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EDITORIAL
PER UN BON COMENÇAMENT DE 2022…
Els presentem l'últim número de l'any, ple d'informació
interessant sobre les novetats que ha portat el final de
2021 i el principi de 2022. En l'àmbit fiscal, ens hem parat a
analitzar la Sentència del Tribunal Constitucional que declara
la inconstitucionalitat del mètode de càlcul de la plusvàlua
i ha obligat a crear una nova normativa reguladora d'aquest
impost. Aquesta norma ha servit per a evitar temps d'incertesa
generats per un impost que continua vigent, ja que la Sentència
del TC en cap moment el deroga, però la norma de càlcul de
l'impost s'ha declarat inconstitucional. La norma reguladora
d'aquest nou mètode de càlcul per a l'Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (nom real del
tribut al qual ens referim col·loquialment com a “plusvàlua”)
s'ha dictat en un temps rècord, pensant, sobretot, a evitar els
possibles problemes de recaptació que podria implicar als
Ajuntaments (no oblidem que es tracta d'un impost municipal)
un període de temps incert en què no pogués comptar amb
la recaptació generada per aquest impost. També en el marc
fiscal, ens aturem en l'anàlisi de la nova deducció per obres
per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges
que s'ha incorporat en l'IRPF, i amb la qual es pretén, d'una
banda, dinamitzar tots els sectors econòmics vinculats amb
aquesta mena d'instal·lacions i obres, i per una altra, animar als
contribuents a incorporar elements que redueixin les formes
tradicionals de consum d'energia i vagin incorporant-se al
camp de les energies renovables.
En temàtica laboral, ens endinsem en les noves exigències
de formació que s'aniran imposant en els casos d'ERTO i que
suposen un trànsit cap al nou mecanisme de sostenibilitat
en l'ocupació que podria substituir en el futur als tradicionals
expedients de regulació. Aquest mecanisme de sostenibilitat
per a l'ocupació suposaria la incorporació de determinades
mesures de flexibilitat en la prestació laboral per a evitar
situacions d'acomiadament, i en el moment de redactar
aquestes línies, forma part de la negociació entorn de la
reforma laboral. També en aquesta temàtica, ens fem ressò
d'una interessant Sentència que analitza la possible vulneració
de la Llei de Protecció de Dades en el cas d'utilització de les
converses gravades a un assessor comercial amb finalitats de
millora de la qualitat en l'atenció, per a acomiadar-lo.
Finalment, hem incorporat un repàs de les majories necessàries
per a adoptar acords en el si de les juntes de propietaris arrel de
les últimes reformes que s'han incorporat en la seva regulació
en assumptes tan d'actualitat com, per exemple, l'admissió de
pisos turístics en l'edifici.
Esperem que tots aquests continguts siguin del seu interès,
i sobretot, que l'any 2022 sigui un bon any per a iniciar nous
projectes i mantenir, tan bé com sigui possible, els que ja tenim
en marxa…

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.

FISCAL
DECLARACIÓ
D'INCONSTITUCIONALITAT
I NOVA NORMA DE CÀLCUL PER A LA
“PLUSVÀLUA”
EN LA SEVA SENTÈNCIA DE 26 D'OCTUBRE DE 2021, EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL VA DECLARAR INCONSTITUCIONAL PART DE LA REGULACIÓ
DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA (D'ARA ENDAVANT, IIVTNU), CONEGUT POPULARMENT COM A
"PLUSVÀLUA", I REGULAT PEL RD LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUAL
S'APROVA LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS. ES TRACTA D'UN
IMPOST QUE S'APLICA EN QUALSEVOL SUPÒSIT DE TRANSMISSIÓ D'IMMOBLES
URBANS (VENDES, HERÈNCIES, DONACIONS...,), PER TANT AQUESTA RESOLUCIÓ
DEL CONSTITUCIONAL I EL CANVI EN LA SEVA REGULACIÓ SÓN DE GRAN
TRANSCENDÈNCIA PER A TOTS ELS CONTRIBUENTS.
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1.- L'IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA): QUAN I QUI HA DE PAGAR-HO?
El IIVTNU és un impost municipal que grava
l'increment de valor dels terrenys urbans que
es posa de manifest a conseqüència de la
seva transmissió per qualsevol títol, o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real
de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests.
És a dir, és un impost que es preveu aplicable
en nombrosos casos: transmissions per venda,
donacions, adquisicions per herència, constitució
d'usdefruits...
L'impost es va crear amb l'objectiu de gravar
l'increment de valor que experimenta aquest bé
immoble des de la seva adquisició fins al seu
canvi de titularitat, considerant que, a causa
del pas del temps, el bé ha anat augmentant de
valor, i per aquest augment, s'ha de tributar en el
moment de la seva transmissió.
És important no confondre aquest impost
municipal amb el guany patrimonial que, en
alguns d'aquests casos, haurem de declarar a
més a més en el nostre IRPF a conseqüència
d'aquesta mateixa transmissió. Així, per
exemple, en el cas de la venda d'un habitatge,
d'una banda, haurem de pagar aquest impost
municipal sobre increment de valor dels terrenys
a l'ajuntament, i per una altra, haurem de declarar
el guany patrimonial obtingut en aquesta venda
en el nostre IRPF.
L'obligat a pagar aquest impost és normalment
el transmitent, que és el que es considera que
ha obtingut la plusvàlua gravada. Malgrat això,
en els casos en què la transmissió es realitza
a títol gratuït, es qualifica de subjecte passiu a
l'adquirent, per la qual cosa correspondria el
seu pagament al donatari que rep l'immoble en
donació, i no al donant, o a l'hereu que el rep en
herència, i no al causant que la transmet.
2.- EL IIVTNU: UN IMPOST QÜESTIONAT DES
DE FA ANYS.
La duplicitat de gravamen sobre un hipotètic
guany o increment de valor que suposa
l'aplicació simultània del IIVTNU i de l'IRPF en
el cas de les transmissions d'immobles, ha estat
tradicionalment un element “sospitós” de la
legitimitat d'aquest impost. Malgrat això, en els
últims anys, la sospita sobre la legalitat d'aquesta
figura tributària s'ha centrat en el seu objecte: és
veritat que sempre existeix un increment de valor
de l'immoble que pot ser gravat per l'impost?
Fem una breu incursió en la crisi que va implicar
la bombolla immobiliària, perquè aquí podem
trobar l'origen de la batalla que els contribuents
han guanyat ara en el Constitucional. Fins que
la bombolla va explotar, existia una espècie de
“regla d'or” en el mercat immobiliari en virtut de

la qual els immobles sempre augmentaven el
seu valor, i mai el perdien. Eren temps en què
invertir en immobles era segur, ja que l'increment
de valor de la inversió estava, d'alguna manera,
“garantit” pel mateix funcionament del mercat:
un pis o un local sempre (amb comptades
excepcions) es podia vendre per un preu superior
al de compra.
Amb l'esclat de la bombolla immobiliària,
aquesta “regla d'or” desapareix. El valor dels
immobles s'enfonsa en molts casos, i es
comencen a multiplicar les operacions en què
el venedor es veu obligat a vendre aquest pis
o aquest local per sota del preu pel qual el va
comprar. La pèrdua així soferta es reflectia
realment com a tal pèrdua, i no com a guany,
en declarar l'operació en l'IRPF. No obstant això,
la plusvàlua continuava aplicant la seva norma
de càlcul “objectiva” per a la determinació de
l'increment de valor operat pel pas del temps en
l'immoble, considerant sempre que en qualsevol
transmissió, onerosa o lucrativa, tal increment
es produïa, sense contemplar la possibilitat que,
en el nou marc econòmic, eren nombroses les
situacions en què no es produïa un increment,
sinó un decrement del valor de l'immoble.
Aquesta situació condueix al plantejament de
nombrosos recursos contra les liquidacions
d'aquest impost, que finalitzen l'any 2017 amb
una Sentència en què el Tribunal Constitucional
declara la inconstitucionalitat de sotmetre a
aquest tribut situacions en què no s'ha produït
un increment de valor del bé. A conseqüència
d'aquesta Sentència, aquelles operacions en
què la realitat era que el bé havia disminuït el
seu valor amb el pas del temps en comptes
d'incrementar-lo, l'impost ja no es podia aplicar.
Dos anys més tard, al 2019, el Tribunal
Constitucional torna a dictar una altra sentència
històrica en relació amb aquest impost,
declarant la inadmissibilitat del tribut en aquells
casos en què, fins i tot existint un increment de
valor del bé, la quota a pagar per aquest IIVTNU
és superior a l'increment patrimonial operat en
el bé. A partir de la sentència, tampoc podrà
aplicar-se l'impost en aquests casos.
El 26 d'octubre de 2021 el Tribunal Constitucional
estima la qüestió d'inconstitucionalitat
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia
d'Andalusia en relació amb un cas en què els
interessats consideraven que l'impost exigit pel
seu Ajuntament era excessiu en comparació
amb l'increment de valor experimentat pel
terreny transmès, per la qual cosa podia estarse vulnerant el principi de no confiscatorietat
previst per al conjunt del nostre sistema tributari
per l'article 31 de la Constitució.
La sentència declara la inconstitucionalitat
del mètode de càlcul de l'impost, però no tot
l'impost, deixant així una situació de buit legal,
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en què l'impost continua vigent, però no es
pot aplicar perquè ha quedat eliminada la seva
norma de càlcul.
Després d'aquest pronunciament, s'obre un
període d'incertesa sobre el futur d'aquest impost
municipal, que es resol amb l'aprovació del Reial
decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual
s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals a la recent jurisprudència
del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost
sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
3.- LA CLAU DE LA SENTÈNCIA DEL TC DE 26
D'OCTUBRE DE 2021: LA NORMA DE CÀLCUL
OBJECTIU.
En aquesta recent tercera sentència dictada
pel Tribunal Constitucional en relació amb la
plusvàlua, el dubte de constitucionalitat gira al
voltant del mecanisme de càlcul de l'impost,
pivotant sobre elements purament objectius i no
de còmput de guanys reals, fet que ho distancia
del criteri de capacitat econòmica que ha de regir
en tot el sistema tributari a l'hora de calcular els
tributs.
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L'ús d'un mètode objectiu per al càlcul de
qualsevol tribut pot implicar com a conseqüència
que la quota a pagar sigui desproporcionada
o excessiva en relació amb l'increment de
valor real, i això encara que aquesta quota
no absorbeixi per complet l'augment de valor
existent en el moment de la transmissió. Per
tant, el TC afirma que la constitucionalitat o no
d'aquesta figura tributària no ha de qüestionarse només des del punt de la prohibició de la

confiscatorietat, sinó que es tracta, sobretot,
d'una qüestió vinculada amb el respecte o no del
principi de capacitat econòmica en el moment
de calcular el gravamen exigible. En paraules del
mateix TC: "el que es discuteix és el mètode de
quantificació de la base imposable del tribut per
què no calcula l'increment de valor del terreny
urbà gravat en funció de la capacitat econòmica
efectiva i certa manifestada pel contribuent en
ocasió de la seva transmissió."

Conclou el TC que "el mateix
establiment
d'una
estimació
objectiva suposa deixar al marge la
capacitat econòmica real demostrada
pel contribuent" que a més és un
element que obligatòriament s'ha de
tenir en compte per a la determinació
de la base imposable, per la qual cosa
"el manteniment de l'actual sistema
objectiu i obligatori de determinació
de la base imposable, per ser aliè a
la realitat del mercat immobiliari i
de la crisi econòmica i, per tant, al
marge de la capacitat econòmica
gravada per l'impost i demostrada
pel contribuent, vulnera el principi
de capacitat econòmica com a criteri
d'imposició (art. 31.1 CE)".

En relació amb la possibilitat que siguin anul·lades
les plusvàlues reportades amb anterioritat a
la Sentència, un dels punts més esperats pels
contribuents, el Tribunal Constitucional declara
la seva intangibilitat, la impossibilitat de recórrer
o qüestionar amb base en aquesta Sentència,
aquelles situacions anteriors a elles que siguin
fermes. Així, totes aquelles autoliquidacions no
recorregudes i per a les quals ha finalitzat el termini
per a recórrer, ja no es podran recórrer (segons
manté la Sentència) per a buscar la seva anul·lació
en aplicació amb fonament en aquesta declaració
d'inconstitucionalitat.
En paraules del mateix Tribunal Constitucional:
“no poden considerar-se situacions susceptibles
de ser revisades amb fonament en la present
sentència aquelles obligacions tributàries
reportades per aquest impost que, a la data
de dictar-se la mateixa, hagin estat decidides
definitivament mitjançant sentència amb
força de cosa jutjada o mitjançant resolució
administrativa ferma. A aquests exclusius
efectes, tindran també la consideració de
situacions consolidades (i) les liquidacions
provisionals o definitives que no hagin estat
impugnades a la data de dictar-se aquesta
sentència i (ii) les autoliquidacions la rectificació
de les quals no hagi estat sol·licitada ex art.
120.3 LGT a aquesta data”.
4.- NOVA REGULACIÓ DEL MÈTODE DE
CÀLCUL DE L'IIVTNU
El Reial decret llei 26/2021, incorpora noves
normes per al càlcul d'aquest impost, amb les
quals es pretén “salvar” la continuïtat del tribut
malgrat la Sentència del Tribunal Constitucional
que declara contrària a la Constitució una part
crucial de la seva regulació, com és la de la
determinació de la seva Base imposable i càlcul
de la quota. Els Ajuntaments hauran d'adaptar
les seves Ordenances a aquesta nova regulació
en sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest
nou text normatiu, és a dir, com a màxim el
pròxim 10 de maig, mentrestant, s'aplicaran
directament les normes previstes en aquest nou
Reial decret llei.
1) COEXISTÈNCIA DE DOS MÈTODES DIFERENTS
PER AL CÀLCUL DE L'IMPOST

En comptes d'eliminar definitivament el mètode
de càlcul objectiu declarat inconstitucional, la
nova regulació del tribut incorporada pel Reial
decret llei 26/2021, opta per mantenir-lo i afegir
un nou mètode addicional. D'aquesta manera,
conviuen en la nova regulació de l'impost dos
mètodes per a la determinació de la quota a
pagar per la plusvàlua: el tradicional que arrenca
de valors objectius i el nou que intenta respondre
a l'increment de valor real operat en els terrenys
transmesos.

Així com queden configurats, d'entrada
s'aplicarà el criteri objectiu. Només si el
contribuent opta pel mètode de càlcul a partir
del valor real, serà aquest d'aplicació. Aquesta
segona opció és, per tant, voluntària.
2) NO SUBJECCIÓ EN ELS CASOS D'ABSÈNCIA
D'INCREMENT DE VALOR

Es dóna una nova redacció a l'apartat 5 de
l'article 104 en compliment del que s'estableix
per les sentències prèvies del Tribunal
Constitucional: “No es produirà la subjecció
a l'impost en les transmissions de terrenys
respecte dels quals es constati la inexistència
d'increment de valor per diferència entre els
valors d'aquests terrenys en les dates de
transmissió i adquisició.”

Serà l'interessat el que haurà
d'acreditar aquesta inexistència
d'increment mitjançant l'aportació
dels títols de transmissió i adquisició
corresponents. A l'efecte de constatar
l'assenyalada inexistència d'increment
de valor, es prendrà com a valor
d'adquisició i transmissió, en cada
cas, el major entre els dos següents:
primer, el que aparegui en el títol
que documenti l'operació (en cas
d'operacions a títol lucratiu, es
considerarà el valor declarat a l'efecte
de l'Impost sobre Successions i
Donacions), i segon, el comprovat
per l'Administració. A l'efecte de la
determinació del valor major entre
aquests dos no poden tenir-se en
compte les despeses o tributs que
gravin aquestes operacions.
L'últim paràgraf d'aquest nou article 104.5
afegeix que, en cas de posterior transmissió
dels immobles referits en aquest apartat
(no subjectes), per a determinar el nombre
d'anys al llarg de què s'ha posat de manifest
l'increment de valor, no es tindrà en compte el
període anterior a la seva adquisició. Queden
exclosos de l'aplicació d'aquesta norma, i en
conseqüència, caldrà computar el període de
permanència des de l'adquisició anterior, tant
els casos de no subjecció per aportacions de
béns a la societat conjugal i assimilades, com
els supòsits d'aportacions realitzades en el marc
d'operacions de reestructuració empresarial.
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“Les prediccions econòmiques són inconsistents per principi,
pel fet que causen que els agents actuïn d'una manera diferent de la prevista”
Oskar Morgenstern

3) CÀLCUL DE LA BASE IMPOSABLE: NOVETATS IMPORTANTS.

a) Coexisteixen dos mètodes per al càlcul de la base imposable de l'impost. D'una banda, es manté el
mètode de càlcul tradicional, de funcionament objectiu: “La base imposable d'aquest impost està
constituïda per l'increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació
i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys, i es determinarà, sense perjudici del que es
disposa en l'apartat 5 d'aquest article [càlcul segons dades reals], multiplicant el valor del terreny en el
moment de la meritació (…), pel coeficient que correspongui al període de generació”.
A partir d'aquesta premissa, les normes de valoració previstes en la normativa prèvia es mantenen
inalterables per als diferents casos (transmissions de terrenys, transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, expropiacions…). Com a novetat, s'incorpora per al cas de la transmissió de
terrenys, la possibilitat que els Ajuntaments puguin establir en la seva corresponent Ordenança un
coeficient reductor sobre el valor a tenir en compte en el cas de determinades transmissions que
serveixi per a ponderar el seu grau d'actualització amb un màxim del 15%.
b) Període de generació de l'increment de valor. Serà el nombre d'anys al llarg de què s'hagi posat de
manifest l'increment de valor. Matisa la norma en aquest punt que, per als casos de no subjecció,
com a norma general, i “tret que la llei indiqui una altra cosa”, per al càlcul del període de generació
de l'increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a
data d'adquisició, a l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior, aquella en la qual es va produir
l'anterior meritació de l'impost.
c) S'afegeix el cas de períodes de generació inferiors a un any. En la regulació anterior, el quadre de
percentatges màxims a aplicar sobre els valors dels terrenys arrencava en el coeficient d'aplicació per
als casos de “període de generació d'un a cinc anys”, amb el que no s'incorporaven coeficients per al
cas de transmissions de béns amb períodes de generació inferiors a un any. El nou Reial decret llei sí
que incorpora un nou coeficient de 0,14 per a aquells casos en què existeixi un període de generació
inferior a un any.
d) Nous coeficients màxims. Es modifica la taula de coeficients màxims que els Ajuntaments no podran
superar, substituint el sistema de períodes determinats per un conjunt d'anys, pel de coeficients anuals
diferents, que només s'unifiquen per a períodes iguals o superiors a 20 anys. Es preveu l'actualització
anual d'aquests coeficients.
e) Substitució de la norma de càlcul objectiu per la d'increment real. Es preveu que, en aquells casos
que així ho sol·liciti el subjecte passiu, si la comparativa entre els valors reals d'adquisició i transmissió
genera una base imposable per a aquest impost diferent de la calculada d'acord amb els criteris generals
de tall objectiu, s'estarà a la quantia de la base imposable resultant de l'aplicació de tals valors reals.
f) S'introdueix el sistema d'autoliquidació pel qual els Ajuntaments podran optar, excepte excepcions,
per a la gestió de l'impost. L'Ajuntament podrà comprovar els valors declarats quan les autoliquidacions
es calculin partint de les dades reals aportades pel contribuent. Fora d'aquests casos, l'Ajuntament
només podrà comprovar que s'han aplicat correctament les normes de càlcul de l'impost, sense que,
a conseqüència d'aquesta comprovació, puguin
atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les
resultants d'aquestes normes.
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FISCAL APUNTS
NOVA DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA DE
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'HABITATGES
EL BOE DEL PASSAT 6 D'OCTUBRE INCORPORA EN EL NOSTRE ORDENAMENT TRIBUTARI UNA NOVA I
INTERESSANT DEDUCCIÓ EN L'IRPF: LA DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
D'HABITATGES. AQUESTA DEDUCCIÓ, QUE EN REALITAT INCORPORA TRES DEDUCCIONS EN UNA, HA
ENTRAT EN VIGOR EL MATEIX DIA DE LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL BOE, ÉS A DIR EL 6 D'OCTUBRE, I RESULTA
APLICABLE, AMB UNES DETERMINADES CONDICIONS, A LES OBRES REALITZADES TAMBÉ EN AQUEST
ÚLTIM TRIMESTRE DE L'ANY 2021. ES TRACTA D'UNA DEDUCCIÓ ESTATAL QUE ES RESTA EXCLUSIVAMENT
AL 100% DE LA QUOTA ÍNTEGRA ESTATAL. VEGEM QUINES SÓN LES CLAUS PRINCIPALS D'AQUESTES TRES
NOVES DEDUCCIONS.

PER OBRES PER A LA REDUCCIÓ DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
Període de realització de les obres: 6/10/2021 - 31/12/2022
Deducció

20% de les quantitats pagades per les obres realitzades durant el període d'aplicació de
la deducció

Base màxima anual 5.000 €
de la deducció
(per tant, deducció màxima anual de 1.000€)
Habitatges

· Habitatge habitual
· Habitatges arrendats
· Habitatges en expectativa de lloguer, si es lloguen abans del 31/12/2023
· No aplicable si les obres en la part de l'habitatge afecta activitats econòmiques,
garatges, trasters, jardins, instal·lacions esportives, piscines, i anàlegs

Justificació de la
millora energètica

· Reducció de, com a mínim, un 7% de la suma dels indicadors de demanda de
calefacció/refrigeració
Acreditació: comparativa certificat eficiència energètica abans i després de les obres

Exercici d'aplicació
de la deducció

· Aquell en què s'expedeix el certificat emès després de les obres.· Si s'expedeix en 2022
i s'han abonat quantitats per a les obres en 2021: deducció en 2021, considerant els
pagaments efectuats entre el 6/10/2021 i el 31/11/2021.
El certificat ha de ser expedit abans de l'1 de gener de 2023

PER OBRES PER A LA MILLORA EN EL CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE
Període de realització de les obres: 6/10/2021 - 31/12/2022
Deducció

40% de les quantitats pagades per les obres realitzades durant el període d'aplicació
de la deducció

Base màxima anual 7.500 €
de la deducció
(per tant, deducció màxima anual de 3.000€)
Habitatges

· Habitatge habitual
· Habitatges arrendats
· Habitatges en expectativa de lloguer, si es lloguen abans del 31/12/2023
· No aplicable si les obres en la part de l'habitatge afecta activitats econòmiques,
garatges, trasters, jardins, instal·lacions esportives, piscines, i anàlegs

Justificació de la
millora energètica

Dues opcions:
· Reducció de com a mínim un 30% en l'indicador de consum d'energia primària no
renovable
· Millora de la qualificació energètica per a obtenir qualificació A o B
Acreditació: comparativa certificat eficiència energètica abans i després de les obres

Exercici d'aplicació
de la deducció

· Aquell en què s'expedeix el certificat emès després de les obres
· Si s'expedeix en 2022 i s'han abonat quantitats per a les obres en 2021: deducció en
2021, considerant els pagaments efectuats entre el 6/10/2021 i el 31/11/2021
El certificat ha de ser expedit abans de l'1 de gener de 2023
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PER OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS
Període de realització de les obres: 6/10/2021 - 31/12/2023
Deducció

60% de les quantitats pagades per les obres de rehabilitació energètica de l'edifici en el qual
s'ubiquen els habitatges propietat del contribuent

Base màxima anual
de la deducció

5.000 €
· Possibilitat de deduir en els quatre exercicis següents les quantitats no deduïdes per
excedir de la base màxima anual amb el mateix límit de 5.000€
· Base màxima acumulada durant els anys d'aplicació: 15.000

Habitatges

· Habitatges ubicats en edificis d'ús predominantment residencial
· Places de garatge i trasters adquirits amb els habitatges
· Excloses: obres en la part de l'habitatge afecte a una activitat
· Deducció individual per les obres de l'edifici: aplicació del coeficient de participació en
l'edifici a les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris

Justificació de la
millora energètica

Dues opcions:
· Reducció ≥ 30% en l'indicador de consum d'energia primària no renovable
· Millora de la qualificació energètica per a obtenir qualificació A o B
Acreditació: comparativa certificat eficiència energètica abans i després de les obres

Exercici d'aplicació
de la deducció

· Deducció aplicable en 2021, 2022 i 2023, en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun
d'aquests exercicis, sempre que s'hagi expedit el corresponent certificat
Si el certificat s'expedeix en període posterior a aquell en què es van abonar pagaments per a
les obres, la deducció s'aplica en l'exercici en què es van pagar les obres, tenint en compte les
quantitats pagades entre el 6/10/2021 i el 31 de desembre d'aquest període impositiu
El certificat ha de ser expedit abans de l'1 de gener de 2024

CONDICIONS COMUNES A LES 3 MODALITATS
Incompatibles

La mateixa obra no pot generar l'aplicació de les tres deduccions

Pagament

Transferència, xec, targeta de crèdit/dèbit, NO en metàl·lic

Despeses que
donen dret a la
deducció

Execució de les obres, honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics,
direcció d'obres, inversió en equips i materials, emissió dels certificats d'eficiència
energètica
No donen dret a la deducció les despeses generades per la instal·lació o substitució
d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil
S'han de descomptar les quantitats que hagin estat subvencionades mitjançant
programes d'ajudes públiques, sobre les que no es pot aplicar la deducció

Certificats previs
a les obres

A efectes d'acreditar el compliment de les condicions de millora, seran vàlids els certificats
expedits abans de l'inici de les obres sempre que no hagi transcorregut un termini de dos
anys entre la data d'expedició del certificat i la data de les obres

EXEMPCIÓ DE LES AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
El mateix Reial decret llei 19/2021, declara que no s'integraran en la Base Imposable de l'IRPF les subvencions
concedides per a la realització d'obres de rehabilitació energètica d'edificis, ni les ajudes percebudes en
aplicació dels programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social.

NOVETATS NORMATIVA FISCAL
Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Reial decret 899/2021, de 19 d'octubre, 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 reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes
de previsió social i pagaments a compte.
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Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de
l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

LABORAL
LES EXEMPCIONS DE COTIZACIÓ EN ELS ERTO
QUEDEN VINCULADES A LA FORMACIÓ

EL REIAL DECRET LLEI 18/2021, DE 28 DE SETEMBRE, DE MESURES URGENTS PER
A LA PROTECCIÓ DE L'OCUPACIÓ, LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I LA MILLORA DEL
MERCAT DE TREBALL, ÉS EL QUE PREVEU LA PRÒRROGA DELS ERTO FINS ALS
PRIMERS MESOS DE L'ANY 2022. NO OBSTANT AIXÒ, ENTRE LES MESURES QUE
INCORPORA, HI HA UNA QUE SEMBLA HAVER PASSAT UNA MICA DESAPERCEBUDA:
LES EXEMPCIONS DE COTITZACIÓ PREVISTES PER A AQUESTES SITUACIONS
QUEDEN CONDICIONADES A L'OBLIGACIÓ DE FORMAR ALS TREBALLADORS
EN ERTO. DE FET, EL MECANISME DE SOSTENIBILITAT EN L'OCUPACIÓ QUE
ES PLANTEJA PEL GOVERN PER A SUBSTITUIR ELS ACTUALS EXPEDIENTS DE
REGULACIÓ TEMPORAL DE L'OCUPACIÓ, INCORPORARAN AMB TOTA PROBABILITAT
ALGUN TIPUS DE VINCULACIÓ ENTRE L'ACCÉS ALS BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ
AMB EL DESENVOLUPAMENT EFECTIU PER PART DE L'EMPRESA D'ACCIONS
FORMATIVES EN FAVOR DE LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER LES
MESURES DE REDUCCIÓ DE JORNADA. AQUESTES ACCIONS HAURAN DE CENTRARSE, PRINCIPALMENT, EN CURSOS QUE AJUDIN A FOMENTAR LA TRANSICIÓ
PROFESSIONAL NECESSÀRIA PER A AFRONTAR ELS CANVIS ECONÒMICS O
TECNOLÒGICS.
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“Donar suport a les energies renovables. Reciclar. Reutilitzar. Restaurar. Reposar”
Claudia Black

A QUINES EMPRESES S'OBLIGA A ORGANITZAR AQUESTA FORMACIÓ?
S'exigeix l'organització d'accions formatives a aquelles empreses que
pretenguin gaudir de les exempcions en la cotització a la Seguretat Social
previstes legalment, i que es trobin en una d'aquestes dues condicions: o bé
es tracta d'empreses amb un expedient de regulació de l'ocupació vigent a
30 de setembre de 2021 que s'hagi prorrogat fins al 28 de febrer de 2022, o
bé són empreses que es troben en una situació limitativa de la seva activitat
relacionada amb la COVID 19 i la situació pandèmica.
En ambdós casos, el gaudi d'aquestes exempcions en les cotitzacions
a la Seguretat Social queda condicionat al desenvolupament d'accions
formatives per a cadascuna de les persones afectades per un ERTO entre
l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, accions formatives que,
a més a més, hauran de complir amb les condicions establertes per aquest
mateix Reial decret llei 18/2021.

AMB QUIN OBJECTIU S'HAN DE PLANTEJAR AQUESTES ACCIONS
FORMATIVES?
L'objectiu de la formació ha de ser millorar les competències professionals
i l'ocupabilitat de les persones treballadores afectades per l'ERTO, tenint
en compte quines són les necessitats formatives reals, incloent-hi
competències digitals i altres formacions que permetin la requalificació de les
persones treballadores, encara que no estiguin relacionades amb l'activitat
desenvolupada per l'empresa.
QUANTES HORES DE FORMACIÓ S'HAN DE REALITZAR PER A
COMPLIR AMB AQUESTA CONDICIÓ?
El nombre d'hores de formació que ha de realitzar cada persona treballadora
per la qual l'empresa hagi gaudit de bonificacions en l'ERTO ve determinada
per la mida de l'empresa, de manera que aquelles empreses que tinguin
entre 10 i 49 treballadors hauran d'oferir 30 hores de formació com a mínim,
mentre que aquest mínim serà de 40 hores per persona en cas d'empreses
amb una plantilla de 50 o més treballadors.
ELS CURSOS S'HAN DE REALITZAR DURANT O FORA DEL TEMPS DE
TREBALL?
El Reial decret llei preveu que les accions formatives es puguin desenvolupar
tant durant el temps d'aplicació de la reducció de jornada o suspensió del
contracte, com durant el temps de treball, l'única condició que sembla
imposar-se és que en l'organització d'aquesta formació es respectin els drets
dels treballadors en el marc dels descansos legalment establerts i el dret a la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar. Igualment, no es tanca cap
format concret per als cursos, sinó que aquests poden desenvolupar-se en
qualsevol dels formats admesos.
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QUIN ÉS EL TERMINI PER AL DESENVOLUPAMENT D'AQUESTES
ACCIONS FORMATIVES?
Les accions formatives s'han de realitzar abans del 30 de juny de 2022.

EXISTEIX UN CONTROL I LA POSSIBILITAT DE SANCIONS EN CAS DE
NO REALITZAR LA FORMACIÓ IMPOSADA?
De la lectura del Reial decret legislatiu tot apunta al fet que sí. Es preveu,
en primer lloc, que la Tresoreria General de la Seguretat Social comuniqui
al SEPE el llistat de les persones treballadores por les que l'empresa
ha gaudit de les exempcions en les cotitzacions entre l'1 de novembre
de 2021 i el 28 de febrer de 2022. Amb aquesta informació, el SEPE
s'encarregarà de verificar l'efectiva realització de les accions formatives,
així com el seu desenvolupament complint les condicions establertes
en aquesta normativa. En el cas que el SEPE conclogui que les accions
formatives no s'han realitzat, la Tresoreria General de la Seguretat Social
posarà en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
aquesta circumstància, perquè pugui posar en marxa els corresponents
expedients sancionadors i liquidatoris corresponents a les diferències
entre les quotes ordinàries i les bonificades per cada persona sobre la
qual s'ha incomplert el requisit de la formació. L'empresa quedarà exclosa
d'aquesta obligació de reintegrament en aquells casos en què acrediti la
posada a disposició de la persona treballadora de les accions formatives
corresponents però, així i tot, la persona treballadora no les hagi realitzat.
TINDRAN ALGUNS AVANTATGES ADDICIONALS LES EMPRESES QUE
COMPLEIXIN AMB AQUESTA OBLIGACIÓ FORMATIVA?
Sí. Les empreses que ofereixin aquesta formació també veuran incrementat
el seu crèdit per al finançament d'accions en l'àmbit de la formació
programada per les quantitats següents, en funció del nombre de persones
treballadores en l'empresa:
•
•
•

De 1 a 9: 425 € per persona
De 10 a 49: 400 € per persona
Més de 50: 320 € per persona

NOVETATS NORMATIVA LABORAL
Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica
i la millora del mercat de treball.
Reial decret llei 25/2021, de 8 de novembre, de mesures en matèria de Seguretat Social i altres mesures fiscals de suport
social.
Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la Direcció General del Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per
a l'any 2022.
Llei 12/2021, de 28 de setembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a garantir
els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de les plataformes digitals.
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LABORAL APUNTS
ENREGISTRAMENTS, PODER DISCIPLINARI I PROTECCIÓ DE
DADES PERSONALS DELS TREBALLADORS: LA SENTÈNCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 4 D'OCTUBRE DE 2021
EL BOE DEL PASSAT 9 DE NOVEMBRE PUBLICA UNA INTERESSANT SENTÈNCIA DICTADA EN
RECURS D'EMPARA PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN QUÈ RESOL EL QUE, APARENTMENT,
SEMBLA NOMÉS UN CAS MÉS D'UTILITZACIÓ D'ENREGISTRAMENTS PER PART DE L'EMPRESA
PER A JUSTIFICAR UN ACOMIADAMENT. NO OBSTANT AIXÒ, LA SENTÈNCIA RESULTA NOVA EN LA
MESURA EN QUÈ NO VINCULA LA LEGALITAT DE LA UTILITZACIÓ D'AQUESTS ENREGISTRAMENTS
QUE ACABEN EN ACOMIADAMENT DES DEL PUNT DE VISTA DEL DRET A LA INTIMITAT DEL
TREBALLADOR, SINÓ DES DE LA PERSPECTIVA DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, EN LA MESURA EN QUÈ EXISTEIX UN COMPROMÍS PER PART
DE L'EMPRESA DE NO UTILITZAR AQUESTS ENREGISTRAMENTS AMB FINALITATS DISCIPLINÀRIES.

EL CAS
El Tribunal Constitucional dicta aquesta Sentència en un procediment d'empara que interposa un treballador
al qual la seva empresa ha acomiadat. Es tracta d'un assessor comercial la feina del qual consisteix a prestar
atenció telefònica als clients. La causa d'aquest acomiadament va ser la comissió d'una falta qualificada de
molt greu, consistent en el fet que durant diferents dies dels mesos de març i abril de 2014 i en fins a un total
de vuit ocasions «s'ha pogut constatar una deficient atenció i una dilació injustificada en la resolució dels
problemes que li plantejaven, sense seguir els procediments establerts per a canalitzar les incidències, inclús
en alguns casos facilitant-los informació errònia». El demandant d'empara va ser advertit en diverses ocasions
de la incorrecció del seu procedir, donant-li les indicacions per a una actuació adequada. L'acomiadament es
declara improcedent, però el recorrent considera que s'ha de qualificar de nul en basar-se en enregistraments
que vulneren la normativa de protecció de dades personals. Fonamenta aquest recurs d'empara en la vulneració
del seu dret a la protecció de les seves dades personals.
Els dos elements protagonistes per a resoldre aquest cas són:

1

Tots els assessors comercials de la
companyia coneixen que les converses
són enregistrades, és més, saben que
una de les funcions de les coordinadores de
servei és escoltar aquests enregistraments per
a comprovar com cadascú d'ells desenvolupa la
seva feina.
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2

Existeix un acord signat per l'empresa
amb els representants dels treballadors,
on es recull que la finalitat d'aquests
enregistraments serà, d'una banda, millorar
la qualitat del servei, i d'una altra, identificar
les millores formatives recomanables per als
treballadors. En aquest document l'empresa
adquireix un compromís que és clau en aquest
cas: “el monitoratge no tindrà en cap cas com
a objectiu la seva utilització com a mecanisme
disciplinari”.

Com encaixen tots aquests elements per a poder valorar si s'ha vulnerat el
dret fonamental a la protecció de dades personals del treballador imposat per
l'article 18.4 CE?
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL I NOVETATS DEL PRESENT CAS
Tot i que el TC ja s'havia pronunciat en alguna ocasió sobre els enregistraments com a justificants d'un
acomiadament, el que és novador d'aquesta sentència és que, per primera vegada, el TC es pronuncia
sobre la rellevància que tenen les condicions pactades entre l'empresa i el treballador sobre la finalitat amb
què s'utilitzaran les dades obtingudes mitjançant els enregistraments, a efectes de configurar el dret a la
protecció de dades personals de la persona assalariada, i analitzar la transcendència que té sobre aquest dret
del treballador un ús empresarial d'aquestes dades amb finalitats diferents de les pactades inicialment.
En les posicions prèvies del TC, mantingudes en coherència també amb la posició mantinguda pel Tribunal
Europeu de Drets Humans, les claus en relació amb la protecció de dades personals dels treballadors en
cas d'enregistraments han estat tradicionalment les següents: 1) la necessitat de notificar al treballador
l'existència de l'enregistrament; 2) l'ocupador ha de facilitar raons legítimes per a justificar l'enregistrament;
3) verificació de la finalitat amb què s'han emprat els resultats de la vigilància i si aquestes finalitats són
coherents amb els establerts prèviament i; 4) si s'han proporcionat al treballador les mesures apropiades,
per exemple, la informació necessària. No obstant això, el present cas incorpora un nou element: com afecta
el dret a la protecció de dades del treballador el fet que les seves dades s'utilitzin amb una finalitat per a la
qual el mateix ocupador es va comprometre a no utilitzar, com és el control disciplinari, i que finalitza amb
l'acomiadament del treballador?

LA SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA
Conclou el Tribunal Constitucional que, en aquest cas, no ha existit una vulneració del dret fonamental a la
protecció de dades personals del treballador, ja que, els enregistraments van ser utilitzats inicialment amb
les finalitats previstes: controlar la qualitat del servei i detectar necessitats formatives dels treballadors.
La Sentència considera que, a la vista dels fets provats, es pot comprovar que, després d'escoltar els
enregistraments els responsables, aquests van advertir al treballador en diverses ocasions de la incorrecció
de les seves actuacions (ús de dades amb la finalitat de millorar la qualitat del servei) i se li van donar les
indicacions pertinents perquè pogués desenvolupar les seves tasques de forma adequada (ús de dades amb
finalitat formativa). En opinió del Tribunal, la clau per a dictar la sentència desestimatòria d'empara és que, el
fonament de l'acomiadament no és la forma inadequada de treballar que s'observa en els enregistraments,
sinó el fet que el treballador es mantingui en la mateixa actitud i no la modifiqui, tot i les advertències
formulades per l'empresa.
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MERCANTIL
LA PRESA DE DECISIONS EN LES JUNTES DE
PROPIETARIS
D'HABITATGES
DE
PROPIETAT
HORITZONTAL
AQUEST MES D'OCTUBRE S'HA DUT A TERME UNA INTERESSANT REFORMA EN LA LLEI DE
PROPIETAT HORITZONTAL (LPH) EN EL MARC DE LES MAJORIES EXIGIBLES PER A DETERMINADES
DECISIONS. VEIEM QUIN ÉS EL RÈGIM PREVIST PER LA LPH PER A LES DECISIONS QUE POT PRENDRE
UNA JUNTA DE PROPIETARIS D'UN EDIFICI EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL, O EN TERMES
COL·LOQUIALS, LES DECISIONS QUE PUGUIN PRENDRE'S DESPRÉS D'UNA AVORRIDA DISCUSSIÓ
EN UNA “REUNIÓ DE VEÏNS”.

1.- Instal·lació d'infraestructures comunes per a l'accés als serveis de telecomunicacions, instal·lació de sistemes comuns
o privatius d'aprofitament d'energies renovables o d'infraestructures necessàries per accedir a nous subministraments
energètics col·lectius: majoria d'1/3 dels integrants de la comunitat que representi 1/3 de les quotes de participació.
El cost d'aquestes instal·lacions no es pot repercutir sobre els propietaris que no hagueren votat expressament en la
junta a favor de l'acord, tot i que es preveu la possibilitat que, si canvien de parer en el futur i sol·liciten l'accés a aquestes
instal·lacions, puguin fer-ho sempre que abonin l'import que els hi haguera correspost pagar en aquell moment inicial amb
els seus corresponents interessos.
2.- Realització d'obres o establiment de nous serveis comuns orientats a suprimir barreres arquitectòniques, i en tot cas,
l'establiment dels serveis d'ascensor, inclús quan suposin una modificació dels Estatuts: vot favorable de la majoria dels
propietaris que representin la majoria de les quotes de participació.
3.- Realització d'obres o actuacions que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica, la implantació de fonts
d'energia renovable d'ús comú, així com la sol·licitud de subvencions, ajudes, préstecs per part de la comunitat per a fer
front a la realització d'aquestes obres: vot favorable de la majoria que, a la vegada, representi a la majoria de les quotes de
participació. Per a aquest règim s'exigeix que el cost repercutit anualment una vegada restades les subvencions i les ajudes,
no superi la quantitat de nou mensualitats ordinàries de despeses comunes. Els dissidents en aquest cas no tenen dret a
no pagar aquesta derrama com sí que succeeix en altres casos.
4.- Establiment o supressió de serveis de porteria, vigilància, consergeria…: tant si suposen una modificació dels Estatuts
com si no, requereixen una majoria de les 3/5 parts dels propietaris.
5.- Decisions sobre l'arrendament d'elements comuns que no tinguin un ús específic i també les referents a l'establiment
o supressió d'equips o sistemes orientats a millorar l'eficiència energètica o hídrica de l'immoble: com a norma general
s'exigeix una majoria de 3/5 parts dels propietaris, però si es tracta d'un sistema d'aprofitament privatiu, serà suficient el
vot favorable d'un terç de les quotes de participació, sense que es pugui repercutir el cost sobre els propietaris que no hagin
votat expressament en la Junta a favor de l'acord.
6.- Instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús privatiu en el pàrquing de l'edifici sempre que aquest
s'ubiqui en una plaça individual: només requerirà la comunicació prèvia a la comunitat. En aquest cas totes les despeses
de la instal·lació i el consum d'aquest punt de recàrrega seran a càrrec dels interessats en el mateix.
7.- Ús d'habitatges de l'edifici com a habitatges d'ús turístic: la LPH no parla de majories per a permetre aquest ús, sinó
que estableix les majories necessàries per a limitar-ho. En aquest sentit, estableix la LPH en el seu article 17 que l'acord pel
qual es limiti o es condicioni el destí d'algun habitatge de l'edifici a habitatge d'ús turístic requerirà una majoria de
les 3/5 parts dels propietaris, que a la vegada representin les 3/5 parts dels coeficients de participació.
Fora d'aquests casos contemplats per la llei de propietat horitzontal expressament, el règim aplicable a la resta d'acords
que impliquin la modificació dels estatuts serà el d'unanimitat, i per als que no suposin aquesta modificació, serà suficient
amb el vot favorable de la majoria.
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CALENDARI FISCAL
Selecció de dates principals
GENER 2022

20

RENDA I SOCIETATS

31

RENDA

Retencions i ingressos a compte
Grans empreses (Desembre 2021) .
Quart trimestre 2021 . . . . .
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.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. . .111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda (Quart trimestre 2021)
Estimació directa . . . . . . . . . . .
Estimació objetiva . . . . . . . . . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 130
. 131

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. 303
. 309
. 390

Resum anual de Retencions i Ingressos a Compte 2021 . .
Declaració informativa entitats en Atribució de Rendes 2021 .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 180, 190, 193
. . . . 184

IVA
Autoliquidació (Desembre 2021) . . .
Autoliquidació (Quart trimestre 2021) .
Resum anual 2021 . . . . . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
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FEBRER 2022

21
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IVA

Retencions i ingressos a compte
Grans empreses (Gener 2022) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Grans Empreses i Devolució Mensual (Gener 2022) .
Declaració anual d'operacions amb tercers Any 2021

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Grans Empreses i Devolució Mensual (Febrer 2022) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 303
. 347

MARÇ 2022

21
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IVA

Retencions i ingressos a compte
Grans empreses (Febrer 2022) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 303

17

CALENDARI LABORAL

*

ARAGÓ

**

*

ASTÚRIES

**

*

ILLES
BALEARS

**

*

CANÀRIES
(1)

**

*

CANTÀBRIA

**

*

CASTELLA-LA
MANXA

**

*

CASTELLA I
LLEÓ

**

*

CATALUNYA
(2)

**

*

EXTREMADURA

**

*

GALÍCIA

**

*

COM.
MADRID

**

*

REGIÓ
MÚRCIA

**

*

C. FORAL
NAVARRA

**

*

PAÍS
BASC

**

*

LA
RIOJA

**

*

COMUNITAT
VALENCIANA

**

*

CIUTAT
DE
CEUTA

**

*

CIUTAT
DE
MELILLA

ANY 2022
ANDALUSIA

**

DATA DE LES FESTES

*

GENER
**

**

**

**

**
***

**

**

**

**

**

***

*

**

***

*

**

*

**

*

**

*

**

***

*

*

*

*

***

***

***

***

*

**

***

***

*

***

*

*

*

*

*

*

*

***

*

***

**

**

*

**

***

***

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

**

1 Any Nou

**

*

***

**
*

***

**
*

*

6 Epifania del Senyor
28 Dia d’Andalusia

FEBRER
MARÇ
1 Dia de les Illes Balears
19 Sant Josep
**
*

ABRIL
14 Dijous Sant
*
***

**

***

*

**

***

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

***

*
***

**

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

***

*

**

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

***

*

*

*

*

***

*

*

*

*

**

***
*

*

*

*

**

***

***

15 Divendres Sant
18 Dilluns de Pasqua
23 Sant Jordi/Dia d’Aragó
23 Festa de Castella i Lleó
2 Dilluns següent a la Festa del Treball

MAIG
2 Festa de la Comunitat de Madrid
3 Festa del Eid Fitr.
17 Dia de les Lletres Gallegues
30 Dia de Canàries
31 Dia de Castella-La Manxa
6 Dilluns de Pasqua Granada

JUNY
9 Dia de la Regió de Múrcia
9 Dia de La Rioja
16 Corpus Christi
24 Sant Joan
JULIOL
9 Festa del Sacriﬁci-Eidhul Adha
11 Festa del Sacriﬁci-Aid Al Adha
25 Santiago Apòstol/ Dia Nacional de Galícia
28 Dia de les Institucions de Cantàbria
AGOST
5 La Nostra Señora d’Àfrica
15 Assumpció de la Verge
SETEMBRE
6 V Centenari Volta al Món

2 Dia de Ceuta
8 Dia d’Astúries
8 Dia d’Extremadura
15 La Ben Apareguda

*

*

*

**

12 Festa Nacional d’Espanya

OCTUBRE

*

*

**

DESEMBRE

1 Tots Sants

NOVEMBRE

6 Dia de la Constitució Espanyola

*

**

**

*

**

**

*

**

**

8 Inmaculada Concepció

**

- Festa Nacional no substituïble (*)
- Festa Nacional respecte de la qual no s’ha exercit la facultat de substitució (**)
- Festa de la Comunitat Autònoma (***)

***

26 Dilluns següent al dia de Nadal
26 Sant Esteve

CÓDIS DE LES FESTES:

18

