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Panorama    economia
La justícia comunitària

europa frena 
els abusos 
legislatius 
del Govern

SILVIA MARTÍNEZ
BRUSSEL·LES

L
a Unió Europea s’ha con-
vertit els últims temps en 
el sac de boxa on descarre-
gar una frustració i un des-

contentament generalitzat. Però 
la veritat és que les estirades d’ore-
lles i les crides a l’ordre davant els 
excessos de molts governs vénen 
cada vegada més directament des 
d’Europa, i Espanya n’és un clar 
exemple. Els últims anys, el Go-
vern espanyol ha vist com el Tribu-
nal de Justícia de la UE ha posat en 
qüestió i ha obligat a esmenar la 
llei hipotecària en mitja dotzena 
d’ocasions, ha tombat el cèntim sa-
nitari, el cànon digital dissenyat 
pel PP i ha reprovat fins i tot el sis-

tema de temporalitat del mercat 
laboral.
 I en un país com Espanya, amb 
la segona taxa d’atur més elevada 
de tota la Unió Europea (19,6%), no-
més superada per Grècia, això úl-
tim suposa un cop directe a uns di-
rigents que segueixen sense garan-
tir el dret al treball del qual parla la 
Constitució. 
 És cert que la taxa d’atur ha mi-
llorat i que la desocupació ha cai-
gut per sota del 20% –en l’eurozo-
na és del 10,1%, i en el conjunt de 
la UE, del 8,6%, segons la dada de 
juliol–, però a costa d’uns llocs de 
treball de molt baixa qualitat, ex-
cessivament segmentats i amb una 
gran dependència dels contractes 
 temporals.
 I a això cap reforma laboral ha 
aconseguit trobar-hi solució des 
que va esclatar la gran crisi del 
2008. Ni la de l’expresident José 
Luis Rodríguez Zapatero el 2010 
ni la de Mariano Rajoy el 2012, que 
no han impedit la destrucció de mi-
lions de llocs de treball, però sí, se-
gons els més crítics, han portat a 
abaratir l’acomiadament i han in-
centivat la contractació en forma 
de feines precàries. 
 Segons l’EPA, el 25% dels llocs de 
treball existents a Espanya són tem-
porals i aquest percentatge supera 
el 90% si es miren els nous contrac-
tes firmats cada mes.

DRETS EUROPEUS / Per això, no deixa 
de ser curiós que, una vegada més, 
hagi hagut de ser la Cort europea 
la que hagi vingut a defensar els 
drets dels consumidors i els treba-
lladors i sigui la que faci posar 
vermell el Govern per abusar de 
les contractacions temporals. És 
un missatge que la Comissió 
 Europea està repetint incansable-
ment des de fa anys en cada infor-
me de recomanacions que publi-
ca, però l’avís aquesta vegada va 
de debò. En resposta a diverses 
preguntes prejudicials remeses 
pels jutges espanyols, el Tribunal 
dictaminava fa uns dies que Espa-

El Tribunal de la 
UE multiplica les 
desautoritzacions a 
les lleis espanyoles

Ha resolt contra el 
marc laboral, la llei 
hipotecària i a favor 
del consumidor

nya infringeix les normes labo-
rals europees.
 Per començar, perquè permet 
encadenar contractes temporals 
per atendre necessitats en el siste-
ma sanitari que en realitat són per-
manents i, en segon lloc, perquè els 
empleats interins i temporals hau-
rien de tenir dret a una indemnitza-
ció per acomiadament equiparable 

a la que tenen els treballadors in-
definits, ja que, segons la legislació 
europea, no poden ser objecte de 
discriminació. Però si hi ha un àm-
bit en què els jutges de Luxemburg 
han desemmascarat anys d’abusos 
i excessos, i han obligat el Govern a 
resoldre la situació, és la legislació 
hipotecària que durant els anys del 
crèdit fàcil va fer estralls. La gran 

Brussel·les ja havia 
advertit Espanya  
sobre l’elevada 
temporalitat, però 
aquest cop va de debò

Sentències contra la llei d’enjudiciament civil (LEC) i la legislació hipotecària

Altres casos 
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ELS CORRECTIUS DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE (TJUE)
A LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA

El procediment 
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europeu de defensa 
del consumidor
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(límit europeu 
de 12 minuts 
per hora)

Nov. 2011
Sentència 
que declara
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a equiparar les 
indemnitzacions
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amb contracte fix

Febrer 2014
Sentència 
contra l’impost 
de successions 
espanyol per 
discriminar 
residents 
de no 
residents

Set. 2014
L’advocat general 
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de pagament 
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demora segons 
el pla de pagaments 
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L’advocat general 
del TJUE avala 
la decisió 
del Tribunal Suprem 
de posar límit en 
el temps de 
retroactivitat 
de la devolució 
de quantitats 
cobrades
per clàusula terra.
Pendent 
de sentència
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Seu del Tribunal de 
Justícia de la Unió 
Europea a Luxemburg

€

Els magistrats 
europeus claven 
tres garrotades 
en un sol dia

33El 14 de setembre va ser un dia 
complicat per a la normativa labo-
ral espanyola. Aquell dia el Tribu-
nal de Justícia de la UE va dicta-
minar per partida triple contra 
 Espanya. 

33En el primer cas, al decidir que 
els treballadors amb contracte de 
durada determinada –la denúncia 
va partir d’una treballadora interi-
na del Ministeri de Defensa– te-
nen dret a una indemnització per 
finalització del contracte, de la 
mateixa manera que la reben els 
fixos. 

33En el segon, al determinar que la 
normativa espanyola que permet 
renovar contractes temporals per 
atendre necessitats permanents 
vulnera la legislació europea. I el 
mateix resultat en dos casos més 
sobre contractes temporals de dos 
treballadors de l’Ajuntament de 
 Vitòria i del servei basc de salut.
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garrotada, el cas que va permetre 
donar-li el gran cop, va arribar el 
març del 2013 de la mà d’un advo-
cat de Martorell, Dionisio Moreno, 
i un jutge mercantil de Barcelona, 
José María Fernández Seijo, que va 
decidir preguntar a Luxemburg pel 
cas de Mohamed Aziz. Com molts 
i molts afectats, aquest marroquí 
resident a Catalunya va deixar un 

bon dia de pagar les quotes i el banc 
va decidir executar la hipoteca.
 La justícia europea va acabar 
sentenciant que el procés de desno-
nament previst en la llei espanyola 
era il·legal i abusiu perquè vulnera-
va el dret europeu de protecció del 
consumidor i impedia a l’afectat 
defensar-se davant clàusules abu-
sives. Va ser el primer avís i el tret 

de sortida a una via que encara pot 
 deparar sorpreses. El mes de juli-
ol del 2014, el Tribunal carregava 
contra la llei d’enjudiciament ci-
vil, deia, per permetre només el re-
curs a les entitats bancàries i no als 
 particulars.
 El gener del 2015 tornaven a 
pujar a l’estrada per aclarir que 
els jutges sí que poden anul·lar les 
clàusules d’interès de demora si 
són abusives i nou mesos després 
per sentenciar contra el límit d’un 
mes a partir de la publicació al 
BOE, i no comunicar-se individual-
ment, de la revisió de les clàusules 
abusives. Encara que tot apunta 
que l’últim gran cas, el de la retro-
activitat en la devolució del cobrat 
de més per les clàusules terra, pot 
caure del costat de la banca, tots 
aquests exemples suggereixen 
que el Tribunal europeu s’ha con-
vertit fins ara en el gran aliat dels 
desnonats.

LLARGA LLISTA DE COPS / La justícia eu-
ropea, però, no s’ha limitat a corre-
gir la política laboral o la legislació 
hipotecària. El llistat de cops con-
tra el Govern és llarg i variat. Des 
del sistema de cànon que va posar 
en marxa l’Executiu de Rajoy quan 
va arribar al Govern per substituir 

l’anterior cànon digital fins a l’im-
post de successions declarat il·legal 
fa dos anys, l’anomenat cèntim sa-
nitari, el recàrrec d’un cèntim per 
litre de gasolina venuda per finan-
çar la sanitat, la llei contra el blan-
queig de capitals, que la cort va con-
siderar el març d’aquest any con-
trària al dret comunitari, i fins i tot 
l’aplicació de la directiva que regu-
la el vessament de residus. La cort 
dictaminava el febrer d’aquest any 
per la mala gestió d’una vintena 
d’abocadors d’inerts.
 «El rerefons de tot això és que 
ja no es legisla només a Brussel·les 
i els governs transposen a legisla-
ció interna, sinó que hi ha un efec-
te Luxemburg i un Tribunal de Jus-
tícia que està agafant espai. Tenir 
un poder judicial que funciona i 
vigila bé és positiu», resumeix Ju-
len Fernández, delegat del consell 
general de l’advocacia espanyola a 
Brussel·les. Als consumidors espa-
nyols, fins ara, els ha sortit a comp-
te que el gran germà dels jutges de-
fensi els seus interessos. H

«Tenir un poder 
judicial que funciona  
i vigila bé és positiu», 
afirma el delegat a 
Brussel·les dels advocats

La gran escomesa 
contra la llei hipotecària 
va ser promoguda per 
la consulta d’un jutge 
de Barcelona el 2013
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