ARXIU. Serà necessari disposar del REGISTRE 
DE JORNADA durant un termini de quatre anys, 
tenint en compte que podrà sol·licitar-hi l’accés 
qualsevol persona treballadora de l’empresa, els 
Delegats de Personal o membres del Comitè 
d’empresa i també la Inspecció de Treball.

6. RESUM DE LES OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI:

• Pels treballadors a temps complert que no fa-
cin hores extres: fer i arxivar el REGISTRE DE 
JORNADA.

• Pels treballadors que facin hores extres: fer i 
arxivar el REGISTRE DE JORNADA i arxivar tam-
bé un resum mensual de les hores extres que 
cada treballador hagi realitzat, lliurant-ne una cò-
pia a cadascun.

• Pels treballadors a temps parcial: fer i arxivar 
el REGISTRE DE JORNADA i també conservar un 
resum del total de les hores treballades durant 
el mes, bé siguin normals i/o complementàries, 
i donar-ne una còpia al treballador conjuntament 
amb la nòmina.

Consells pràctics 
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É s preceptiu que tots els treballadors registrin la 
seva jornada, sigui quina sigui la seva categoria, 

tant si són treballadors fixes com temporals, treba-
lladors mòbils, del centre de treball, a distància de 
qualsevol altre forma de prestar el servei.

Ho han de fer totes les empreses, sigui quin sigui 
el seu sector d’activitat, i tinguin la mida que tin-
guin.

Malgrat tot, el Ministeri de Treball ha publicat una 
GUIA sobre el registre de jornada, que introdueix 
alguns criteris, que veurem si les Inspeccions de 
Treball que depenen de les comunitats autònomes 
respectaran. 

Treball de directius 
en relació laboral ordinària 
(no d’alta direcció)

Diu aquesta guia que, tot i que la jornada diària ha 
de ser igualment objecte de registre, els treballadors 
“directius ordinaris” amb especials responsabilitats 
o càrrecs de confiança, si tenen pactat un règim de 
LLIURE DISPONIBILITAT del temps de treball, o bé 
que forma part de les seves obligacions contractuals 
la plena disposició horària pel cabal compliment de 
la seva activitat professional, i que no amaguin si-
tuacions d’abús de dret, interpreta que la més retri-
bució rebuda per aquests directius podrà compen-
sar si així està acordat, aquesta major exigència de 

Registre de jornada. Qui ha de registrar?
temps de treball. Amb aquesta interpretació sembla 
que es voldria evitar la reclamació de les cotitzacions 
de les hores extres d’aquets directius. Veurem si els 
Inspectors de Treball ho veuen igual.

Treballadors ETT

Diu la GUIA que en el cas d’Empreses de Treball Tem-
poral, donat que la norma d’ ETT estableix que les 
facultats de direcció i control de l’activitat laboral se-
ran exercides per l’empresa usuària, hauran de ser 
aquestes empreses usuàries les obligades a complir 
el deure del registre diari de jornada i guardar-los 
durant quatre anys. 

Diu també que donat que el pagament de salaris i les 
cotitzacions correspondrà en tot cas a l’ETT, amb-
dues empreses hauran d’establir els procediments 
adequats per complir aquestes obligacions.

Treballadors subcontractats

En aquest cas, recorda la GUIA que el control de 
l’activitat el té l’empresa contractista o sub contrac-
tista, pel que aquesta serà qui tindrà l’obligació del 
registre diari de jornada. Tot i que si els treballadors 
presten serveis a l’empresa principal, ambdues em-
preses podran acordar servir-se dels sistemes de 
registre diari de jornada que facin servir les empre-
ses principals pels seus treballadors.
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Mesures urgents de protecció social i 
de lluita contra la precarietat laboral 
El RDL 8/2019 de març, publica les mesures 

urgents de protecció social i de lluita contra la 
precarietat laboral en la jornada de treball, que son:

Mesures de protecció social

 1. Es modifica la regulació del subsidi d’atur, que 
passa ara a ser per a majors de 52 anys.

 2. Es modifiquen les prestacions familiars de 
la Seguretat Social, amb un increment de 
l’assignació econòmica per fill a càrrec en ca-
sos de famílies en situació de pobresa severa.

 3. S’incrementen les quanties mínimes de la pen-
sió contributiva d’incapacitat permanent total.

 4. Es modifica la protecció social de les persones 
treballadores del sector marítim-pesquer.

 5. Es regula una reducció de quotes per als en-
quadrats en el Sistema Especial de Treballa-
dors per compte d’altri agraris.

 6. S’amplia el termini de la situació d’inactivitat 
d’artistes en espectacles públics.

Mesures de foment de 
l’ocupació indefinit

 7. S’estableixen bonificacions de la quota empre-
sarial per contingències comunes de la Segu-
retat Social per a la conversió de contractes 
eventuals de treballadors agraris en contrac-
tes indefinits o contractes fixos-discontinus.

 8. S’estableix una bonificació mensual de la quota 
empresarial de la Seguretat Social als ocupa-
dors que contractin indefinidament persones 
desocupades i inscrites a l’oficina d’ocupació 
almenys dotze mesos en els divuit mesos ante-
riors a la contractació.

 9. S’estableix per a les empreses dels sectors de 
turisme, comerç i hostaleria que generin acti-
vitat productiva en els mesos de febrer, març 
i novembre de cada any, mantenint d’alta tre-
balladors fixos discontinus, una bonificació en 
aquests mesos del 50% de les quotes empre-
sarials a la Seguretat Social.

Mesures de lluita contra la precarietat 
laboral a la jornada de treball

 10. A l’efecte de garantir el compliment dels límits 
en matèria de jornada i de possibilitar el control 
per part de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, es regula el REGISTRE DE JORNADA al-
hora que es tipifica com a infracció en l’ordre 
social els incompliments relatius al registre de 
jornada. El nou article 34.9 de l’Estatut dels 
Treballadors, diu:

 • L’empresa ha de garantir el registre diari de jor-
nada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici 
i finalització de la jornada de treball de cada 
persona treballadora ...

 • S’organitzarà i documentarà aquest registre de 
jornada.

 • L’empresa conservarà els registres ... durant 
quatre anys i romandran a disposició de les 
persones treballadores, dels seus represen-
tants legals i de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social.

 11. Es modifica l’article 7.5 de la LISOS que qualifi-
ca com a falta GREU la transgressió de les nor-
mes i els límits legals en matèria de jornada.
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Per què obliguen a 
registrar la jornada?

Diu l’exposició de motius del Reial Decret Llei 
8/2019 de 8 de març, per justificar la seva 

regulació que el 35% de les denúncies rebudes a 
la Inspecció de treball es referien a incompliments 
empresarials referides al temps de treball.

A més, en les enquestes de població activa apareix 
que:

• Més del 50% dels assalariats van declarar tenir 
jornades setmanals superiors a les 40 hores.

• Un gran volum de treballadors a temps parcial ha 
indicat que la jornada de treball efectiva no es cor-
responia amb la declarada.

• Cada setmana de 2017 es van fer una mitjana de 
5,8 milions d’hores extraordinàries, i cada setma-
na de 2018 es van realitzar 6,4 milions d’hores 
extraordinàries.

• Un 48% de les persones treballadores que decla-
ren realitzar hores extraordinàries, també mani-
festen que no els són abonades. 

• Les hores extres no abonades, tampoc són cotit-
zades, fet que suposa un perjudici greu per al sis-
tema de Seguretat Social.

La missió que s’encarrega a la Inspecció de Treball 
amb la introducció del registre de jornada és corre-
gir la situació de precarietat dels abusos en matèria 
de jornada laboral.

El temps ens dirà el resultat d’aquesta iniciativa le-
gislativa, però algú ja ha dit que només servirà per 
sancionar les empreses que no compleixin amb la 
formalitat del registre, i que no erradicarà les hores 
extres. No podem oblidar la coincidència d’interessos 
entre molts treballadors i empresaris en fer hores 
extres i en cobrar-les, pel que aquesta norma no 
evitarà que la realitat no acabi coincidint amb les 
pretensions del legislador.

Temps de treball i 
temps de presència al 

sector del transport

El reglament de jornades especials de treball 
de 1995 ja va regular en el seu article 8 el 

temps de treball efectiu i el temps de presència, 
i diu que per a computar la jornada als diferents 
sectors del transport i en el treball a la mar, cal 
distingir:

1. El temps de treball efectiu és aquell en 
que el treballador es troba a disposició de 
l’empresari i fent la seva activitat. Seria el 
temps de conducció o el temps ocupat en fer 
altres treballs durant la circulació o fent els 
treballs auxiliars relacionats amb el vehicle, 
els passatgers o la carga.

2. El temps de presència és aquell en que el tre-
ballador es troba a disposició de l’empresari 
sense prestar treball efectiu, per raons 
d’espera, expectatives, serveis de guàrdia, 
viatges sense servei, averies, dinars en ruta 
o similars. 

Les hores de presència no computaran als efec-
tes de duració màxima de la jornada ordinària 
de treball ni per al límit màxim de les hores ex-
traordinàries, tot i que s’abonaran en quantia no 
inferior al preu de la hora ordinària.

La duració màxima de la jornada ordinària, que 
normalment és de 40 hores setmanals és la que 
cal aplicar per a controlar el treball efectiu, i els 
temps de presència mai podran excedir de 20 
hores setmanals, i caldrà distribuir-les segons 
els criteris acordats als convenis col·lectius.
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Medidas urgentes para el impulso
de la competitividad económica en el 
sector de la industria y el comercio (I) 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

Medidas de fomento de la 
competitividad industrial

Modificación Texto Refundido Ley General de la 
Seguridad Social (RD Leg 8/2015)

• Aplicación de la regulación para la modalidad de 
jubilación parcial con simultánea celebración de 
contrato de relevo en la industria manufacturera, 
vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 27/2011 para pensiones causadas antes del 
01-01-2023, cuando se acredite el cumplimiento 
de ciertos requisitos. 

Exposición de motivos:

El 31 de diciembre de 2018 finalizó el plazo de apli-
cación de la disposición transitoria cuarta del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, sin que se haya completado el 
ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a 
medio y largo plazo, de las plantas de fabricación y 
montaje. Es necesario, pues, y urgente, alargar el 
período de aplicación de la mencionada disposición 
transitoria, con el fin de evitar que la misma se ex-
tinga.”
“En concreto, la exigencia de garantizar la sosteni-
bilidad financiera del Sistema de la Seguridad So-
cial aconseja que esta sea una reforma transitoria 
y limitada de la modalidad de jubilación parcial con 
simultánea celebración de contrato de relevo, orien-
tada particularmente a sectores profesionales in-
dustriales y, dentro de estos, a aquellos colectivos 
de trabajadores que vienen prestando servicios que 
comportan relevantes esfuerzos físicos y, además, 
han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y 
cotización mínima.”

El art.1 del RD-Ley 20/2018 añade un apartado 6 
a la DT Cuarta del TRLGSS (RD-Leg 8/2015):

«6. Se seguirá aplicando la regulación para la mo-
dalidad de jubilación parcial con simultánea celebra-
ción de contrato de relevo, vigente con anterioridad 

Real Decreto-ley 20/2018 

a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, de actualización, adecuación y moderniza-
ción del sistema de la Seguridad Social, a pensiones 
causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y 
cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a)  Que el trabajador que solicite el acceso a la ju-
bilación parcial realice directamente funciones 
que requieran esfuerzo físico o alto grado de 
atención en tareas de fabricación, elaboración 
o transformación, así como en las de montaje, 
puesta en funcionamiento, mantenimiento y re-
paración especializados de maquinaria y equipo 
industrial en empresas clasificadas como indus-
tria manufacturera.

b)  Que el trabajador que solicite el acceso a la jubila-
ción parcial acredite un período de antigüedad en 
la empresa de, al menos, seis años inmediatamen-
te anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A 
tal efecto, se computará la antigüedad acreditada 
en la empresa anterior si ha mediado una sucesión 
de empresa en los términos previstos en el artículo 
44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, o en empresas 
pertenecientes al mismo grupo.

c)  Que en el momento del hecho causante de la 
jubilación parcial el porcentaje de trabajado-
res en la empresa cuyo contrato de trabajo 
lo sea por tiempo indefinido, supere el 70 por 
ciento del total de los trabajadores de su plan-
tilla.

d)  Que la reducción de la jornada de trabajo del jubi-
lado parcial se halle comprendida entre un míni-
mo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por 
ciento, o del 80 por ciento para los supuestos 
en que el trabajador relevista sea contratado a 
jornada completa mediante un contrato de du-
ración indefinida. Dichos porcentajes se enten-
derán referidos a la jornada de un trabajador a 
tiempo completo comparable.

e)  Que exista una correspondencia entre las ba-
ses de cotización del trabajador relevista y del 
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jubilado parcial, de modo que la del trabajador 
relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento 
del promedio de las bases de cotización corres-
pondientes a los seis últimos meses del período 
de base reguladora de la pensión de jubilación 
parcial.

f)  Que se acredite un período de cotización de 
treinta y tres años en la fecha del hecho causan-
te de la jubilación parcial, sin que a estos efectos 
se tenga en cuenta la parte proporcional corres-
pondiente por pagas extraordinarias. A estos ex-
clusivos efectos, solo se computará el período de 
prestación del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, con el límite máxi-
mo de un año.

En el supuesto de personas con discapacidad en 
grado igual o superior al 33 por ciento, el período de 
cotización exigido será de veinticinco años.»
DA primera RD-ley 20/2018. Información no finan-
ciera de las empresas con trabajadores acogidos a 
la modalidad de jubilación parcial con simultánea ce-
lebración de contrato de relevo.

Las empresas que empleen a trabajadores que se 
hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial 
con simultánea celebración de contrato de relevo 
establecida en el apartado 6 de la DT cuarta del 
TRLGSS (RD Leg 8/2015), en la redacción dada 
por el art.1 de este real decreto-ley, deberán incluir 
entre la información no financiera contenida en el 
informe de gestión previsto en el artículo 262.1 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, el conjunto de medidas que hayan adop-
tado en el marco de la transición justa hacia una 
economía descarbonizada.

Modificación Ley de Industria (Ley 21/1992)

• Régimen sancionador. Incremento de las cuantías 
de las multas. Nuevas circunstancias a tener en 
cuenta para determinar la cuantía de la sanción.

El art.2 del RD-Ley 20/2018 modifica el art.34 y 
35 de la Ley 21/1992:

Artículo 34. Sanciones.

1. Las infracciones serán sancionadas en la forma 
siguiente:

a) Las infracciones leves con multas de hasta 
60.000 euros.

b) Las infracciones graves con multas de hasta 
6.000.000 euros.

c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 
100.000.000 euros.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, podrá actualizar, mediante real 
decreto, las cuantías de las sanciones.

2. Para determinar la cuantía de las sanciones se 
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

…
(nuevo) f) El número de productos puestos en el me-
rado objeto de la infracción.
(nuevo) g) El volumen de facturación de la entidad, 
incluido el grupo al que pertenezca.

(El resto del art.34 sin modificaciones)

Artículo 35. Multas coercitivas.

Con independencia de las multas previstas en los ar-
tículos anteriores, los órganos sancionadores, una 
vez transcurridos los plazos señalados en el requeri-
miento correspondiente relativo a la adecuación de 
productos o instalaciones a lo dispuesto en las nor-
mas o a la obtención de autorización para la ejecu-
ción de actividades, podrán imponer multas coerciti-
vas, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.

La cuantía de cada una de dichas multas no supe-
rará el veinte por ciento de la multa fijada para la 
infracción cometida.
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El asesor deberá informar a Hacienda 
si cobra por el ahorro fiscal del cliente
Declararán las operaciones transfronterizas que 

por indicios establecidos sean sospechosas de 
planificación.

La transposición entrará en vigor en enero de 2020, 
pero se incluirán operaciones de 2019.

Los asesores fiscales deberán informar a Hacienda, 
a partir del 1 de enero de 2020, en un plazo máxi-
mo de 30 días, de la realización de una operación, 
negocio jurídico o esquema tributario, realizado en-
tre partes que se localizan, al menos, en España y 
otro Estado miembro de la UE o España y un tercer 
Estado, cuando cobren por estas operaciones en 
función del ahorro fiscal obtenido.

Así, se establece en la transposición de la Directiva 
2018/822, sobre intercambio automático y obliga-
torio de información en el ámbito de la fiscalidad en 
relación con los mecanismos transfronterizos suje-
tos a comunicación de información (DAC6) por par-
te de los intermediarios fiscales —asesores fiscales, 
abogados o gestores administrativos— de declarar 
operaciones que pudieran ser consideradas como 
planificación fiscal.

El Ministerio de Hacienda ha abierto consulta pública 
previa sobre el texto legislativo, que se mantendrá 
abierta hasta el próximo 24 de enero de 2018.

No obstante, todas las operaciones reportables rea-
lizadas antes de la entrada en vigor de la transposi-
ción y después de la entrada en vigor de la Directiva 
deberán ser declaradas por los intermediarios.

Ello hace que se deban declarar operaciones realiza-
das con anterioridad a la aplicación de la transposi-
ción legal.

También deberán informar de estos mecanismos 
transfronterizos cuando se les exija una obligación 
de confidencialidad por parte del cliente o el utilizar 
un mecanismo normalizado, es decir, una operación 
diseñada de tal manera que puede ser utilizada por 
varios contribuyentes sin necesidad de adaptación 
sustancial, siempre que se busque un beneficio fiscal 
con la operación.

Por la mera concurrencia del indicio se entenderá 
que existe planificación fiscal y la obligación de repor-
tar. Sin embargo, existen algunos indicios específi-
cos en los cuales, al igual que los generales, se exige 
la concurrencia de búsqueda de beneficio fiscal.

Esto último concurre en los indicios vinculados al be-
neficio principal y en algunos indicios vinculados a 
operaciones transfronterizas.

Estos indicios específicos pueden estar vinculados al 
beneficio principal —por ejemplo, la adquisición de 
empresas en pérdidas para aprovechar las mismas; 
o vinculados a operaciones transfronterizas. Estos 
signos recogen con carácter general, situaciones 
en donde pagos efectuados son gasto deducible en 
sede del pagador, pero no se gravan o se gravan de 
forma limitada en sede del perceptor y hay vincula-
ción entre pagador y perceptor —por ejemplo, se 
paga un gasto a un contribuyente en otro Estado que 
tiene un impuesto sobre Sociedades con un tipo de 
gravamen 0—.

Titularidad real

También, pueden estar vinculados al intercambio au-
tomático de información o la titularidad real. Este es 
el caso de las operaciones que pueden tener como 
efecto eludir la aplicación de los instrumentos de in-
tercambio de información de cuentas financieras o 
el conocimiento de titularidades reales o formales.

Finalmente, pueden estar vinculados a precios de 
transferencia —como transmitir activos intangibles 
sin comparables entre empresas vinculadas—. Los 
datos relativos al mecanismo tales como: identifica-
ción de las partes; resumen de la operación; valor 
de la misma; fecha de realización; disposiciones na-
cionales que constituyen la base del mecanismo; en-
tre otras.
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Valls, Km 0 del món casteller 

Per trobar els orígens d’aquesta tradició consubstan-
cial a la ciutat de Valls, cal remuntar-se a finals del 
segle XVII i emmarcar-la dins d’altres expressions popu-
lars, com els seguicis cerimonials en què participaven 
balls, entremesos, representacions i músics.

Concretament la gènesi dels castells la trobem en la to-
rre final del ball de Valencians, inicialment procedent del 
País Valencià i fossilitzat en la Muixeranga d’Algemesí. 
Arriba al Camp de Tarragona on a finals del segle XVIII 
assoleix els sis pisos d’alçada.

L’evolució d’aquests primitius castells fins a la manifes-
tació popular que avui coneixem va tenir lloc a Valls, on 
des de principis del segle XIX es documenta l’existència 
de dues colles de castellers rivals. És per això que la 
ciutat és considerada bressol dels castells i la plaça del 
Blat, on actualment actuen la Colla Joves i la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls, és el quilòmetre zero del món 
casteller.

Progressivament la tècnica dels castells va perfeccio-
nar-se per créixer en alçada. El 1819 es documen-
ten els castells de vuit pisos per les dues colles va-
llenques, Pagesos i Menestrals. Els castells passen 
a ser protagonistes en les festes del Camp de Ta-
rragona i del gran Penedès durant el XIX. En la se-
gona meitat s’aconsegueixen fites molt importants 
en la primera època d’or dels castells, quan les co-
lles dels Xiquets de Valls també són denominades 
Muixerra o Vella —els pagesos— i Roser o Nova 
—els menestrals—.

El 1851 localitzem el primer castell de nou pisos. Du-
rant més de quaranta anys els Xiquets de Valls van 
bastir construccions com el “castillo de nueve limpio 
desde los segundos”, “torres de ocho empezando por 
la cúspide”, “los cuatro pilares de 9” o “los cinco pilares 
de 8” —com bé relata el primer cronista casteller, Joan 
Mañé i Flaquer—; o el pilar de vuit amb folre i manilles.

El 1881 arriba el zenit. El cronista Ramon Roca i Vilà, 
al diari La Opinión detalla, entre d’altres, per la Colla 
Nova els “3 de a 9 comunes”, “3 de a 9 limpios” i “4 
de a 9 comunes”, i per la Colla Vella els “3 de a 9 co-
munes”, “4 de a 9 con ayuda” i “4 de a 9 limpios”, que 
el Diari de Tarragona explica com els “quatre pilans de 
nou sin refuerzo ni ayuda de ninguna clase”, considera-
da la construcció que s’endugué la palma. El 1883 es 
completa el cinc de nou amb folre per Santa Úrsula.

El segle XX s’inicià amb una progressiva decadència que 
durà fins al 1925. L’any següent la creació de noves 
colles fora de Valls esperonà els vallencs a assolir fites 
gairebé oblidades com el dos de set i el quatre de vuit, 
i coronar el tres de vuit. La Guerra Civil s’encarregà 
d’estroncar la revifalla ben aviat, el 1936.

A cavall dels anys 40 i 50 es fa palesa una recupera-
ció progressiva que assoleix el punt àlgid, amb el tres 
de vuit. Tanmateix, l’activitat castellera, per espai d’una 
llarga dècada, tornarà a defallir.

El 1969, amb la rivalitat entre la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls i els Nens del Vendrell, es recuperen construc-
cions mai vistes al segle XX com el cinc de vuit carre-
gat, el pilar de set i el dos de vuit, aquests dos amb la 
reinvenció del folre.

Per Santa Úrsula de 1981 els Xiquets de Valls ence-
ten una segona època d’or en descarregar la Vella el 
primer quatre de nou amb folre del segle XX i la Joves 
el primer cinc de vuit de la centúria. A la dècada dels 
80 s’amplien les colles de nou i les àrees geogràfiques 
on es fan castells. La dona s’incorpora al fet casteller i 
les colles es modernitzen. Es funda la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya amb seu a Valls.

El 1993 el panorama casteller entra en una nova di-
mensió amb l’inèdit dos de nou amb folre i manilles. Els 
Minyons de Terrassa el carreguen, i la Colla Vella de 
Valls el descarrega l’any següent, ambdues en pròpia 
plaça. Les colles de nou inicien una progressió espec-
tacular. Es continuen recuperant castells del XIX, com 
el tres de vuit aixecat per baix, i se’n creen d’inèdits, 
com els castells de deu pisos, el tres de nou amb folre 
i agulla, o el dos de nou amb folre sense manilles. El 
nombre de colles creix exponencialment, passant de 
les 26 de 1992 al centenar actual, distribuïdes arreu 
dels territoris de llengua catalana i a tot el món.

La declaració dels castells com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, el dia 16 
de novembre de 2010 a l’assemblea de Nairobi, Kènia, 
fou celebrada simultàniament a Valls, ciutat on també 
s’havia iniciat el camí de la candidatura.

Valls sumarà ben aviat un nou actiu amb l’obertura de 
Món Casteller - Museu Casteller de Catalunya, projecte 
impulsat des del Consorci integrat per la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament 
de Valls i la Coordinadora de Colles Castelleres de Ca-
talunya. Un espai d’experiències amb l’arquitectura del 
prestigiós estudi Varis Arquitectes, liderat per Dani 
Freixes, i amb el projecte museogràfic de l’escenògraf i 
museògraf Ignasi Cristià.

El Museu Casteller de Valls es troba a les portes de la 
seva inauguració aquest mateix estiu, i a poc a poc es 
van coneixent detalls del nou equipament. 

Món Casteller. Museu Casteller de Catalunya - Valls. Un 
castell en tres actes:
https://museucasteller.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=8Q8hc9pJAhg

Descobreix Valls
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Liquidación de ganancia de patrimonio no jus-
tificada por el importe de los bienes situa-

dos en el extranjero, y no declarados en plazo 
en el Modelo 720. Régimen de la prescripción. 
No supone trato discriminatorio prohibido por el 
derecho comunitario la imputación de la existen-
cia de ganancia de patrimonio no justificada en el 
ejercicio en el que se haya incumplido la obligación 
de declarar los bienes en el extranjero (en el más 
antiguo entre los no prescritos), por justificarse 
como medida necesaria para evitar el fraude y 
garantizar la eficacia de los controles fiscales. El 
TJUE ha aceptado plazos especiales de prescrip-
ción mayores, (sin establecer límites), para “(...) 
activos extranjeros y los rendimientos que de ellos 
se obtienen se ocultan a las autoridades”. Es via-
ble un plazo de prescripción cuyo cómputo se ini-
cie en el momento en el que el Estado tenga (o 
deba tener) la información sobre la existencia de 
los bienes ocultos. Sólo si no se declararon los bie-
nes situados en el extranjero, como contrapartida 
a la imposibilidad de conocer la titularidad de esos 
bienes ocultos, el cómputo del plazo de prescrip-
ción se iniciará más tarde, a partir de la finaliza-
ción del período reglamentario de declaración en 
la que se debieron declarar. Criterio 2 de 3 RSL 
TEAC 14-02-2019. 

Intereses de demora suspensivos. Cuando los in-
tereses que se liquidan respecto de una deuda son 
los correspondientes a la suspensión, aunque sus 
efectos se produzcan una vez iniciado el período 
ejecutivo, no le son de aplicación las disposiciones 
contenidas en el art.72.5 del RGR (RD 939/2005)
y artículo 1 de la Orden EHA/4078/2005, sino el 
artículo 16 de la Ley 47/2003 y las disposiciones 
de desarrollo citadas, pudiendo practicarse liquida-
ciones de intereses de demora por este concepto 
cuando superen el límite mínimo legalmente esta-
blecido cifrado en 6,00 euros. RSL TEAC 20-03-
2019 unificación criterio.

SENTENCIAS FISCALES
SENTENCIAS LABORALES

SENTENCIAS MERCANTILES

SRL. Reclamación de indemnización por el 
administrador cesado. Estimación de la de-

manda. La indemnización por cese fue aprobada 
de forma unánime por todos los socios en junta. 
Es cierto que no existía una previsión estatutaria 
de un sistema de retribución por las funciones 
gerenciales del administrador, sino simplemente 
una remisión a la decisión que sobre tal cuestión 

Acceso por parte de la empresa al or-
denador utilizado por un directivo sin 

su consentimiento, vulnerando su priva-
cidad. Se podía y debía haber extremado la 
cautela: no existiendo advertencia de que 
el ordenador había de ser usado exclusiva-
mente para los fines de la empresa y no 
constando al empleado que la empresa se 
reservaba la potestad de su examen, por 
mucho que se utilizasen métodos informá-
ticos especialmente poco invasivos y selec-
tivos, constituía un cierto atrevimiento (una 
indiligencia), no recabar antes el consenti-
miento del titular o, en su defecto, la autori-
dad judicial. Regía ya un cuerpo de doctrina 
jurisprudencial que alertaba sobradamente 
sobre la dudosa legalidad de esa actuación.  
STA TS 23-10-2018.

Despido disciplinario improcedente. Re-
partidor que se quedó dormido al volante 
provocando un accidente de tráfico con el 
vehículo de la empresa que resultó siniestro 
total. Se trata de una acción inconsciente e 
involuntaria y por tanto, una vez que se ha 
constatado por el GPS que no se excedió en 
velocidad ni que condujo irregularmente, el 
despido es improcedente. Falta la culpa o 
negligencia en el acto. STA TSJ Navarra 
17-05-2018.

Cuando el accidente es debido a la im-
prudencia temeraria del jefe de grupo, 
habiendo adoptado la empresa las me-
didas de prevención, no cabe la imposi-
ción del recargo. Su deber de vigilancia no 
puede extenderse al constante y exhaustivo 
control de sus empleados en todo momen-
to, que si bien puede justificar reclamación 
de una indemnización por los daños y per-
juicios causados, es menos rigurosa a efec-
tos de imposición de sanciones. STA TS 
28-02-2019.

adoptara en cada ejercicio la junta general. Sin 
embargo, la doctrina del TS ha rechazado lo que 
ha venido en denominar “abuso de la formalidad”, 
cuando la negativa de la sociedad a abonar la retri-
bución acordada en junta, por carecer de susten-
to estatutario, se muestra alejada de la finalidad 
de tutela de las normas reguladoras de la retri-
bución del administrador. STA TS 20-11-2018.
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Fins a l’1 de juliol models
RENDA I PATRIMONI
• Declaració anual Renda i Patrimoni 2018 amb resultat a 

tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense 
domiciliació del primer termini: ....................D-100, D-714

• Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de 
no Residents per a treballadors desplaçats 2018: .......151

IVA
• Maig 2019: Autoliquidació: .......................................303
• Maig 2019: Grup d’entitats, model individual: ..............322
• Maig 2019: Grup d’entitats, model agregat: ................353

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES 
EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS 
D’ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DE EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PER-
MANENTE
• Any 2018: ..............................................................282

Fins al 22 de juliol models
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, 
activitats econòmiques, premis i determinats guanys patri-
monials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i 
participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, ren-
des d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, per-
sones autoritzades i saldos en comptes.

• Juny 2019. Grans empreses:
   111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Segon trimestre 2019:
   111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210,216
Pagaments fraccionats Renda
• Segon trimestre 2019:
 Estimació directa: ....................................................130
 Estimació objectiva: ..................................................131

IVA
• Juny 2019. Declaració recapitulativa d’operacions 
 intracomunitàries: ....................................................349
• Juny 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380
• Segon trimestre 2019. Autoliquidació: ........................303
• Segon trimestre 2019. 
 Declaració-liquidació no periòdica:...............................309
• Segon trimestre 2019. Declaració recapitulativa 
 d’operacions intracomunitàries: ..................................349
• Segon trimestre 2019. Servicis de telecomunicacions, 
 de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. 
 Autoliquidació: .........................................................368
• Segon trimestre 2019. Operacions assimilades 
 a les importacions: ..................................................380
• Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència 
 i subjectes passius ocasionals: ...................................308
• Reintegrament de compensacions en el Règim 
 especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: .................341

2019
Juliol

Calendari del 
contribuent

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
• Juny 2019: ............................................................430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Abril 2019. 
 Grans empreses: .............553, 554, 555, 556, 557, 558
• Abril 2019. Grans empreses: ....................561, 562, 563
• Juny 2019: ............................................548, 566, 581
• Juny 2019: ....................................................570, 580
• Segon trimestre 2019: ............................521, 522, 547
• Segon trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
• Segon trimestre 2019. 
 Sol·licituds de devolució:............506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, 
representants fiscals i receptors autoritzats: .....................510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Juny 2019. Grans empreses: ....................................560
• Segon trimestre 2019. Excepte grans empreses: ........560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Segon trimestre 2019. Pagament fraccionat: ..............585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
• Segon trimestre 2019: ............................................595

Fins al 25 de juliol models
IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA REN-
DA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I 
ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A 
L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPAN-
YOL)
• Declaració anual 2018. Entitats del qual període 
 impositiu coincideixi amb l’any natural:  200, 206, 220 i 221
• Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis 

mesos posteriors al final del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES 
EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS 
D’ESTADO POR CONTRIBUYENTES DE EL IMPUESTO SO-
BRE SOCIEDADES I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO 
RESIDENTES (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS 
EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER 
AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)
• Any 2018. Entitats del qual període impositiu coincideixi 
 amb l’any natural: ...................................................282
• Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis 

mesos posteriors al final del període impositiu.

Fins al 30 de juliol models
IVA
• Juny 2019: Autoliquidació: ........................................303
• Juny 2019: Grup d’entitats. model individual: ...............322
• Juny 2019: Grup d’entitats, model agregat: ................353

Fins al 31 de juliol models
NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
• Segon trimestre 2019. Comptes i operacions dels quals 
 titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: ....195

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT
• Autoliquidació 2018: ................................................411
• Pagament a compte. Autoliquidació 2019: ..................410

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ 
D’USO D’HABITATGES AMB FINES TURÍSTICS
• Segon trimestre 2019: ............................................179






