
 
 

 
Apunt fiscal. Joan Viaña  

INICI D’ACTUACIONS INSPECTORES PER 
COMPAREIXENÇA 

La inspecció de Tributs, d’acord amb el Pla Anual de 
Control Tributari, està duent a terme l’inici d’actuacions 
inspectores que, enlloc d’iniciar-se mitjançant un 
requeriment, es produeixen amb una visita “sorpresa” a 
les instal·lacions (sí, a les comarques de Lleida també, els 
hi asseguro). 

Aquest tipus d’inici d’actuacions es troba regulat a la Llei General Tributària i es pot 
dur a terme sense necessitat d’autorització judicial. No estem parlant d’accés al 
domicili habitual sinó a unes instal·lacions d’àmbit empresarial. La competència per 
prendre aquesta decisió correspon, no pas a un jutge, sinó al delegat d’Hisenda. 

L’amable “equip visitador” sol estar integrat per inspectors i personal tècnic tributari 
i per experts informàtics del departament d’informàtica tributària, que normalment 
es desplacen des de Barcelona.   

La negativa a l’accés comporta, a banda de sancions per obstrucció, un resultat poc 
desitjable com és l’entrada i precinte dels equips informàtics i retirada de material. 

Jo ja sé que cap de vostès té inclosos registres informàtics ni anotacions en paper 
que denotin operacions realitzades amb diner negre perquè aquesta pràctica ja està 
erradicada. Suposo que ningú tampoc disposa de cap màquina registradora o similar 
que permeti no comptabilitzar ni registrar algun cobrament. 

Per tant, hem d’estar molt tranquils. 

 

 

  



 

 
Apunt Laboral. Montse Cerqueda 
 
LES REVISIONS MÈDIQUES COMPUTEN 
COM A TEMPS DE TREBALL 
 
Segons el Tribunal Suprem les revisions mèdiques 
empresarials són temps de treball. Segons una sentència en 
la qual considera que, en tractar-se d'una exigència de 
l'empresa que entra dins de les seves obligacions en matèria 
de prevenció de riscos, ha de formar part de la jornada 
laboral. D'aquesta manera, el TS posa aclareix una 
controvèrsia que venia discutint-se des de fa anys en els 
tribunals. 

 
Estableix que el temps emprat en la realització dels reconeixements mèdics, ja siguin 
voluntaris o obligatoris, s'han de realitzar durant l'horari. Si no és així, l'empresa ha de 
reconèixer aquest temps com a treball efectiu. Els magistrats es recolzen en Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, que en el seu article 22 estableix l'obligació de les companyies de garantir 
la vigilància periòdica de l'estat de salut de la seva plantilla en funció dels riscos inherents al 
lloc. 

 
 
 

 


