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març 2015
EL REGISTRE MERCANTIL “PERD ELS PAPERS”
El 28 de setembre de 2013, es va publicar al BOE la Llei 14/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i a la seva internacionalització.
Aquesta llei ha presentat canvis importants en dos aspectes: en
l’organització dels registres i en les obligacions mercantils de les empreses
que suposa, en resum, que els registres canviaran els papers per fitxers
electrònics.
Ja ha passat l’any de termini que la disposició addicional tretzena concedia,
perquè entrés en vigor l’obligació que els registres de la propietat, mercantil
i de béns mobles es comencin a gestionar de forma electrònica gràcies a un
sistema informàtic únic, tal com es recull a l’article 19 de l’esmentada llei
en el qual es regula la manera d’organitzar els registres.
D’aquesta manera, es permetrà que totes les administracions públiques i
els òrgans judicials, en l’exercici de les seves competències i sota la seva
responsabilitat, tinguin accés a les dades que constin en aquests registres.
En conseqüència, amb aquesta disposició, l’altre canvi important es refereix
a l’obligació de legalitzar els llibres mitjançant suport electrònic.
Fins ara, la legalització dels llibres al Registre Mercantil que obligatòriament
han de portar els empresaris (Llibre d’inventaris i comptes anuals, Llibre
diari, Llibre d’actes de les Juntes i dels òrgans col·legiats de la societat,
llibres registres de socis i d’accions nominatives, etc.), es podia efectuar
de tres maneres: en paper, en suport digital o telemàticament. A partir
de l’entrada en vigor de la Llei, la legalització es realitza exclusivament
mitjançant la complementació en suport electrònic, en els mateixos
terminis que ja existien.
Aquest canvi genera importants avantatges per als registres i per als obligats
a legalitzar llibres. La legalització electrònica suposa un estalvi de temps
i d’espai. A més la presentació no està subjecta a l’horari d’obertura del
registre, amb la qual cosa les entitats poden complir les seves obligacions
amb més facilitat i flexibilitat. Només cal tenir accés a internet, estar donat
d’alta per accedir a aquest servei i disposar d’un certificat de signatura
digital compatible, del qual la major part de les empreses disposen i que
utilitzen per a les presentacions telemàtiques d’Hisenda.
Però recordin que, de moment, aquesta obligació només els afectarà per a
la legalització dels llibres comptables (Llibre d’inventaris i comptes anuals,
i Llibre diari). Per fer la primera legalització telemàtica del llibre d’actes,
s’ha d’acreditar fefaentment la finalització de l’anterior llibre.
Només les societats de nova constitució ja no podran presentar cap llibre
en paper.

Aquesta 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.

editorial
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FISCAL
Com afectarà la reforma fiscal a l’Impost sobre
el Valor Afegit: qüestions a tenir en compte
En els últims butlletins hem vist com afectarà la reforma fiscal a l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i l’Impost sobre societats. Per això, ara convé fer referència breument a
alguns dels canvis que la reforma intervé en l’Impost sobre el Valor Afegit, l’IVA.
Per aquest motiu, ens limitarem a analitzar aquelles modificacions que entenem que poden
tenir més aplicació pràctica de la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen,
entre altres, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’IVA (BOE, 28 de novembre
de 2014).

l’impost i, per tant, la declaració
expressa de la seva absència de
gravamen no és imprescindible,
però serveix per aclarir supòsits
dubtosos o conflictius, mentre que
els supòsits d’exempció sí que
entren dins del fet imposable i, si
la llei no els exclou expressament
de gravamen, s’han d’entendre
sotmesos a gravamen.
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I.- ELS SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ I
DE NO SUBJECCIÓ A l’IMPOST
La Llei 28/2014 introdueix canvis
en l’àmbit d’aplicació de l’impost
i la seva quantia a través de la
modificació de les previsions tradicionalment vigents en relació
amb els supòsits de no subjecció,
exempció i aplicació dels tipus de
gravamen general i reduït.

Doncs bé, com comentàvem, la
Llei 28/2014 introdueix novetats
en els supòsits previstos per a les
dues figures.
Començarem per veure els canvis
principals introduïts a l’article 7,
que recull els supòsits de no subjecció.

subjecció, és a dir, queda subjecta
a l’impost “la mera cessió de béns
o de drets”, i el mateix article 7
aclareix que, a aquests efectes,
“es considerarà com a mera cessió de béns o de drets, la seva
transmissió quan no s’acompanyi
d’una estructura organitzativa de
factors de producció materials i
humans, o d’un d’ells, que permeti
considerar-la constitutiva d’una
unitat econòmica autònoma”, és a
dir, sense que sigui imprescindible,
per tant, que els elements transmesos constituïssin aquesta unitat
anteriorment.

En el cas dels supòsits que han
de quedar fora de tributació per
aquest impost, cal començar fent
referència a la distinció entre els
supòsits exempts i els de no subjecció, ja que la Llei 28/2014 introdueix novetats en els dos.

Com ja sabem, el número 1 de
l’article 7 declara la no subjecció
de la transmissió íntegra del patrimoni empresarial constitutiu d’una
unitat econòmica autònoma en el
transmissor, susceptible de desenvolupar una activitat econòmica o
professional.

El número 4 d’aquest mateix article
7, en el context de declaració de
la no subjecció per als lliuraments
sense contraprestació d’impresos
o objectes de caràcter publicitari,
preveu la subjecció, la submissió a
l’impost de “lliuraments d’objectes
publicitaris quan el cost total dels
subministraments a un mateix
destinatari durant l’any natural excedeixi de 200 euros, llevat que es
lliurin a altres subjectes passius
per a la seva redistribució gratuïta”
i, per tant, s’eleva així la quantitat
previgent que era inferior.

En el cas de la no subjecció, la llei
es limita a declarar supòsits que
cauen fora del fet imposable de

Doncs bé, amb la nova redacció
d’aquest paràgraf primer de l’article
7 queda fora de l’àmbit de la no

La llei de reforma fa una nova
redacció del número 8 d’aquest
article 7, ja que declara la no

a) Supòsits de no subjecció

subjecció dels lliuraments de
béns i de prestacions de serveis
realitzades des de l’àmbit públic.
Amb la nova redacció, la no subjecció s’aplicarà als lliuraments
de béns o prestacions de serveis
realitzades directament per les
administracions públiques sense
contraprestació o mitjançant contraprestació tributària.
L’article aclareix que, com a administracions públiques, s’han de
qualificar a aquests efectes els
organismes de l’Administració de
l’Estat, de les comunitats autònomes i de l’Administració local, així
com les entitats gestores i serveis
comuns de la Seguretat Social,
els organismes autònoms, les
universitats públiques i les agències estatals, i qualsevol entitat
de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia que depengui de
les anteriors que pugui realitzar
de forma autònoma funcions de
regulació o de control extern sobre
un determinat sector o activitat.
Les entitats públiques empresarials
estatals i els organismes assimilats
que depenen de les comunitats
autònomes i d’entitats locals no
tindran la consideració d’administracions públiques i, per tant,
queden fora del marc de la no
subjecció, en altres paraules, les
seves operacions de lliuraments o
de prestacions de serveis sí queden dins del marc d’exigibilitat de
l’impost.
Aquest número 8 acaba declarant
la subjecció a l’impost dels lliu-

raments de béns i prestacions de
serveis que les administracions,
ens, organismes i entitats del
sector públic realitzin en l’exercici de les activitats que la norma enumera, entre altres, les
telecomunicacions, la distribució
d’aigua, gas, calor, fred, energia
elèctrica, transport, serveis portuaris i aeroportuaris, o les activitats comercials o mercantils dels
ens públics de ràdio i televisió,
incloses les relatives a la cessió de
l’ús de les seves instal·lacions.
Precisament en relació amb aquestes últimes, la nova redacció de
l’apartat aclareix que es consideraran comercials o mercantils
sempre que “aquelles que generin
o siguin susceptibles de generar
ingressos de publicitat no provinguin del sector públic”.
Com que el lliurament de béns
esdevé el fet imposable bàsic de
l’impost, la conceptualització que
la llei faci sobre el que s’ha d’entendre com a “lliurament de béns”
adquireix especial transcendència.
En aquest sentit, la nova redacció
de l’article 8 incorpora a la llista
de supòsits que s’hauran de
qualificar com a lliurament de béns
a efectes de l’aplicació de l’impost
“les transmissions de valors la
possessió de les quals asseguri,
de fet o de dret, l’atribució de
la propietat, l’ús o gaudi d’un
immoble o d’una part”, previsió
que caldrà valorar en cada cas en
relació amb els supòsits exempts
que preveu l’article 20.1.18èk.

b) Exempcions
Les novetats incorporades en la
regulació dels supòsits que es
declaren exempts també tindran
transcendència en la seva aplicació
pràctica.
Podem començar fent referència a
l’eliminació de l’exempció prevista
tradicionalment pels serveis d’intervenció prestats per fedataris públics (notaris, registradors de la
propietat i mercantils) en certes
operacions exemptes d’IVA.
Així, per exemple, deixaran d’estar
exempts els serveis d’intervenció
d’aquests fedataris referents a
la qualificació, inscripció i altres
serveis relatius a la constitució,
modificació i extinció de determinades garanties.
La Llei 28/2014 també elimina
el número 21 de l’apartat 1 de
l’article 20, el referent a l’exempció
prevista per als lliuraments de
terrenys que es realitzin com a
conseqüència de l’aportació inicial
a les Juntes de Compensació pels
propietaris de terrenys compresos
en polígons d’actuació urbanística
i les adjudicacions de terrenys que
s’efectuïn als propietaris citats per
les mateixes Juntes en proporció a
les seves aportacions.
En el marc de l’exempció prevista
per a les activitats relacionades
amb l’educació, s’amplia la seva aplicació a l’atenció oferta als
nens en els centres docents en
temps interlectiu durant el men-
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Qui escolta música, sent que la seva soledat es pobla de sobte.
Robert Browning

La diferència és que abans la submissió a gravamen, conseqüència
d’aquesta absència d’aplicació de
l’exempció, es preveia per als casos
en què el lliurament la realitzés el
promotor de la urbanització, mentre que, amb la nova redacció,
aquest incís referent al subjecte
que realitza l’operació s’ha eliminat, per la qual cosa s’ha d’entendre que queden sotmeses a gravamen tots aquests lliuraments,
independentment del subjecte que
els realitzi.
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Quant a la configuració de la renúncia a les exempcions immobiliàries (art.20.Dos de la Llei
de l’IVA), s’amplia el seu àmbit
en no vincular-la a l’exigència
que l’empresari o el professional
adquirent tingui dret a la deducció
total de l’impost suportat en funció de la destinació previsible en
l’adquisició de l’immoble, si bé
s’exigeix que aquest empresari
tingui un dret a la deducció total
o parcial de l’impost suportat en
realitzar l’adquisició o en funció de
la finalitat previsible de l’immoble
adquirit.

II.- LLOC DE REALITZACIÓ DE
LES OPERACIONS

III.- MODIFICACIÓ DE BASES IMPOSABLES

Els lliuraments de béns que hagin
de ser objecte d’instal·lació o de
muntatge abans de la seva posada a disposició en el territori
d’aplicació de l’impost, tributaran
com a tals en el referit territori
i se suprimirà el requisit que
consisteix en el fet que el cost de
la instal·lació excedeixi del 15 %
en relació amb el total de la contraprestació.

Per als deutors que es troben en
situació de concurs, el termini per
poder realitzar la modificació de la
base imposable s’amplia d’1 a 3
mesos.

A partir de l’1 de gener de 2015,
els serveis de telecomunicacions,
de radiodifusió i televisió i de
les prestacions de serveis efectuades per via electrònica que
es prestin a una persona que no
tingui la condició d’empresari o
professional actuant com a tal,
és a dir, a un consumidor final,
passen a gravar-se en el lloc on
el destinatari estigui establert,
tingui el seu domicili o residència
habitual, independentment del lloc
on estigui establert el prestador.
D’aquesta manera, i a diferència
del que succeïa amb anterioritat, a
partir de l’1 de gener de 2015, tots
els serveis de telecomunicacions,
de radiodifusió o TV i electrònics
tributaran a l’Estat membre d’establiment del destinatari, tant
si aquest és un empresari o professional o bé un consumidor final,
i tant si el prestador del servei és
un empresari establert a la Comunitat o fora d’aquesta.

La modificació de la base imposable per part dels empresaris
que es puguin qualificar com a
PIME en el cas de crèdits incobrables, es podrà realitzar o
bé transcorregut el termini de 6
mesos com s’exigia fins a la data,
o bé després del termini general
d’un any que s’exigeix per a la
resta d’empresaris.

“

Per als deutors

que es troben
en situació de
concurs, el termini
per poder realitzar
la modificació de

“

jador escolar o en les aules de
servei de guarderia fora de l’horari
escolar. En el cas dels terrenys,
encara que no tinguin la condició
d’edificables, es continua negant
l’exempció per als lliuraments de
terrenys urbanitzats o en curs
d’urbanització, excepte els destinats exclusivament a parcs i a
jardins públics o a superfícies vials
d’ús públic.

la base imposable
s’amplia d’1 a 3
mesos

La reforma també regula la modificació de bases imposables en
el cas concret d’entitats que tributen en el Règim especial de criteri de caixa.
L’article 80 preveu que la base
imposable també es pot reduir
proporcionalment quan els crèdits corresponents a les quotes
repercutides per les operacions
gravades siguin totalment o
parcialment incobrables i a
continuació especifica que un
crèdit es considerarà totalment
o parcialment incobrable quan
reuneixi diverses condicions; la
primera de les quals és la que fa
referència al temps transcorregut
des de la meritació de l’impost
repercutit.
Aquest article 80 exigeix com a
regla general per a la modificació

de la base “que hagi transcorregut
un any des de la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi
obtingut el cobrament de tot o part
del crèdit derivat de la meritació”.
La nova llei matisa especialitats
de còmput temporal per al cas de
les operacions sotmeses al Règim
especial del criteri de caixa.
Per a aquestes operacions, la
condició referent al temps transcorregut des de la meritació de
l’impost repercutit s’entén complerta en la data de meritació
de l’impost que es produeixi per
aplicació de la data límit del 31
de desembre immediat posterior a
la data de realització de l’operació,
sense haver d’esperar un nou
transcurs del termini de 6 mesos
o d’un any que la normativa marca
a computar des de la meritació de
l’impost.
Respecte al moment per a la incorporació d’aquesta modificació,
enfront del règim ordinari que
preveu la seva realització en el
termini dels tres mesos següents
a la finalització del període de
sis mesos o un any que resulti
aplicable, s’especifica per al cas de
les operacions sotmeses al Règim
especial del criteri de caixa, que
aquest termini de tres mesos es
computarà a partir de la data límit
del 31 de desembre corresponent.
També en relació amb la base
imposable, es modifica la regla
de valoració de les operacions la
contraprestació de la qual no sigui
de caràcter monetari i es fixa com
a tal el valor acordat entre les
parts, que s’haurà d’expressar de
forma monetària i haurà d’acudir
com a criteri residual a les regles
de valoració d’autoconsum mentre
que la regla derogada està basada
en el valor de mercat.
IV.- REGLA D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU
Amb efectes a partir de l’1 d’abril
de 2015, l’aplicació de la “regla
d’inversió del subjecte passiu”
s’amplia a altres supòsits, en con-

cret, al lliurament de plata, platí
i pal·ladi en brut, en pols o semillavorat, i al lliurament de telèfons
mòbils, consoles de videojocs,
ordinadors portàtils i tauletes
digitals, quan el destinatari sigui
un empresari revenedor o l’import
de l’operació excedeixi de 10.000
euros (IVA exclòs).
En els casos que sigui procedent
la inversió del subjecte passiu,
els lliuraments d’aquests béns
s’hauran de documentar en una
factura amb sèrie especial.

Tot i que aquesta modificació té
efectes des de l’1 de gener de 2015,
s’estableix un règim transitori
que permetrà als grups existents
adaptar-se als nous requisits al
llarg de l’any 2015. Una societat
mercantil que no actuï com a
empresari o professional pot ser
declarada com a entitat dominant,
per exemple, una societat hòlding.
En el cas d’empresaris que realitzin
activitats en més d’un sector, les
operacions realitzades en aquest
règim especial no es tindran en
compte a efectes del càlcul de la
prorrata.

V.- RÈGIM ESPECIAL DE GRUP
D’ENTITATS
VI.- TIPUS DE GRAVAMEN
La qualificació d’un grup com a
grup d’entitats exigeix una vinculació econòmica, financera i
d’organització.

La reforma també afecta els supòsits als quals s’aplica el tipus de
gravamen del 10 % i del 21 %.

En el segon d’aquests aspectes,
la vinculació financera, passa a
exigir-se un control efectiu de
l’entitat a través d’una participació
de més del 50 % en el capital o en
els drets de vot.

S’actualitza la llista de béns relacionats amb la salut que quedaran
sotmesos al 10 %, qüestió que
ja s’havia plantejat a partir de la
Sentència del Tribunal Europeu de
2013 que limitava l’aplicació del
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El gerro dóna forma al buit i la música, al silenci.
Georges Braque

maneig del dispositiu a persones
amb discapacitat motòrica severa.
Igualment mantenen la tributació
al 10 % aquells productes farmacèutics susceptibles d’ús directe
pel consumidor final (gases, benes
i anàlegs), així com els productes
d’higiene femenina (compreses,
tampons o protectors íntims), els
preservatius i altres anticonceptius
no medicinals.
La tributació al 4 % es manté per
als medicaments d’ús humà, les
fórmules galèniques, magistrals
i preparats oficinals, els vehicles
per a persones amb mobilitat reduïda, les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb
discapacitat.
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Com a repàs a la llista que actualment enumera els productes sanitaris sotmesos al 10 % podem
destacar la seva aplicació en els
casos següents, sempre que siguin
per a ús exclusiu de persones amb
deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials: les ulleres,
lents de contacte graduades i els
productes necessaris per al seu
ús, cura i manteniment, els dispositius de punció, dispositius
de lectura automàtica del nivell
de glucosa, dispositius d’administració d’insulina i altres
aparells per a l’autocontrol i tractament de la diabetis, els dispositius per a l’autocontrol dels
cossos cetònics i de la coagulació
sanguínia i altres dispositius d’autocontrol i tractament de malalties
discapacitants com els sistemes
d’infusió de morfina i medicaments
oncològics,
les
bosses
de
recollida
d’orina,
absorbents
d’incontinència i altres sistemes
per incontinència urinària i fecal,
inclosos els sistemes d’irrigació,
determinades pròtesis, ortesis
i ortopròtesis que no quedin
sotmeses al tipus superreduït del
4 %, les cadires terapèutiques i de
rodes, crosses, caminadors i grues
per moure persones amb discapa-

citat, les plataformes elevadores,
ascensors per a cadires de rodes, adaptadors de cadires en
escales, rampes portàtils i barres
autoportants per incorporar-se
per un mateix, els suspensoris
i peces de compressió per varius, els dispositius de tractament de diàlisi domiciliària
i tractaments respiratoris, els
equips mèdics, aparells i altres
aparells instrumentals, destinats
a compensar un defecte o una
incapacitat, que estiguin dissenyats
per a ús personal i exclusiu de
persones amb deficiència visual i
auditiva, i finalment, una àmplia
llista de productes de suport
dissenyats per a l’ús exclusiu de
persones amb deficiència física,
mental, intel·lectual i sensorial,
com calçadors o mànecs especials
perquè puguin arribar a terra les
persones que necessiten ajuda,
alces, reposabraços o suports per al
vàter, cadires per al bany o dutxa,
barres de suport i estimuladors
funcionals.
També el tipus reduït del 10 %
es preveu per a productes tecnològics adaptats a persones amb
alguna discapacitat com, per
exemple, ratolins per moviments
cefàlics o oculars, teclats d’alt
contrast, polsadors de parpelleig
o programari per a possibilitar, a
través de la veu, l’escriptura i el

“

La reforma

també afecta
els supòsits
als quals
s’aplica el
tipus de

“

tipus reduït d’IVA només a certs
productes sanitaris adquirits per
persones discapacitades.

Passen a tributar del 4 % al 21%,
les substàncies medicinals i els
principis actius dels medicaments
per a ús humà, així com els productes intermedis per a la fabricació d’aquests medicaments.

gravamen

del 10 % i del
21 %

Així mateix, incrementen la seva
tributació del 10 % al 21 % les
substàncies medicinals i els principis actius utilitzats en l’elaboració de medicaments d’ús
veterinari, així com els equips
mèdics, aparells i altres materials
instrumentals usats amb finalitats
veterinàries, mentre que seguiran
tributant al 10 % els medicaments
d’ús animal.

A l’article 93, regulador dels requisits subjectius de la deducció
de l’impost, s’incorpora un nou
apartat en virtut del qual els
subjectes passius que realitzin
conjuntament operacions subjectes i operacions no subjectes
en el marc dels lliuraments de
béns i de prestacions de serveis
realitzades directament per les
administracions públiques sense
contraprestació o mitjançant contraprestació de naturalesa tributària, es podran deduir les quotes suportades per l’adquisició de
béns i serveis destinats de forma
simultània a la realització d’unes
i altres operacions en funció
d’un criteri raonable i homogeni
d’imputació de les quotes corresponents als béns i serveis utilitzats
per al desenvolupament de les
operacions subjectes a l’impost,
criteri d’imputació que s’ha de
mantenir en el temps mentre no
concorrin causes raonables que
aconsellin la seva modificació.

El càlcul resultant de l’aplicació
d’aquest criteri es podrà determinar
provisionalment atenent a les
dades de l’any natural precedent
i es procedeix després a la seva
regulació a finals d’any.
Malgrat aquesta previsió general,
les quotes suportades o satisfetes
per l’adquisició o la importació
de béns i serveis destinats exclusivament a aquestes operacions
no subjectes no podran ser deduïbles en cap proporció.

sos obtinguts l’any anterior per
l’empresari o professional en el
conjunt de les seves activitats
empresarials i professionals.
Pel que fa al tipus d’activitats,
la nova redacció incorpora l’incís
“excepte les activitats agrícoles,
forestals o ramaderes” que, per
tant, no es tindran en compte per
determinar la superació o no del
límit esmentat.

“

Una altra de les

VIII.- REQUISITS PER A LA SUBMISSIÓ AL RÈGIM SIMPLIFICAT
EN L’IVA
Una altra de les novetats importants
que la reforma incorpora és que
suavitza els requisits que empresaris i professionals han de
complir per accedir al règim
simplificat en l’impost. Les principals modificacions són les següents.
En primer lloc, es fixa en 150.000
euros anuals (abans eren 450.000
euros) el límit del volum d’ingres-

novetats importants que
la reforma incorpora
és que suavitza els
requisits que empresaris
i professionals han de

“

VII.- DEDUCCIÓ DE QUOTES EN
CAS DE SIMULTANEÏTAT D’OPERACIONS SUBJECTES I NO SUBJECTES

complir per accedir
al règim simplificat en
l’impost

En segon lloc, per al conjunt de
les activitats agrícoles, forestals i
ramaderes que es determinin pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el límit es fixa en
250.000 euros, anteriorment eren
300.000 euros.
Com a tercera novetat, per al càlcul d’aquest volum d’ingressos
s’especifica que no s’han de tenir en compte les subvencions
corrents o de capital, ni les indemnitzacions, ni tampoc l’IVA, ni en
el seu cas (s’afegeix aquest incís)
el recàrrec d’equivalència.
Finalment,
queda
fixat
en
150.000 euros, enfront de
l’import de 300.000 euros vigent amb anterioritat, el límit
referit al volum d’adquisicions
i d’importacions de béns i serveis per al conjunt d’activitats
empresarials o professionals, excloses les relatives a elements
d’immobilitzat, realitzades l’any
anterior.
Aquests nous límits s’aplicaran a
partir de l’1 de gener de 2016.
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APUNTS DE FISCAL
Declaració de l’IVA en operacions d’importació

IVA
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Una altra de les modificacions
interessants que aquesta Llei
28/2014 incorpora és la possibilitat que, en certs casos, les
quotes de l’impost a la importació
s’ingressin a la declaració-liquidació corresponent al període en
què es rebi el document en què
consti la liquidació practicada per
l’Administració.
Al contrari del que pugui semblar,
no es tracta d’una modificació que
substitueixi el règim de pagaments
de l’IVA d’importació en Duana,
sinó que a partir de l’1 de gener
de 2015 coexistiran els dos règims: certs operadors seguiran
amb els seus pagaments directes
de l’IVA d’importació gràcies a la
carta de pagament 031, mentre
que altres procediran al seu ingrés
mitjançant autoliquidació.
El nou règim no implica, per tant,
la derogació del vigent, sinó que
es planteja com una alternativa a
aquest, per la qual cosa podran
optar voluntàriament els operadors
que compleixin amb les condicions
previstes legalment.
Per poder optar per aquest règim,
la norma exigeix que el subjecte

passiu de l’IVA (l’importador) sigui empresari o professional que
actuï com a tal, que tributi en
l’Administració de l’Estat i que
tingui un període de declaració
mensual.
Recordem que els operadors amb
aquest termini de declaració
són principalment: les grans
empreses, és a dir, aquelles
empreses el volum d’operacions de
les quals hagi excedit durant l’any
natural immediatament anterior de
6.010.121,04 euros; aquells que
haguessin efectuat l’adquisició de
la totalitat o part d’un patrimoni
empresarial o professional en certes condicions, quan la suma del
seu volum d’operacions de l’any
natural immediatament anterior
i la del volum d’operacions que
hagués efectuat en el mateix
període el transmissor d’aquest
patrimoni mitjançant la utilització
del patrimoni transmès hagués
excedit de 6.010.121,04 euros;
els compresos a l’article 30 del
reglament autoritzats a sol·licitar
la devolució del saldo existent al
seu favor al termini de cada període
de liquidació, són els inscrits en el
REDEME; i els que s’apliquin el
règim especial de grup d’entitats.
L’opció per aquesta forma d’ingrés
per a l’IVA d’importació s’haurà de
realitzar mitjançant la corresponent presentació del model 036
(declaració censal) el novembre
de l’any anterior a aquell en què
es pretengui la seva aplicació en
empreses en funcionament o en el
moment de donar-se d’alta per a
les empreses noves.
Excepcionalment, per a l’exercici
2015, el termini per exercitar l’opció s’ha fixat fins al 31 de gener de
2015, i produirà efectes a partir
de l’1 de febrer del mateix any.
Serà el mateix sistema de despatx
el que, al moment de l’admissió
del DUA, verificarà si l’importador
ha exercit o no l’opció per l’ajornament de pagament, per la

qual cosa no s’ha de consignar
cap referència al respecte a la
declaració de duanes.
Un cop formulada l’opció per
aquest règim especial, afectarà
totes les operacions d’importació
realitzades durant l’any natural
per l’operador, i la seva aplicació
es prolongarà en el temps indefinidament fins que no es renunciï
o concorri alguna causa d’exclusió.
En cas que un operador sotmès a
aquest règim renunciï a aquest,
no podrà optar de nou al mateix
durant els tres anys següents.
Els operadors que apliquin aquest
sistema d’ajornament d’ingrés
hauran de consignar les quantitats
liquidades per l’administració en
la declaració-liquidació de l’IVA
(model 303/322) corresponent al
període de notificació del deute
(per exemple, tant els DUA emesos
al febrer com les liquidacions
notificades al mateix mes, s’hauran
d’incloure en el model 303/322
que s’haurà de presentar de l’1
al 20 de març). L’administració
incorporarà la possibilitat de
consultar en seu electrònica les
quotes d’IVA diferit corresponents
a cada període així com l’estat en
què aquests deutes es trobin.
En el cas que en la declaració-liquidació corresponent a un mes
no s’incorporin totes les quotes
de l’IVA d’importació notificades
durant un mes, les quantitats no
incloses passaran directament a
període executiu de cobrament
seguint el criteri FIFO (first in, first
out), sense perjudici que a més,
per descomptat, aquesta manca
de consignació o la consignació
incorrecta o incompleta de quotes
pot ser constitutiva d’infracció.
Els operadors autoritzats a utilitzar
el procediment de domiciliació
hauran d’ingressar les quotes d’IVA
del període impositiu en què rebin
la notificació del deute tributari.

LABORAL
La gravació de converses entre empresari i treballador
en l’àmbit de l’empresa: és vulneració del dret a la
intimitat?
El 20 de novembre de 2014 el Tribunal Suprem va dictar en recurs de cassació una d’aquelles
sentències que permeten aclarir el criteri sobre l’àmbit de la intimitat personal i la seva
aplicació en el marc laboral. L’avanç de la tecnologia permet gravar converses o fer fotografies,
a través d’un dispositiu d’ús comú com un telèfon mòbil, en qualsevol lloc, moment i sense
que els afectats se n’adonin. Això amplia, sens dubte, les possibilitats que els conflictes sobre
l’enregistrament de converses i la seva utilització es multipliquin, com succeeix en el cas que
analitzem a continuació.
En concret, la sentència analitza diversos aspectes relacionats amb la pròpia configuració de
la intimitat i el secret de les comunicacions, tal com tots dos drets queden protegits per la
Constitució i per la Llei orgànica 1/82, de tutela patrimonial de l’honor, intimitat i pròpia
imatge.

a. File #: 14007513

per la inspecció de treball. El dia
dels fets, la Sra. Sonsoles va arribar al pàrquing de l’empresa i va
observar que hi havia el Sr. Sabino.
I, com recull la sentència, la Sra.
Sonsoles “estava en la creença que
aquest dia anava a passar-li alguna
cosa, ja que el dia anterior havia
recollit com a empleada la carta
certificada que la inspecció de
treball va enviar a l’empresa”, raó
per la qual “es va posar a gravar,
angoixada pel que li pogués succeir
laboralment”.

Comencem per exposar els fets
que motiven la interposició de la
demanda.
La Sra. Sonsoles era treballadora
d’una empresa de la qual el Sr. Sabino
n’era el representant legal. Segons
l’exposició dels fets realitzada per
la Sra. Sonsoles, la seva relació

amb l’empresa havia esdevingut
tensa i havien tingut lloc diversos
episodis d’assetjament laboral,
vexacions, ofenses verbals, impagament de salaris, ostracisme laboral, etc., que buscaven el seu
abandonament voluntari del lloc
de treball, conductes que, segons
sembla, havien estat sancionades

El Sr. Sabino la va esperar a la
porta. Sense deixar-la entrar, li va
lliurar una carta i, previ requeriment
de lliurament de claus, la va enviar
cap a casa, per descomptat sense
tenir coneixement de la gravació en
curs. Coneguda l’existència de la
gravació, el Sr. Sabino va demandar
la Sra. Sonsoles i li va exigir una
indemnització de 3.000 euros per
la lesió del seu dret a la intimitat.

11

La música no és només l’art més jove, sinó potser l’únic l’exercici, si ha
de ser eficaç, que exigeix una completa joventut d’esperit. Manuel de Falla

El Tribunal Suprem considera fixats com a fets rellevants per a la
valoració del cas que la gravació
es va realitzar en via pública (a
l’entrada d’una empresa), que recull
una conversa entre un ocupador
i una empleada en què el primer
lliura una carta d’acomiadament o
de sanció a la segona i la convida
a anar-se’n.
Existia el que l’Audiència que jutja el cas en instància qualifica
com “situació complexa en la relació laboral entre la demandada
i l’empresa de la qual l’actor és
el seu representant legal”. Quan
l’empleada es va acostar a la porta
del lloc de treball sense arribar a
entrar-hi, el demandant va sortir i
es va produir una conversa entre
tots dos relacionada amb la seva
situació laboral i li va lliurar una
carta d’acomiadament o sanció.
El demandant va sol·licitar a la
demandada el lliurament de les
claus de l’oficina i la demandada
va sol·licitar les seves pertinences.
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La conversa gravada, per tant, no
contenia referències a la vida personal o familiar ni professional, i
no ha estat difosa, ni tan sols va
arribar a ser utilitzada en el procés
laboral en què es va proposar com
a prova.

La jutgessa de Primera Instància
desestima la demanda, però el Sr.
Sabino, com que no està d’acord
amb aquest resultat, recorre en
apel·lació davant l’Audiència Provincial de Biscaia i sol·licita que
es consideri la concurrència d’intromissió il·legítima en el seu dret a
la intimitat. L’Audiència Provincial
també desestima la demanda del
Sr. Sabino i contra aquesta segona
resolució desestimatòria recorre
en cassació davant el Tribunal
Suprem “en considerar infringida
l’aplicació de l’ordenament jurídic,
per aplicació indeguda de l’article
7.1 de la Llei orgànica 1/1982,
de tutela patrimonial de l’honor,
intimitat i pròpia imatge, així
com de la jurisprudència d’aquest
Tribunal al respecte”.
En relació amb els fets descrits,
la demanda sol·licitava una indemnització de 3.000 euros per
lesió del dret constitucional a la
intimitat i es basava bàsicament en
les consideracions següents: a) el
12 d’agost de 2009 la demandada
va gravar amb el seu telèfon portàtil
una conversa que va mantenir
amb el demandant, apoderat de
la societat mercantil per a la qual
treballava; b) en aquesta gravació
s’escoltava que el demandant li
lliurava a la demandada una carta

per la qual se l’amonestava formalment i se li imposava una sanció de
suspensió de treball i sou; c) aquesta
gravació s’havia realitzat sense
el coneixement del demandant
i sense autorització judicial; d)
atenent el que disposa l’art. 7.1
de la LO 1/1982, la gravació
efectuada per la demandada, que
no estava autoritzada per l’autoritat
competent ni podia emparar-se
en les excepcions de l’art. 8 de la
mateixa LO 1/1982, constituiria
una intromissió il·legítima perquè
es va realitzar en l’àmbit privat
del domicili de l’empresa i sense coneixement per part del
demandant, apoderat de l’empresa;
e) encara que no es pogués entendre
que “l’aparell apte per gravar la
conversa estigués emplaçat al
domicili de l’empresa no és menys
cert que és plenament coherent
amb la finalitat de la llei el fet que
es tuteli igualment la intimitat en
els casos en què sigui l’infractor
qui porti amb ell l’esmentat aparell
d’enregistrament, com va ser el
cas”.
Per la seva banda, la defensa de la
demandada al·lega en el seu dret
que: a) la demandada va gravar “una
conversa que l’afectava de forma
directa, personal i indiscutible,
com a treballadora, en la qual ella
participava”, i que existia un interès
real per fer-ho i que consistia en el
fet de “filiar el que anava a passarli aquest dia, havent-hi antecedents
documentats greus i variats de
procedir vexatori envers ella i es
va realitzar a la porta d’accés al
centre de treball”; b) la gravació no
havia estat objecte de difusió i es
va proposar com a prova en procés
judicial, “després el lloc on es va
proposar la seva escolta, va ser un
Tribunal de Justícia en concepte
de prova, com un instrument i
mecanisme probatori vàlid i permès
per la llei”; c) perquè concorregués
una intromissió il·legítima en el
dret a la intimitat del demandant,
a part de la “intencionalitat
d’intromissió a l’esfera privada
d’un tercer com a premissa prèvia
indiscutible”, la intromissió s’havia
de referir a un àmbit privat al qual
no es tingués dret d’accés, cosa que
segons la demandada no passava

per diverses raons: primer, per la
intencionalitat, ja que la gravació
no es realitza per “conèixer res del
que es grava, sinó filiar el minut
en què l’ocupador que participa
d’un historial d’ofenses, es dirigeix
davant de qui les pateix en la seva
condició i qualitat d’empleat,
cosa que l’afecta directament i
personalment”; segon, per l’àmbit
de la gravació, que no va ser el
mateix centre de treball sinó a la
seva porta d’accés, és a dir, a la
via pública, i tercer, per la finalitat
de l’enregistrament, que no era
altra que “protegir-se d’ofenses i
il·lícits“ per deixar-ne constància
per als tribunals de justícia.
Tant els tribunals inferiors coneixedors del cas com el Tribunal
Suprem realitzen un interessant
anàlisi en les seves sentències sobre com s’ha d’entendre la protecció del dret a la intimitat i del
secret de les comunicacions que el
demandant entén lesionats.

s’havia gravat “una conversa entre
un empleat i el seu cap parlant
de temes laborals”, de manera
que la gravació de la conversa no
implicava un propòsit de conèixer
o de registrar la intimitat personal
i familiar del demandat, que és el
que segons el parer d’aquest primer
tribunal, que coneix el cas, la LO
1/82 protegeix.

“

El Tribunal

Suprem adopta
una interpretació
més extensiva i
accepta que en
el marc d’una
conversa o
relació laboral es

Sí. Tant les instàncies inferiors com
el mateix Tribunal Suprem resolen
que s’ha d’entendre per intimitat,
ja que l’article 7 de la Llei orgànica
1/82, de tutela patrimonial de
l’honor, la intimitat i la pròpia
imatge es limita a establir que
“el dret fonamental a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, garantit en l’article
divuit de la Constitució, serà
protegit civilment enfront de tot
gènere d’intromissions il·legítimes”
(article 7.1) i que “la protecció
civil de l’honor, de la intimitat
i de la pròpia imatge quedarà
delimitada per les lleis i pels usos
socials atenent a l’àmbit que, pels
seus propis actes, mantingui cada
persona reservat per a si mateixa o
per a la seva família”(article 7.2).
Aplicant un criteri restrictiu del que
s’ha d’entendre per “intimitat”, la
sentència de primera instància
desestima la demanda considerant
que en aquest cas la intimitat no
quedava lesionada, ja que només

puguin plantejar
qüestions

“

a) La intimitat: les qüestions laborals poden entrar dins del concepte “d’intimitat” personal?

protegides pel dret
a la intimitat

No obstant això, el Tribunal Suprem
adopta una interpretació més
extensiva i accepta que en el marc
d’una conversa o relació laboral
es puguin plantejar qüestions
protegides pel dret a la intimitat.
Aquest òrgan judicial basa la
seva decisió en la posició que el
Tribunal Constitucional manté al
respecte en sentències com, per
exemple, la de 30 de gener de
2012, en què considera que “la
intimitat protegida pel 18.1 CE no
es redueix a la que es desenvolupa
en un àmbit domèstic privat”
sinó que hi ha altres àmbits “en
particular el relacionat amb la
feina o la professió en què es
generen relacions interpersonals,

vincles o actuacions que poden
constituir manifestació de la vida
privada” i aquest mateix Tribunal
Constitucional conclou rotundament en Sentència 98/2000, que
“el dret a la intimitat és aplicable
a l’àmbit de les relacions laborals”.
Ara bé, el Tribunal Suprem, després de manifestar la seva posició
favorable a incloure l’àmbit laboral
dins del marc possible del dret a la
intimitat, conclou que en aquest
cas no es pot considerar vulnerat
aquest dret a la intimitat ja que, del
contingut de la conversa gravada
es dedueix que el Sr. Sabino està
actuant en la seva “condició de
representant de l’empresa per la
qual treballava la demandada i en
l’exercici de facultats disciplinàries
respecte d’aquesta, sense que això
suposi una manifestació de la seva
intimitat” i afegeix “l’existència
d’una prèvia situació de conflicte
entre les parts afegeix a més una
nota de raonabilitat a la conducta
de la demandada”.
No obstant això, també resulta
interessant recordar en aquest
punt la doctrina del Tribunal Constitucional que el Tribunal Suprem
porta a col·lació en aquesta sentència, en referència a com queda
configurat l’àmbit de la pròpia
intimitat.
En primer lloc, la connexió entre els
conceptes d’intimitat i de dignitat
que porten al Constitucional a
concloure que el dret a la intimitat
pel que fa derivació de la dignitat
de la persona (art. 10.1 CE)
“implica l’existència d’un àmbit
propi i reservat enfront de l’acció
i el coneixement dels altres, necessari, segons les pautes de la
nostra cultura, per mantenir una
qualitat mínima de vida humana”.
Com a conseqüència, aquest dret
“confereix a la persona el poder
jurídic d’imposar a tercers el deure
d’abstenir-se a tota intromissió en
l’esfera íntima” corresponent a
cada persona “delimitar l’àmbit
d’intimitat personal i familiar que
reserva al coneixement aliè” (STC
170/2013 i STC 241/2012, entre
d’altres).
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a.

La música és per a l’ànima el que la gimnàstica és per al cos.
Plató

Per tot això, el Tribunal Suprem
conclou que “no hi va haver per raó
del seu contingut res que es pogués
entendre com que afectés la seva
vida íntima (art. 7.1 de la Llei
orgànica 1/1982) o la seva 'intimitat
personal’ (art. 18.1 de la CE) de
tal manera que falta el supòsit
normatiu per poder configurar com
a gravació il·legítima l’obtinguda de
la conversa que aquí es considera”.
En altres paraules, que no es pot
considerar que el comportament de
la Sra. Sonsoles vulnerés el dret a
la intimitat del Sr. Sabino.
b) L’enregistrament com a “intromissió il·legítima” i el dret al secret
de les comunicacions.
La segona qüestió que la sentència
resol és si el comportament de la
Sra. Sonsoles podria constituir una
vulneració del dret al secret de les
comunicacions.
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Per a això, el Tribunal comença
analitzant si el simple fet de la gravació no coneguda ni consentida
pel Sr. Sabino ja és constitutiu
d’il·legalitat.

Certa doctrina del Tribunal Suprem
i del Tribunal Constitucional ha considerat que el simple enregistrament
no consentit ja pot constituir
infracció, però el Tribunal Suprem
matisa que a aquesta conclusió
s’ha arribat en situacions en què
“la imatge corresponia a un tercer
que ocasionalment apareixia en el
video en circumstàncies asèptiques
mentre que, en el cas que aquí es
jutja, la gravació estava directament
preordenada a captar la conversa
amb l’interlocutor“.
Malgrat la literalitat de la norma,
que tipifica el comportament prohibit a partir de la simple col·locació de dispositius de gravació,
el Tribunal Constitucional ha mantingut en sentències com la
114/1984, que per determinar
la il·legalitat o no de la conducta,
s’ha de diferenciar entre el propi
fet de l’enregistrament i la de
comunicació del que s’ha gravat, de
manera que la gravació no ha de ser
un fet il·legal per si mateix, sinó
que “la il·legitimitat pot tenir el seu
origen en un moment posterior a la
utilització que es faci d’aquesta
informació emmagatzemada de forma privada”.

Això vol dir que, en funció de quin
sigui el contingut de la gravació i el
seu conseqüent nivell de secret, el
que era un accés i conservació d’una
informació lícits, es poden convertir
a partir de la seva divulgació en
comportaments constitutius d’una
intromissió il·legítima.
Si s’aplica aquesta doctrina constitucional, el Tribunal Suprem
conclou que en aquest cas no ha
existit vulneració del dret al secret
de les comunicacions ja que, tot i
haver-se registrat la conversa sense
consentiment, aquesta conversa no
es pot considerar “secreta” per a
qui hi participa, perquè lògicament
té accés al seu contingut, sense que
la mera retenció del missatge pugui
constituir infracció de l’article 18.3
CE.
La conclusió seria diferent en el cas
que la gravació sigués d’una conversa de tercers, ja que aquí ja no
es té accés directe al seu contingut.
El Tribunal Suprem reprodueix en
aquest punt la posició mantinguda
pel Tribunal Constitucional quan
afirma, distingint entre els dos
supòsits que hem descrit que: “qui
grava una conversa d’altres atenta,
independentment d’una altra consideració, al dret reconegut en l’art.
18.3 de la Constitució; per contra,
qui grava una conversa amb un
altre, no incorre, per aquest sol fet,
en conducta contrària al precepte
constitucional citat”.
Pel fet que la Sra. Sonsoles no
comuniqués en cap moment el
contingut de la gravació a cap tercer,
el Tribunal Suprem conclou que el
dret al secret de les comunicacions
del Sr. Sabino no s’ha d’entendre
vulnerat.
La sentència finalitza desestimant el recurs interposat pel
Sr.Sabino en considerar que,
com ja hem exposat, no existeix
en aquest cas, ni vulneració del
dret a la intimitat personal, ni
vulneració del dret al secret de
les comunicacions.

MERCANTIL
L’economia col·laborativa: alternativa de consum
o competència deslleial?
Societat, dret i economia van de la mà. Qualsevol canvi en un dels factors sí que altera el producte.
Ni el dret ni l’economia es poden quedar impassibles mirant com la societat canvia. La societat té
clar que el que li marca és l’economia. El dret, sovint, és l’últim en assabentar-se del que passa
en els altres dos camps. Les persones, al centre dels tres conceptes. Per què diem tot això? Doncs
perquè dedicarem aquestes pàgines a un fenomen socioeconòmic que envaeix el carrer i que ara
es troba a l’espera que hi hagi regulació jurídica. Ningú sap exactament quant temps tardarà a
arribar, però sembla indiscutible que consumidors i mercat necessiten posar ordre en l’anomenada
economia col·laborativa.

trobada virtual entre els oferents
i els compradors. Sense haver de
crear la seva pròpia pàgina web,
qualsevol particular es pot oferir a
internet com a prestador de serveis i
ser localitzat per un altre particular
disposat a contractar-los. Per això
aquesta forma de transaccions
s’anomenen peer to peer (P2P),
d’igual a igual.
Aquest és l’eix de l’economia
col·laborativa: el que et ven és un
consumidor igual que tu.

Amb el concepte d’economia collaborativa se sol fer referència
a totes aquelles iniciatives que
es posen en marxa per part de
consumidors particulars -per tant,
no es tracta d’empreses oferents,
sinó de consumidors oferents- per
posar certs béns o serveis a disposició d’altres consumidors que
estiguin disposats a contractar-los.
Actualment trobem nombrosos
exemples d’ofertes que es poden
englobar dins d’aquest concepte:
allotjament en habitacions o en pisos particulars, transport en cotxes
particulars aprofitant el mateix
recorregut, visites guiades per la
ciutat o, fins i tot, sopars per a
grups en cases particulars.

El que fa una dècada podia ser un
fenomen anecdòtic i excepcional,
s’ha convertit en els últims dos
o tres anys en una pauta de
comportament per part tant dels
consumidors oferents que aporten
productes o serveis al mercat com
dels que els consumeixen.
Era quelcom que abans podia
resultar complicat (com localitzo a
algú que ofereix el que jo busco?),
però que la tecnologia ha facilitat
a través de la creació de pàgines
web o centrals en què oferents i
compradors coincideixin.
Són els marketplaces, llocs web o
aplicacions per a dispositius mòbils
que es converteixen en el punt de

Les característiques comunes i
les causes que han permès la proliferació de les iniciatives que engloba l’economia col·laborativa podrien ser les següents:
a) La persona física ofereix el seu
producte o el seu servei de forma
excepcional, no s’hi dedica habitualment i això el diferencia del
concepte d’empresari.
b) L’oferta és no professionalitzada: ofereixo allotjament
però no sóc un hotel, et porto
però no sóc un taxi...
c) L’oferta es realitza a partir
de recursos que l’oferent té
infrautilitzats i que, d’aquesta
manera, “s’amortitzen” en el
sentit més col·loquial de la
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a.

paraula. Una de les diferències
que criden més l’atenció és
que entre aquestes iniciatives
i la que pot desenvolupar un
empresari convencional és que,
en aquesta nova modalitat de
consum, l’oferent no adquireix
res amb l’objectiu d’oferir el seu
servei (una empresa hotelera
construeix o compra l’hotel per
oferir les habitacions, un taxista
adquireix un taxi...) sinó que
es limita a aprofitar recursos
infrautilitzats que ja té (em
sobra una habitació, viatjo sol
amb tres places buides en el
meu cotxe...).
d) En conseqüència, sovint
l’objectiu és més compartir despeses que generar beneficis.
e) Així com fins ara normalment
la prestació realitzada a títol
particular no tenia remuneració
perquè estava basada en relacions familiars o d’amistat, ara
sí que la prestació comporta una
remuneració, ja que es realitza
entre desconeguts.
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f) El contacte entre oferent i
comprador es realitza a través
d’un instrument tecnològic.
g) És molt interessant comprovar
que, en aquesta iniciativa, la
reputació a la xarxa, (la valoració que altres usuaris d’internet concedeixin al teu pis
o al teu comportament com a
conductor/a) es converteix en la
referència bàsica que afavoreix
el consum d’una oferta per part
d’altres consumidors.

Si la reputació és bona, això
animarà a altres potencials
consumidors a contactar amb
l’oferent; si és dolenta, disminuirà les seves possibilitats
d’aconseguir nous clients.

a vegades, també sota aquesta aparença es poden “colar” empreses
disfressades o aquestes iniciatives
poden operar a través d’empreses
formals que sí que persegueixen
l’obtenció de beneficis.

Sobre la reputació a la xarxa,
caldria destacar dos aspectes.
D’una banda, observar com no
només ens fiem del servei que
ens prestarà un desconegut
(m’allotjo a casa o vaig amb
cotxe amb algú que no conec)
sinó que, a més a més, ens fiem
de l’opinió que sobre aquest
desconegut ens facilita un altre
desconegut. Com a mínim,
resulta curiós. I, de l’altra,
comprovar com la reputació a la
xarxa sembla competir amb els
criteris de qualitat més coneguts
a què aspiren les empreses.

Per això la qüestió que ara mateix
està sobre la taula és: s’han de
regular les fórmules d’economia
col·laborativa? Sembla que la
resposta generalitzada des dels
sectors afectats és que sí, almenys
per tenir un mínim de seguretat
legal, però: com la regulem? Amb
un simple registre o amb la imposició d’idèntiques obligacions
que la resta de les empreses? I
les empreses que funcionen com
marketplaces també són economia
col·laborativa?

h) Els costos de donar-se a
conèixer per a aquests proveïdors
són molt més econòmics que els
d’un proveïdor convencional.

La qüestió que es planteja
és els efectes que aquesta
oferta alternativa alegal, si
bé com a iniciativa puntual
sembla que no faria mal
a l’oferta convencional, la
veritat és que, conjuntament
considerada,
implica
un
creixement evident de l’oferta existent en el mercat
i podria arribar a afectar la
competència amb tot el que
això comporta (preus, varietat
de productes...).

i) La crisi econòmica ha obligat
a cercar ingressos d’on abans no
se’n buscaven.
j) La nova societat, sobretot
les persones joves, busquen
experiències de consum alternatives que els permetin no
només viatjar o moure’s o allotjarse sinó compartir experiències
fins i tot amb desconeguts.
Totes aquestes característiques
fan difícil imposar les mateixes
obligacions que a les empreses
formals, però no es pot negar que,

L’impacte d’aquesta nova
modalitat de consum sobre
l’economia ha permès que
alguns organismes oficials
-entre els quals, per exemple,
l’Agència Catalana de la
Competència- ja s’hagin començat a plantejar com apropar-se a aquest fenomen.
Per la seva banda, els tribunals ja han dictat algunes
sentències contràries a l’existència d’algunes d’aquestes
iniciatives que s’han jutjat
en clara competència amb
l’oferta legal sense complir
amb els requisits legalment
establerts com, per exemple,
en el cas del transport de
viatgers per carretera.

normativa
fiscal
Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no
residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats.
Ordre HAP/2222/2014, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2015 el mètode
d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de
l’Impost sobre el Valor Afegit.
Reial decret 1003/2014, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de pagaments a compte
i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.
Reial decret 1073/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre el Valor
Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament General de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments
d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.
Reial decret 1074/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament dels impostos especials,
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, el Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte
hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, i el Reglament de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.

laboral

Resolució de 5 de novembre de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica
l’àmbit territorial de determinades unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social.
Resolució de 17 de novembre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual
s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2015, a
l’efecte de còmputs de terminis.
Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la
Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació
professional, contingudes en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2015.
Ordre ESS/87/2015, de 30 de gener, per la qual s’estableixen per a l’any 2015 les bases de cotització a la
Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer.
Reial decret 7/2015, de 16 de gener, pel qual s’aprova la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional
d’Ocupació.

17

calendari
ABRIL 2015

MAIG 2015

Confirmació per internet de l’esborrany declaració de
Renda: des del 7 d’abril fins al 30 de juny

Presentació Renda entitats col·laboradores: des de
l’11 de maig

Presentació internet Renda i Patrimoni: des del 7
d’abril fins al 30 de juny

Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Abril 2015:
Grans Empreses
111, 115, 123

Fins al dia 20:
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Març 2015: Grans Empreses
Primer Trimestre 2015:
Pagaments fraccionats RENDA
Primer Trimestre 2015:
Estimació Directa
Estimació Objectiva

130
131

IVA
Abril 2015: Grans Empreses i
Devolució mensual
Abril 2015: Declaració d’operacions
incloses en llibres registre
Abril 2015: Declaració
d’operacions intracomunitàries

Pagaments fraccionats SOCIETATS:
Primer Període 2015:

202

JUNY 2015

IVA
Març 2015: Grans Empreses i
Devolució mensual
Març 2015: Declaració d’operacions
incloses en llibres registre
Març 2015: Declaració
d’operacions intracomunitàries
Primer Trimestre 2015:
Règim General i Simplificat
Primer Trimestre 2015: Declaració
d’operacions intracomunitàries

303
340
349

Fins al dia 22:
303
340
349
303
349

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte:
Maig 2015
Grans Empreses

111, 115, 123

IVA
Maig 2015: Grans Empreses i
Devolució mensual
Maig 2015: Declaració d’operacions
incloses en llibres registre
Maig 2015: Declaració
d’operacions intracomunitàries

303
340
349

Fins al dia 25:
RENDA I PATRIMONI: amb resultat a ingressar amb
domiciliació en compte
Fins al dia 30:
RENDA I PATRIMONI: a retornar, renúncia a la
devolució, negativa o ingressar sense domiciliació
en compte

“

“
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111, 115, 123
111, 115, 123

Un optimista sempre té

un projecte. Un pessimista,
una excusa

Milo Morrison
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