Apunt laboral. Teresa Llusà
TSJ ENS DIU QUE ÉS POSSIBLE
EL
PRORRATEIG MENSUAL DE LA INDEMNIZACIÓ
PER FI CONTRACTE
El TSJ de Navarra, aclareix que no existeix cap
norma que prohibeixi la prorrata mensual de la
indemnització per fi de contracte, concloent que
aquesta pràctica no es pot considerar fraudulenta a
priori, llevat que el treballador pugui demostrar que
en aquesta s’amaguen altres conceptes salarials.
Segons el magistrats, no hi ha norma que prohibeix els pactes o clàusules
contractuals on es prevalgui la percepció prorratejada i anticipada d’aquesta
quantitat mensualment a la nòmina.
L’argument del tribunal, és que la prorrata de la indemnització per fi de
contracte, sempre que sigui a compte del que el treballador li pot correspondre
a la finalitat de contracte, es vàlid, considerant que és una formula que pot
resultar favorable al treballador, ja que li assegura la percepció de manera
anticipada.

Apunt jurídic. Marta Montserrat
QUÈ ÉS UNA UTE??
Cada cop són més les empreses que per tal de
concórrer a l’adjudicació de contractes empren la
fórmula de la Unió Temporal d’Empreses (UTE)
que es regeix per la Llei 18/1982 de 26 de maig
sobre Regimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones

temporales de Empresas de las Sociedades de
desarrollo industrial regional.

La CONSTITUCIÓ de la UTE exigeix escriptura
pública notarial que, com a mínim, haurà de tenir
el següent contingut:

– La denominació de la UTE, que estarà formada per les denominacions de les
societats integrants.
– El domicili social.
–L’objecte: l’activitat que desenvoluparà. La constitució de la UTE és finalista,
és a dir, que les empreses s’uneixen temporalment per tal de desenvolupar un
determinada activitat.
– La duració que serà la del contracte que ha donat lloc a la seva constitució
(màxim 10 anys). Un cop finalitzat el contracte per al qual es va constituir, es
procedirà a l’extinció de la UTE.
– Els socis que la integren.
– Les aportacions que realitzen els integrants al fons comú.
– La designació d’un gerent únic.
– El percentatge de participació de cada empresa o empresari dins de la pròpia
UTE.
– La responsabilitat solidaria i il·limitada de cadascun dels socis integrants
respecte a les operacions realitzades.
Personalitat jurídica: La UTE no té personalitat jurídica pròpia
Registre especial: S’inscriuen al Registre especial d’UTE depenent del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas.

