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A PER UNA NOVA TARDOR!

Després del merescut descans estiuenc, en les pàgines següents 
podrà "aterrar" de nou en alguns dels temes que marcaran la pròxima 
temporada tardor-hivern (com la moda). Sens dubte, el més important, 
el nou sistema de càlcul de les cotitzacions per als autònoms. La 
combinació del Reial decret 504/2022, publicat a finals de juny, amb 
el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, suposa una modificació 
substancial en el RETA, aplicable de manera progressiva a partir de l'1 
de gener de 2023.

Les noves quanties previstes per a les cotitzacions dels autònoms 
suposaran, en alguns casos, cotitzacions menors a les actuals, però en 
molts, implicaran un augment d'aquestes. És el resultat de tot un procés 
que ha vingut a eliminar la possibilitat de triar la base de cotització que, 
fins ara, regia per a aquest col·lectiu, i que el separava en aquest punt 
essencial del règim general, en què el treballador cotitza en funció de 
la seva remuneració. A partir de 2023, serà obligatori comunicar a la 
Seguretat Social els rendiments previstos per a l'activitat econòmica 
o professional desenvolupada, ja que serà aquesta quantitat la que 
determinarà la base de cotització sobre la qual es calcularà la quota de 
cotització mensual entre els quinze trams de cotització previstos. Pel 
2023 la quota mínima serà de 230 euros i la màxima de 500, quantitats 
que passaran a ser 225 i 530 euros respectivament en 2024, i quedaran 
fixades entre els 200 i els 590 € al 2025.

Sense abandonar aquest col·lectiu, cal destacar que aquest mateix 
Reial decret 13/2022, publicat en el BOE del passat 27 de juliol, també 
modifica l'article 96.2 de la Llei de l'IRPF, per a incorporar l'obligació 
de presentar declaració de renda que s'imposa a totes les persones 
donades d'alta en el RETA (és a dir, tots els autònoms hauran de 
presentar aquesta declaració) així com a totes aquelles persones 
incloses en el Règim Especial de Treballadors de la Mar.

En aquest mateix número, analitzem també nous criteris importants 
que han vingut imposats per diferents òrgans administratius i judicials, 
i que obligaran a l'AEAT a revisar algunes de les seves posicions. D'una 
banda, la separació entre l'afectació del vehicle a l'activitat econòmica 
i el seu ús a l'efecte de determinar la deduïbilitat de l'IVA suportat 
en l'adquisició del combustible o el pagament de reparacions. Per 
una altra, la qualificació definitiva per part del Tribunal Suprem de la 
compensació de bases negatives d'exercicis anteriors com un dret del 
contribuent que aquest pot exercitar sense limitacions de temps o 
circumstàncies.

La situació d'incertesa en què vivim els últims mesos fa difícil preveure 
com seran les darreres setmanes de l'any, però esperem que puguem 
mantenir-nos en un escenari raonable, donades les circumstàncies.

Passi el que passi, esperem que hagin aconseguit una bona tornada a 
la rutina.

EDITORIAL

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
RÈGIM DE DEDUCCIONS DE LES DESPESES DE 
CARBURANT I D’ALLOTJAMENT DELS AGENTS 
COMERCIALS EN L’IMPOST DE SOCIETATS I EN 
L’IVA

A PARTIR D'UNA CONSULTA RESOLTA RECENTMENT PER 

LA DGT, PROPOSEM EN AQUESTES PÀGINES UN REPÀS 

SOBRE LES QÜESTIONS MÉS CONFLICTIVES QUE PODEN 

SORGIR, EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT FISCAL DE LES 

DESPESES, CORRESPONENTS AL COMBUSTIBLE ADQUIRIT 

PER ALS VEHICLES UTILITZATS PELS EMPLEATS EN 

L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA EMPRESA I, PER EXTENSIÓ, 

DE LES DESPESES D'ALLOTJAMENT, JA QUE SOVINT ES SOLEN 

PRESENTAR CONJUNTAMENT.
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DEDUCCIONS DE LES DESPESES PER 
CARBURANT I PER ALLOTJAMENT EN L'IMPOST 
DE SOCIETATS

La DGT, en la resposta vinculant V3226-21, de 
28 de desembre, qualifica com a deduïbles en 
l'impost sobre societats les despeses generades 
per l'ús dels vehicles propietat de l'empresa per 
part dels treballadors, així com el seu allotjament 
i manutenció, a causa del seu desplaçament a 
altres punts de la península per visitar els clients. 
Els únics requisits que s'imposen per a aquesta 
deducció són els generals ja coneguts: han d'estar 
reflectits en la comptabilitat, la seva imputació s'ha 
de fer d'acord amb la meritació i, per descomptat, 
hi ha d'haver la justificació documental 
corresponent. Sempre que aquestes condicions 
es compleixin i la despesa concreta no entri en el 
marc d'aplicació d'alguna previsió de la LIS que 
ho qualifiqui com a no deduïble, les despeses 
de combustible, allotjament i manutenció dels 
empleats constituiran despesa deduïble a l'impost 
sobre societats de l'entitat.

DEDUCCIONS DE L'IVA SUPORTAT PER LES 
DESPESES GENERADES PER L'ÚS DEL VEHICLE

D'entrada, com sabem, el dret a la deducció de les 
quotes d'IVA suportades correspon als subjectes 
passius de l'impost que tinguin la condició 
d'empresaris o professionals, sempre que es tracti 
de béns o serveis adquirits o contractats amb la 
finalitat d'afectar-los a activitats empresarials o 
professionals.

No obstant això, en relació amb la deducció de l'IVA 
per les despeses relacionades amb els cotxes, hem 
de tenir en compte diversos aspectes importants, 
alguns confirmats per aquesta resposta vinculant 
de la DGT de 28 de desembre de 2021.

El primer que cal tenir en compte és que la 
deducció de l'IVA d'una adquisició requereix la 
voluntat d'afectar el bé a l'activitat empresarial 
o professional desenvolupada per l'empresari. 
Aquest punt és la clau per poder accedir a la 
deducció de l’IVA suportat, però es tracta d’una 
qüestió de fet que, com a tal, s’haurà d’acreditar 
mitjançant qualsevol dels mitjans de prova 
admesos en dret.

A sensu contrario, en cap cas no seran deduïbles 
les quotes d'IVA suportat en les adquisicions 
o importacions de béns o serveis que no 
afectin, directament i exclusivament,  l'activitat 
empresarial o professional.

Fins aquí les coses estan força clares. No obstant 
això, per al cas dels vehicles, ens hem d'aturar 
en la redacció de l'article 95 de la LIVA i la seva 
interpretació per la DGT.

En primer lloc, aquest article considera que "No 
s'entenen afectes directament i exclusivament a 
l'activitat empresarial o professional", entre d'altres, 
i en allò que ara interessa, els béns següents: els que 
es destinin habitualment de forma combinada a 
l'activitat empresarial i no empresarial en períodes 
alternatius, els que s'utilitzen simultàniament per a 
activitats empresarials i per a necessitats privades, 
i els destinats a ser utilitzats en la satisfacció 
de necessitats personals dels empresaris o 
professionals, els familiars o el personal dependent.

A continuació, el mateix article 95 concreta que, 
en el cas dels béns d'inversió que es facin servir 
en tot o en part en l'activitat empresarial, s'ha de 
tenir en compte una regla general i una excepció 
per determinar-ne la deducció. La regla general 
és que l'IVA d'aquests béns es podrà deduir en la 
mesura que s'utilitzin en l'activitat empresarial. 
L'excepció és la que ens interessa ara, ja que es 
planteja per als vehicles, la deducció dels quals 
seguirà les pautes següents: 

• Els automòbils de turisme, els remolcs, 
els ciclomotors i les motocicletes es 
presumiran afectes al desenvolupament 
d'una activitat empresarial en una 
proporció del 50%. El contribuent pot 
provar que l’afectació és superior, i en 
conseqüència, aplicar un percentatge 
de deducció de la quota suportada 
superior.

• Hi ha certs vehicles que, per les seves 
característiques o finalitat natural, 
es presumeixen afectes totalment a 
l'activitat empresarial o professional, 
per la qual cosa l'IVA suportat en la seva 
adquisició serà deduïble íntegrament 
(sense perjudici que es pugui provar 
una afectació inferior).

Al llistat d'aquests vehicles que es presumeixen 
afectats a l'activitat en un 100%, s'inclouen a 
l'apartat e), “els utilitzats en els desplaçaments 
professionals dels representants o agents 
comercials”.
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Una de les qüestions que s'havia suscitat en 
relació amb aquesta previsió era si aquesta 
presumpció només afectava els vehicles utilitzats 
pels comercials autònoms, o si també es podien 
beneficiar d'aquesta previsió els vehicles utilitzats 
pels comercials contractats laboralment per les 
empreses. 

La Sentència del Tribunal Suprem 2986/2018, de 
19 de juliol, va aclarir aquesta qüestió, indicant 
que aquesta presumpció d'afectació total s'havia 
d'entendre aplicable en ambdós casos: “No 
exigeix que els representants o agents comercials 
a què es refereix actuïn necessàriament com a 
personal autònom (…) El propòsit del legislador 
ha estat acceptar la presumpció d'una afectació 
del cent per cent en els desplaçaments que 
comporten les activitats comercials i de 
representació, per entendre que aquests tenen 
un caràcter permanent: la necessitat d'aquests 
desplaçaments permanents a les tasques 
comercials o de representació es planteja 
per igual amb independència que aquestes 
siguin realitzades per personal autònom o per 
treballadors per compte d'altri d'una entitat 
mercantil.”

Per tant, l'afectació del 100% es presumeix 
en els vehicles utilitzats en els seus 
desplaçaments pels agents comercials, 
tant si són professionals autònoms, com si 
són treballadors contractats laboralment 
per l'empresa.

Un cop aclarit aquest punt, el cas que analitza 
aquesta consulta V3226-21 no se cenyeix al 
tractament de l'IVA dels vehicles pròpiament dits, 
sinó que entra a analitzar el règim de les seves 
despeses de carburant, reparacions, etc.

Per això, la DGT continua amb l'anàlisi d'aquest 
article 95 que especifica que també serà deduïble 
el 100% de les quotes suportades en l'adquisició 
o la importació d'accessoris, peces de recanvi, 
combustibles, serveis d'aparcament, peatges o 
reparacions dels vehicles que es presumeixen 
afectes en un 100%. I aquí ve l'element important 
que confirma la DGT en aquesta consulta: allò 
que determinarà si la quota d'IVA suportada al 
carburant o en la reparació d'un cotxe és IVA 
deduïble o no, és la seva relació concreta amb 
l'activitat del subjecte passiu.

El dret a deduir aquests imports és una qüestió 
a part del dret a deduir l'IVA del propi vehicle: 
“Els requisits exigits legalment per a la deducció 
de les quotes suportades per l'adquisició de 
béns o serveis directament relacionats amb béns 
d'inversió han de concórrer respecte a aquesta 
adquisició en particular i la seva relació amb 
l'activitat desenvolupada pel subjecte passiu, 
amb independència que estigui relacionada 
directament amb un bé afecte exclusivament i 
directament a l'activitat esmentada.”

En conseqüència, la deducció de l'IVA 
del combustible o les reparacions del 
vehicle és independent de la deducció 
de l'IVA de l'adquisició del vehicle. La 
DGT conclou que “les quotes suportades 
per l'adquisició de combustible seran 
deduïbles sempre que el seu consum 
afecti el desenvolupament de l'activitat 
empresarial o professional del subjecte 
passiu, i en la mesura que s'utilitzi 
previsiblement, en el desenvolupament 
de l'activitat econòmica esmentada ”.

6



Ara bé, serà el subjecte passiu qui haurà 
de provar, per qualsevol mitjà admès 
en dret, aquesta afectació a l'activitat 
empresarial del combustible i la resta de 
béns i serveis relacionats amb el vehicle.

ALTRES DUBTES QUE PODEN SORGIR EN 
RELACIÓ A L'IVA DE LES DESPESES DE 
CARBURANT…

L'empresa pot deduir l'IVA suportat pels empleats 
en la utilització dels seus propis vehicles (vehicles 
propietat dels empleats), les despeses dels quals 
són rescabalades per l'empresa?

Al seu INFORMA 107.542, i concretant la posició 
mantinguda prèviament pel TJUE, l'AEAT 
qualifica com a deduïbles les quotes suportades 
per l'adquisició de combustible en aquests 
casos, sempre que el seu consum afecti el 
desenvolupament de l'activitat empresarial o 
professional del subjecte passiu.

És imprescindible que la matrícula del vehicle 
figuri en la factura per poder deduir l'IVA del 
combustible?

D'acord amb la resposta que facilita la DGT a la 
seva consulta vinculant V1554-21, no és una dada 
imprescindible: “Les factures que documentin 
les operacions de subministrament de carburant 
per a vehicles afectes a activitats empresarials 
o professionals, expedides per a empresaris o 
professionals, per que aquests últims puguin 
exercir el dret a la deducció, si s’escau, de l'IVA 
suportat en aquestes operacions, hauran de reunir 
totes les dades i requisits continguts a l'article 6 
del Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i no és obligatori consignar la 
matrícula del vehicle amb què es realitza aquest 
subministrament. Això s'haurà d'entendre, sense 
perjudici que, la factura pugui contenir elements 

addicionals diferents dels obligatoris com la 
referida matrícula.”

DEDUCCIÓ DE L'IVA SUPORTAT PER LES 
DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA

L'article 96 de la Llei de l'IVA  fa referència a aquest 
cas i afirma, com a regla general, la no deducció de 
les quotes suportades per l'adquisició o la utilització 
de certs serveis, entre els quals hi ha “Els serveis de 
desplaçament o viatges, hostaleria i restauració” 
amb l'excepció que aquestes despeses siguin 
qualificades com a despeses fiscalment deduïbles 
en l'àmbit de l'Impost de Societats o de l'IRPF.

L'IVA suportat per la prestació d'aquests serveis 
serà deduïble si hi concorren dues condicions:

• Que l’allotjament s’hagi utilitzat en un 
desplaçament realitzat per atendre les 
necessitats empresarials de l’entitat.

• Que l’import d’aquests serveis tingui la 
consideració de despesa fiscalment deduïble 
en l’impost sobre societats (per a això serà 
necessari complir la resta de requisits: 
factura, registre, etc). Per tant, si l'allotjament 
dels comercials és una despesa deduïble en 
l'Impost sobre Societats, l'IVA suportat per 
aquest servei serà deduïble, mentre que en 
cas contrari, si no és despesa deduïble a l'IS, 
tampoc l'IVA suportat ho serà.

I en el cas de despeses per desplaçament 
i allotjament dels treballadors d'empreses 
subcontractades: també es pot deduir l'IVA 
suportat?

Al seu INFORMA 134.515, l'AEAT accepta aquesta 
possibilitat sempre que es provi que aquestes 
despeses responen a les finalitats de l'entitat, 
estiguin degudament comptabilitzades i 
justificades i es trobin correlacionades amb els 
ingressos.

Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les 
conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, 
i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma.

Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, per la qual es modifica el text refós 
de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

Conveni multilateral per a aplicar les mesures relacionades amb els tractats fiscals per a prevenir l'erosió de les bases 
imposables i el trasllat de beneficis (BOE núm. 147, de 21 de juny de 2022).

NOVETATS NORMATIVA FISCAL

"En aquest món només hi ha dues coses segures: la mort i pagar impostos."
- Benjamin Franklin
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FISCAL APUNTS

LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES 
NEGATIVES EN L'IMPOST DE SOCIETATS: UN DRET 
DEL CONTRIBUENT PEL QUAL SEMPRE  ES POT 
OPTAR

L'IS és un impost de periodicitat anual en què el 
contribuent calcula la seva quota a partir de les 
rendes i les circumstàncies ocorregudes durant 
l'exercici econòmic. Tot i això, la vida d'una entitat 
és fruit d'un recorregut que resulta molt més 
complex que una foto del que ha passat l'últim 
any. Per això, no sembla raonable que, després 
de diversos exercicis amb pèrdues substancioses, 
el primer exercici en què es genera un benefici 
elevat també s'hagi de tributar en quantia elevada 
prescindint del llast que suposen les pèrdues 
prèvies. La compensació de bases negatives 
d'exercicis anteriors a la base positiva de l'actual 
constitueix, precisament, un mecanisme que 
corregeix aquesta situació.

Amb anterioritat al règim vigent, aquesta 
possibilitat de compensació va estar limitada 
en el temps, de manera que només es podien 
compensar les bases corresponents a un nombre 
limitat d'anys passats. Amb la legislació actual, 
aquesta limitació temporal ha desaparegut i ha 
estat substituïda per un percentatge màxim de 
base sobre el qual es pot aplicar la compensació.

En els darrers anys, s'ha produït un debat intens 
sobre si aquesta compensació constitueix una 
opció o un dret del contribuent; la qüestió finalment 
sembla que s'ha resolt en favor dels interessos del 
contribuent. Vegem la transcendència pràctica 
d'aplicar una qualificació o una altra.

L'AEAT ha mantingut que aquesta compensació 
de bases és una opció de les regulades per l'article 
119.3 de la LGT. Aquesta posició ha estat també la 
defensada tradicionalment pel Tribunal Econòmic 
Administratiu Central. La conseqüència d'aquesta 
qualificació és la seva limitació temporal, a la 
vista de la redacció mateixa d'aquest article 119.3: 
“Les opcions que segons la normativa tributària 
s'hagin d'exercitar, sol·licitar o renunciar amb 
la presentació d'una declaració NO es poden 
rectificar posteriorment a aquest moment, llevat 
que la rectificació es presenti en el període 
reglamentari de declaració.”

Qualificada com a opció la compensació de bases 
negatives, la conseqüència ineludible és que 
només es pot exercitar en el moment de presentar 

la declaració de l'impost: la compensació ja no 
es podrà incorporar si hi ha una regularització 
posterior per part de l'Administració (per exemple, 
no aplico la compensació perquè tinc base 
negativa o base zero, posteriorment l'administració 
regularitza i passo a tenir base positiva: ja no puc 
exercir l'opció i compensar), o en aquells casos 
en què no presento la declaració en termini i la 
presento de forma extemporània (estic fora de 
termini, ja no puc exercir l'opció d'acord amb la 
previsió limitadora de l'art. 119.3 LGT).

El TEAC ha mantingut idèntica posició, com es 
pot observar, entre d'altres, a la Resolució de 22 de 
juliol de 2021: “la no presentació de la declaració 
o autoliquidació en què s'ha d'exercir l'opció de 
compensar unes bases imposables negatives en 
el termini assenyalat per a això equival a haver 
optat per no realitzar aquesta compensació, sent 
aquesta decisió ja inalterable.”

Tot i això, el Tribunal Suprem en sentència de 30 
de novembre de 2021 ha vingut a canviar aquest 
criteri, i passa a qualificar la compensació de 
bases negatives com un dret al qual no es poden 
posar restriccions i que pot ser exercitat en 
qualsevol moment, i no com una opció del 119.3 
LGT, l'exercici del qual està limitat en el temps.

Respectant aquest nou criteri mantingut pel 
Suprem, el TEAC ha modificat la seva posició 
i en la resolució de 25/2/2022 conclou que “la 
compensació de les BIN d'exercicis anteriors 
a l'hora d'auto liquidar l'IS és un veritable dret 
autònom, no una opció tributària, i com a tal no 
admet cap restricció si no és a través de les causes 
taxativament previstes a la llei, sent particularment 
rellevant, com a conseqüència, que no se'n pugui 
impedir l'exercici a través de la presentació d'una 
declaració de l'IS extemporània.”

Per tant, a partir d'ara, ja no hi hauria d'haver 
cap problema per aplicar la compensació 
de bases negatives en qualsevol moment, 
tant quan es presenta una declaració fora de 
termini o una declaració complementària, com 
quan es produeix una regularització per part 
de l'administració tributària.
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LABORAL
LES CLAUS DEL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ 
I PROTECCIÓ DELS AUTÒNOMS

EL MES DE JULIOL VA VENIR CARREGAT DE NOVETATS NORMATIVES PER A LES 

PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES. PRIMER, AMB EL REIAL DECRET 

504/2022, DE 27 DE JUNY, QUE MODIFICA EL REGLAMENT GENERAL SOBRE 

INSCRIPCIÓ D'EMPRESES I AFILIACIÓ, ALTES, BAIXES I VARIACIONS DE DADES 

DE TREBALLADORS EN LA SEGURETAT SOCIAL, I EL REGLAMENT GENERAL 

SOBRE COTITZACIÓ I LIQUIDACIÓ D'ALTRES DRETS DE LA SEGURETAT SOCIAL. 

JA AL FINAL DE JULIOL, AMB LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 13/2022, 

DE 26 DE JULIOL, ES POSA EN MARXA EL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER 

ALS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI A MÉS D'INCORPORAR-SE NOVETATS 

IMPORTANTS EN EL RETA. ELS CANVIS TENEN EL SEU ORIGEN EN ALGUNES 

DE LES RECOMANACIONS FORMULADES EN L'ÚLTIM INFORME D'AVALUACIÓ I 

REFORMA DEL PACTE DE TOLEDO DE 2020 I EN ELS COMPROMISOS CONTRETS 

PEL GOVERN EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA PER A PERCEBRE PART DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION 

EU. ENCARA QUE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA MAJORIA D'AQUESTS CANVIS 

QUE AFECTARAN A TOTS ELS AUTÒNOMS ESTÀ PREVISTA PER A L'1 DE GENER 

DE 2023, LA VERITAT ÉS QUE CONSTITUEIXEN CANVIS SUBSTANCIALS PER AL 

COL·LECTIU PER LA QUAL COSA VAL LA PENA AVANÇAR-SE I COMENÇAR A 

FAMILIARITZAR-NOS AMB LES NOVES REGLES QUE VENEN.
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1 MÉS INFORMACIÓ REQUERIDA EN EL MOMENT DE GESTIONAR L'ALTA I MAJOR 
PROTAGONISME PER A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

D'acord amb la nova regulació, l'afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors compresos 
en el RETA, així com la presentació de documentació, s'efectuaran per mitjans electrònics. Però a més 
d'aquest canvi en la forma, és important destacar que també s'exigeixen noves dades addicionals que 
l'autònom haurà d'aportar en el moment de donar-se d'alta en el RETA:

1. Raó social i número d'identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin 
part els treballadors per compte propi inclosos en aquest règim especial, entre altres, socis de 
cooperatives, directius, gerents i administradors (en uns certs casos), comuners de les comunitats de 
béns i els socis de societats civils irregulars, socis industrials, socis treballadors de societats laborals 
en alguns supòsits de titularitat conjunta amb familiars,...

2. Acompliment del càrrec de conseller o administrador o prestació d'altres serveis per a la societat.

3. Percentatge de participació en el capital social en el cas d'autònoms que tinguin el càrrec de 
consellers o administradors, i en el cas dels socis de societats laborals. 

4. Nom, cognoms i DNI dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom i que hagin de 
tenir-se en compte en relació al volum de participació familiar conjunt. 

5. NIF del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms. 

6. Col·legi professional en què hagin de figurar incorporats. 

7. NIF de les empreses per a les quals prestin activitats complementàries privades les persones incloses 
en l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut. 

8. Nom, cognoms i DNI del treballador autònom quan en la seva activitat econòmica o professional 
treballi el cònjuge i altres parents de manera habitual i no tinguin la consideració de treballadors 
per compte d'altri.

9. Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant 
l'any natural en què es produeixi l'alta per la seva activitat econòmica o professional, de manera 
directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió 
en el règim especial que correspongui, excepte en el cas dels membres d'instituts de vida consagrada 
de l'Església Catòlica inclosos en el RETA i dels treballadors per compte propi inclosos en els grups 
segon i tercer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar. 

10. Qualsevol altra dada que impliqui peculiaritats de cotització o acció protectora.

Els nous autònoms hauran d'aportar tota aquesta informació en el moment de donar-se d'alta, però 
els que ja es trobin en aquest règim a 1 de gener de 2023, data de la seva entrada en vigor, estaran 
obligats a comunicar-la per via electrònica a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 
d'octubre de 2023.

2 COBERTURA DE CONTINGÈNCIES EN EL RETA

Es planteja com a obligatòria la protecció de la incapacitat 
temporal derivada de contingències comunes, de 
les contingències d'accidents de treball i malalties 
professionals i del cessament d'activitat per als treballadors 
inclosos en el RETA. No obstant això, els treballadors 
autònoms que tinguin coberta la prestació per incapacitat 
temporal en un altre règim de la SS, podran optar entre, 
acollir-se voluntàriament a la prestació per aquesta 
contingència en el règim especial d'autònoms o renunciar 
a ella. Aquesta opció es nega als treballadors autònoms 
econòmicament dependents, que necessàriament hauran 
de tenir coberta la prestació per incapacitat temporal 
d'acord amb les condicions del RETA, encara que també 
estiguin d'alta en un altre règim.10



3 POSSIBILITAT DE CANVIAR LA BASE DE COTITZACIÓ SIS VEGADES A L'ANY

S'amplia a sis el nombre de vegades que un autònom podrà canviar la seva base de cotització durant 
l'any, però juntament amb aquesta sol·licitud de canvi de la seva base de cotització mensual, s'ha 
d'acompanyar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegi obtenir per la seva activitat 
econòmica o professional durant el període, de manera que es compleixi amb l'obligació d'adaptar base 
de cotització i rendiments previstos. 

4 OBLIGACIÓ DE COTITZAR EN FUNCIÓ DELS RENDIMENTS NETS

El Reial decret llei 13/2022 incorpora i concreta el nou sistema de cotització que anirà entrant en vigor 
progressivament per a les persones treballadores autònomes a partir del proper 1 de gener. Les regles 
per a la determinació d'aquestes noves regles de cotització constitueixen un canvi radical en el sistema 
vigent fins avui. Les seves claus principals són les següents:

• Els autònoms cotitzaran en funció dels rendiments anuals obtinguts en l'exercici de les seves 
activitats econòmiques, empresarials o professionals. Desapareix, per tant, la possibilitat de triar la 
base de cotització. 

• Per a determinar així la base de cotització, es tindran en compte la totalitat de rendiments nets 
obtinguts per la persona treballadora autònoma durant l'any natural, per les seves diferents 
activitats, tant les que realitzin individualment, com les que desenvolupin com a membres de qualsevol 
tipus d'entitat, amb o sense personalitat jurídica.

• La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any incorporarà una taula general i una taula 
reduïda de bases de cotització per a aquest règim, totes dues taules es dividiran en trams d'imports 
de rendiments nets mensuals, de manera que a cadascun d'aquests trams de rendiments nets se li 
assignarà una base de cotització mensual mínima i una màxima.

a) Base de cotització mensual (provisional): cada autònom triarà la seva base de cotització 
mensual en funció de la seva previsió de la mitjana mensual de rendiments nets anuals dins 
de la taula general de bases prevista per la LPGE. Si aquesta previsió està per sota de la xifra que 
determina l'aplicació de la base mínima del tram 1 de la taula general, hauran de triar una base 
de cotització mensual inferior a aquella, dins de la taula reduïda de bases que també aprovarà 
la LPGE. Quan la previsió de rendiments nets anuals es modifiqui, els autònoms hauran de 
modificar la seva base de cotització perquè sempre estigui adaptada als seus rendiments 
previstos. Aquestes bases determinades en funció dels rendiments previstos són provisionals 
fins que es procedeixi a la seva regularització com ara veurem. 

b) Cotització mensual: resultat d'aplicar els tipus de cotització prevists en la LPGE a les bases de 
cotització determinades segons previsió de rendiments.

c) Procés de regularització anual: la regularització de les cotitzacions en aquest règim especial 
a l'efecte de determinar les bases de cotització i les quotes mensuals definitives de l'any, es 
realitzarà a partir dels rendiments anuals comunicats per l'Administració tributària competent 
a partir de l'any següent. Les regles bàsiques per al complex càlcul d'aquesta regularització són: 

1. Fase 1: Càlcul dels rendiments computables per a determinar la base de cotització: es 
tindran en compte tots els rendiments procedents de totes les activitats econòmiques, 
empresarials o professionals, exercides pel treballador autònom en cada exercici, a títol 
individual o com a soci o integrant de qualsevol tipus d'entitat, que es calcularan d'acord 
amb les següents regles, en funció del règim de determinació de rendiments de l'activitat 
econòmica: 11



• Estimació directa: el rendiment computable serà el rendiment net de l'activitat 
incrementat en l'import de les quotes de la Seguretat Social i aportacions a mutualitats 
alternatives del titular de l'activitat.

• Estimació objectiva: el rendiment computable serà el rendiment net previ minorat en 
el cas d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes, i el rendiment net previ en la resta de 
supòsits.

• Atribució de rendes: el rendiment computable imputable a cada membre serà el 
rendiment net en estimació directa, el rendiment net minorat en cas d'activitats 
agrícoles, forestals i ramaderes en estimació objectiva, i el rendiment net previ en la resta 
d'activitats en objectiva, que li correspongui.

• Autònoms en el supòsit de l'art. 305.2.b) (posicions de direcció o gerència, control efectiu 
de societats, …): es computaran seguint les regles que s'estableixin reglamentàriament, 
tenint en compte la totalitat dels rendiments íntegres, dineraris o en espècie, derivats 
de la participació en les entitats en què reuneixi, a data de meritació del IS, una 
participació igual o superior al 33% del capital social, o tenint la condició d'administrador, 
una participació igual o superior al 25%, així com la totalitat dels rendiments de treball 
derivats de la seva activitat en aquestes entitats.

• Socis treballadors de cooperatives de treball associat: de manera addicional als 
rendiments que puguin obtenir de la seva pròpia activitat econòmica, es computaran 
els rendiments íntegres de treball o capital mobiliari, dineraris o en espècie, derivats de 
la condició de socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat pel 
règim de treballadors autònoms.

• Autònoms en els supòsits del 305.2.c), d) i e) (comunitats de béns, societats laborals,…): es 
computaran la totalitat de rendiments íntegres del treball o del capital mobiliari, dineraris 
o en espècie, derivats de la seva condició de comuners o socis d'aquestes entitats.

2. Fase 2: Deducció per despeses: a la xifra de rendiments determinada d'acord amb la fase 1, 
se li aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7%. En el cas d'autònoms inclosos en 
aquest règim per aplicació de l'art. 305.2.b) i e) (direcció, gerència, …), llavors la deducció serà 
del 3%. 

3. Fase 3: Distribució mensual i regularització: una vegada així fixat l'import dels rendiments, 
es distribuirà proporcionalment en el període a regularitzar per a determinar les bases de 
cotització mensuals definitives i regularitzar la cotització provisional calculada l'any anterior. 
La regularització no s'aplica si aquesta base definitiva està compresa entre la base de cotització 
mínima i màxima corresponents al tram en què estiguin compresos els seus rendiments.
Conseqüència d'aquest procés de regularització, ens podem trobar en dues situacions:
Cas 1: la cotització provisional ingressada és inferior a la quota corresponent a la base mínima 
de cotització del tram en què estiguin compresos els rendiments reals: l'autònom haurà 
d'ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions fins a l'últim dia del mes següent en 
què se li notifiqui la regularització, sense interessos de demora ni recàrrecs.
Cas 2: la cotització provisional ingressada en superior a la quota corresponent a la base màxima 
del tram en què estiguin compresos els seus rendiments: la TGSS retornarà d'ofici la diferència 
entre totes dues cotitzacions, sense interessos, abans del 31 de maig de l'exercici següent 
a aquell en què l'administració tributària hagi comunicat els rendiments computables a la 
TGSS.

4. Supòsit especial: persones que no hagin presentat declaració de l'IRPF o no hagin declarat 
ingressos en el règim d'Estimació Directa dins de la seva declaració: la base de cotització 
definitiva serà, en aquests casos, la base mínima de cotització per a contingències comunes 
establerta per als treballadors inclosos en el règim general de la Seguretat Social del grup de 
cotització 7.

5. Cas de modificació posterior de la xifra de rendiments per regularització de l'administració 
tributària: si l'administració tributària modifica aquesta xifra de rendiments, bé d'ofici o 
bé a sol·licitud del propi interessat, l'autònom podrà sol·licitar la devolució de l'ingressat 
indegudament si va ser superior a la quantia que correspondria als rendiments determinats 
després de la revisió, o haurà d'ingressar la diferència, si aquests rendiments són superiors als 
determinats inicialment i, per tant, generen una cotització a pagar superior.
Important: La norma matisa que, en aquests casos, l'import de les prestacions percebudes de 
la Seguretat Social no es modificarà, és a dir, que encara que a posteriori s'hagin d'ingressar 
cotitzacions addicionals conseqüència d'aquesta regularització tributària, les prestacions 
percebudes no s'incrementaran en resposta a aquest increment de les cotitzacions.
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6. Cas de reconeixement de prestació econòmica de la SS abans de la regularització anual: el 
procediment de regularització descrit no s'aplicarà a les cotitzacions d'aquells mesos les bases 
de cotització dels quals s'haguessin tingut en compte per al càlcul de la base reguladora de 
qualsevol prestació econòmica del sistema de SS reconeguda amb anterioritat a la data de 
regularització. Tampoc es regularitzaran les bases de cotització mensual que corresponguin 
als períodes en què els autònoms percebin prestacions per incapacitat temporal, risc durant 
l'embaràs, risc durant la lactància natural, naixement i cura del menor, exercici corresponsable 
de la cura del lactant, cessament d'activitat, o per a la sostenibilitat de l'activitat.

5 NOU RÈGIM PER AL CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS

El Reial decret llei 13/2022 duu a terme una exhaustiva regulació del cessament d'activitat dels 
autònoms. Es qualifica com a part del sistema d'acció protectora de la Seguretat Social, de caràcter 
obligatori, i que pot ser definitiu o temporal, i també pot ser total, quan afecti la totalitat d'activitats 
desenvolupades per l'autònom, o parcial, quan consisteixi en una reducció i no en una suspensió total de 
l'activitat. En alguns casos l'òrgan gestor es farà càrrec del 50% de la quota que correspongui durant la 
percepció de la prestació econòmica, sent l'altre 50% a càrrec del treballador.

Els autònoms que vulguin accedir a la protecció per cessament d'activitat hauran de complir les següents 
condicions:

• Estar afiliats i en alta en el RETA o en el règim especial de treballadors de la Mar;
• Tenir cobert el període mínim de cotització exigit: 48 mesos;
• Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat, subscriure el compromís d'activitat i acreditar 

disponibilitat per a la reincorporació (formació, orientació professional, promoció de l'activitat 
emprenedora,…)

• No haver complert l'edat per a causar dret a la prestació contributiva de jubilació;
• Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb la SS;
• En molts casos, no es podrà exercir una altra activitat mentre es percep la prestació.

Les causes següents són les que permeten accedir a la situació legal de cessament d'activitat i hauran 
d'acreditar-se mitjançant declaració jurada i la documentació requerida en cada cas: 

a) Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir 
l'activitat econòmica o professional. En cas d'establiment obert al públic s'exigirà el tancament 
d'aquest durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. Les principals circumstàncies 
que condueixen a la concurrència d'aquests motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius són:

1r - Pèrdues derivades del desenvolupament 
de l'activitat en un any complet superiors al 
10% dels ingressos obtinguts en el mateix 
període (exclòs el primer any d'inici de 
l'activitat).

2n - Execucions judicials o administratives 
tendents al cobrament d'uns certs deutes, 
quan comportin almenys el 30% dels ingressos 
de l'exercici econòmic immediatament 
anterior.

3r - La declaració judicial de concurs que 
impedeixi continuar amb l'activitat.

4t - La reducció del 60% de la jornada de la 
totalitat de la plantilla o la suspensió temporal 
dels contractes de treball de, almenys, el 60% 
d'aquesta, sempre que en els dos trimestres 
fiscals previs a la sol·licitud presentats davant 
l'Administració tributària, el nivell d'ingressos 
ordinaris o vendes hagi experimentat una 
reducció del 75% dels registrats en els 
mateixos períodes de l'exercici o exercicis 
anteriors, i els rendiments nets mensuals del 
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treballador autònom durant aquests trimestres, per totes les activitats econòmiques, empresarials 
o professionals que desenvolupi, no aconsegueixin la quantia del salari mínim interprofessional, o 
la de la base per la qual vingués cotitzant, si aquesta fos inferior. En aquests casos no serà necessari 
el tancament de l'establiment obert al públic o la seva transmissió a tercers. S'ha de justificar 
mitjançant comunicació a l'autoritat laboral de l'adopció de la mesura, a més de la documentació 
comptable que reflecteixi les pèrdues, i les declaracions d'IVA i IRPF que justifiquin els ingressos 
del treballador autònom. No serà necessària la baixa en el règim especial de la SS en aquest cas.

5è - En el supòsit de treballadors autònoms que no tinguin treballadors assalariats, el manteniment 
de deutes exigibles amb creditors l'import dels quals superi el 150% dels ingressos ordinaris o 
vendes durant els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud, i que aquests ingressos o vendes 
suposin, al seu torn, una reducció del 75% respecte del registrat en els mateixos períodes de 
l'exercici o exercicis anteriors. A aquest efecte, no es computaran els deutes per incompliments 
amb la SS o amb l'Administració Tributària. S'exigirà igualment que els rendiments nets mensuals 
del treballador autònom durant aquests trimestres, per totes les activitats econòmiques o 
professionals que desenvolupi, no superin la quantia del salari mínim interprofessional o la de la 
base per la qual vingués cotitzant, si aquesta fos inferior. Tampoc en aquest cas serà necessària 
la baixa en el règim especial de la SS, ni el tancament de l'establiment obert al públic o la seva 
transmissió a tercers.

Totes aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se segons el cas mitjançant documentació 
comptable, declaracions d'IVA i IRPF,… així com altres documents que permetin acreditar el 
nivell de pèrdues exigit o la resta de circumstàncies econòmiques que portin a la declaració de 
cessament d'activitat. 

b) Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmica o 
professional, que també haurà d'acreditar-se documentalment. S'entendrà que existeixen motius de 
força major en el cessament temporal parcial quan la interrupció de l'activitat de l'empresa afecti 
un sector o centre de treball, existeixi una declaració d'emergència adoptada per l'autoritat pública 
competent i es produeixi una caiguda d'ingressos del 75 per cent de l'activitat de l'empresa en relació 
amb el mateix període de l'any anterior i els ingressos mensuals del treballador autònom no superin 
el salari mínim interprofessional o l'import de la base per la qual vingués cotitzant si aquesta fos 
inferior.

c) Per pèrdua de la llicència administrativa (no motivada per infracció penal) que constitueixi un 
requisit per a l'exercici de l'activitat.

d) Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat.

e) Per divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial que haurà d'aportar-se com a prova, 
en els supòsits en què l'autònom exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excónyuge o 
de la persona de la qual s'ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent Règim 
de la Seguretat Social.

Per contra, en cap cas es considerarà que concorre la situació legal de cessament d'activitat, quan 
aquesta s'interrompi voluntàriament o, en els casos de treballadors econòmicament dependents, 
quan, després de cessar la seva relació amb el client i percebre la prestació per cessament d'activitat, 
tornin a contractar amb el mateix client en el termini d'un any, a comptar des del moment en què es va 
extingir la prestació, i en aquest cas hauran de reintegrar la prestació rebuda.

Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte 
propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.

Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i el 
Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 
22 de desembre, per a actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms.

NOVETATS NORMATIVA LABORAL
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MERCANTIL
RESSENYES NEGATIVES I PROTECCIÓ DE 
DADES: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
CONFIRMA EL DRET A “L'OBLIT” EN ELS 
CERCADORS D'INTERNET.

EN LA SEVA RECENT SENTÈNCIA DE 29 DE JUNY DE 

2022, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONFIRMA 

LA SEVA POSICIÓ FAVORABLE A RECONÈIXER EL 

DRET A "L'OBLIT" A INTERNET EN APLICACIÓ DE LA 

NORMATIVA EUROPEA I ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE 

DADES PERSONALS ENFRONT DE LES PRETENSIONS 

DE GOOGLE. LA SENTÈNCIA COMPTA AMB DOS VOTS 

PARTICULARS, LA QUAL COSA DEMOSTRA LA DIFICULTAT 

D'ANÀLISI JURÍDICA QUE COMPORTEN AQUEST TIPUS DE 

SITUACIONS DE VULNERACIÓ. ENCARA QUE EN MOLTS 

ASPECTES CONFIRMA LA POSICIÓ MANTINGUDA EN 

LA SEVA SENTÈNCIA PRINCIPAL EN LA MATÈRIA, QUE 

DATA DE 2018, EN AQUEST CAS EL TRIBUNAL APORTA 

REFLEXIONS INTERESSANTS EN EL CAMP DEL DRET A 

LA PROTECCIÓ DE DADES ENFRONT DE LA INFORMACIÓ 

PUBLICADA EN DETERMINADES WEBS DE RESSENYES, 

CADA VEGADA MÉS HABITUALS I MÉS UTILITZADES.

ELS FETS SOBRE ELS QUALS ARA RESOL EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

Al 2010, una usuària identificada com a “S.” 
publica diversos comentaris en dues plataformes 
de formulació de queixes a què el cercador de 
Google remet en introduir el nom i cognoms de 
l'ara recurrent en empara (Don M.). En aquests 
comentaris, “S” expressa la seva opinió personal 
sobre l'interessat en la seva faceta professional 
d'empresari, del qual arriba a afirmar que era 
“molt maleducat i desagradable” o que “l'empresa 
és propietat i està dirigida per un notori artista de 
l'estafa immobiliària”.

Al 2016, Don M. va enviar a Google una sol·licitud 
de cancel·lació, de manera que les seves dades 

personals no s'associessin en els resultats del 
seu motor de cerca a tres adreces de pàgines 
d'internet que dirigien a les ressenyes que aquesta 
usuària havia deixat en uns portals de queixes 
d'internet situats als EUA. Google denega la 
sol·licitud argumentant que es tracta d'enllaços 
a URLs d'interès públic relacionades amb la vida 
professional de Don M. i que incorporen així 
informació que pot ser d'interès per a potencials 
consumidors. Contra aquesta negativa, Don M. 
interposa reclamació davant l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades (AEPD) en considerar 
vulnerats els seus drets en matèria de protecció 
de dades personals, que estima la seva pretensió, 
en entendre que la informació era obsoleta i que 
no concorria en aquest cas un interès públic 
preponderant. 15



No conforme amb aquesta posició, Google recorre 
davant l'Audiència Nacional, que dicta sentència 
favorable als seus interessos, i contra aquesta 
sentència favorable a Google, Don M. interposa 
recurs davant el Tribunal Suprem que torna a 
donar la raó al gegant tecnològic. Els arguments 
principals en què es basen sengles tribunals 
contemplen, d'una banda, que no es tracta de 
dades que facin referència a aspectes personals 
de Don M., sinó a aspectes professionals, i per 
una altra, que és indubtable l'interès públic de 
la informació en la mesura en què pot afectar la 
decisió de contractació d'altres consumidors.

Davant aquesta última sentència desestimatòria, 
Don M. planteja recurs d'empara davant el 
Tribunal Constitucional per vulneració del dret 
a l'honor i intimitat personal i familiar (exigit 
per l'art. 18.4 CE) i per lesió del dret al “oblit” 
reconegut en l'art. 17 del Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d'abril, Reglament Europeu de 
Protecció de Dades. El Tribunal Constitucional 
concedeix aquesta empara contradient així les 
posicions mantingudes per l'Audiència Nacional 
i pel Tribunal Suprem.

ELS ARGUMENTS-CLAU DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL DRET A 
"L'OBLIT"

L'exercici del dret a “l'oblit”, íntimament vinculat 
a la voluntat del seu titular de controlar l'ús de les 
seves dades personals, apareix actualment regulat 
en l'art. 17 del Reglament General de Protecció 
de Dades, al qual remet expressament l'art. 15.1 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals.

En aquest precepte es contemplen sis 
circumstàncies que fan néixer el dret de 
supressió o dret al “oblit”, en concret, quan: 
(I) les dades personals ja no siguin necessaris 
en relació amb els fins per als quals van ser 
recollits o tractats; (II) l'interessat retiri el 
consentiment en què es va basar el tractament; 
(III) l'interessat s'oposi al tractament; (IV) 
les dades personals hagin estat tractades 
il·lícitament; (V) les dades personals hagin de 
suprimir-se per al compliment d'una obligació 
legal establerta en el Dret de la Unió o dels 
Estats membres; i, (VI) les dades personals 
s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de 
serveis de la societat de la informació.

1. DRET A “L'OBLIT” ENFRONT DELS 
MOTORS DE CERCA?: SÍ

L'exercici del dret a “l'oblit” pot exercir-se contra 
els motors de cerca en la mesura en què es 
fonamenta en la seva obligació de respectar la 
normativa europea en matèria de protecció de 

dades. Aquesta obligació ha estat confirmada pel 
Tribunal de Justícia de la UE que ha declarat que 
un motor de cerca realitza un autèntic tractament 
de dades personals perquè “recull”, “extreu”, 
“registra” i “organitza” aquestes dades.

Com ha assenyalat el TJUE en la seva Sentència 
Google Spain “l'activitat d'un motor de cerca pot 
afectar, significativament i de manera addicional 
a la dels editors de llocs d'internet, als drets 
fonamentals de respecte de la vida privada i de 
protecció de dades personals” i “l'efecte de la 
ingerència en aquests drets […] es multiplica a 
causa de l'important paper que exerceixen internet 
i els motors de cerca en la societat moderna, que 
confereix a la informació continguda en tal llista 
de resultats caràcter ubic”. Conseqüència de 
l'anterior, és evident que aquesta activitat implica 
una important “gravetat potencial” de la ingerència 
en els drets fonamentals de respecte de la vida 
privada i de protecció de dades personals, per la 
qual cosa aquest TJUE conclou “que el mer interès 
econòmic del gestor de tal motor no la justifica”. 
Conseqüència: en la mesura en què aquests 
motors de cerca queden sotmesos a la normativa 
de protecció de dades, els usuaris també poden 
exercir contra ells el dret a “l'oblit”.

2. I SI SÓN MOTORS DE CERCA LOCALITZATS 
FORA DE LA UE? LA COSA ES COMPLICA…

Com va confirmar la Sentència Google Spain del 
TJUE, no hi ha dubtes sobre l'obligació que tindrà 
un motor de cerca que accepti una sol·licitud 
de retirada d'enllaços de procedir a retirar-los 
en totes les versions del seu motor a la UE. No 
obstant això, la qüestió no és tan clara quan es 
tracta d'un enllaç a un accés a la versió no europea 
d'un motor de cerca i des d'un país situat fora de 
la UE. En aquest cas, caldrà estar al cas concret, 
ja que es tracta d'una excepció en què s'aplica 
la normativa UE de protecció de dades, fora del 
seu àmbit geogràfic d'aplicació, per la qual cosa 
la retirada només procedirà quan sigui l'única 
manera de garantir la protecció de l'art. 18.4 CE. En 
aquest cas, sí que es podrà exigir al motor de cerca 
la retirada de tots els enllaços de totes les seves 
versions, també, per tant, en països externs a la UE 
(com succeeix en aquest cas).

3. EQUILIBRI ENTRE EL DRET A “L'OBLIT” 
I L'INTERÈS PÚBLIC DE LA INFORMACIÓ 
PUBLICADA PER ALS INTERNAUTES

El TC també conclou, d'altra banda, que “en la 
mesura en què la supressió de vincles de la llista 
de resultats podria, en funció de la informació 
de què es tracti, tenir repercussions en l'interès 
legítim dels internautes potencialment interessats 
a tenir accés a aquesta informació. És necessari, 
per tant, buscar “un just equilibri, en particular, 
entre aquest interès i els drets fonamentals de 
la persona afectada”. Aquest equilibri suposarà, 
conclou l'Alt Tribunal, que els drets fonamentals 

“El silenci és a vegades la crítica més severa.”
- Charles Buxton
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de la vida privada i de protecció de dades 
personals “prevalen amb caràcter general” i “en 
principi” sobre l'interès del públic a tenir accés 
a aquesta informació. No obstant això, poden 
existir casos concrets en què aquest interès 
públic prevalgui, però per a determinar aquesta 
prevalença s'haurà de tenir en compte el paper 
que aquesta persona exerceixi en la vida pública, 
la qual cosa obliga a analitzar la rellevància 
pública de la informació difosa.

4. RELLEVÀNCIA PÚBLICA DE LA 
INFORMACIÓ DIFOSA 

A la posició del TS favorable a considerar que 
uns certs aspectes professionals del recurrent 
presenten un interès públic, ja que s'identifiquen 
amb l'interès dels consumidors i usuaris a conèixer 
i accedir a publicacions que contenen valoracions i 
opinions sobre professionals, respon el TC afirmant 
que el recurrent no és una persona pública, ni 
ha adquirit notorietat pública directament ni en 
l'exercici de la seva activitat professional.

Des del punt de vista del contingut dels comentaris, 
considera el TC que no poden qualificar-se com 
a vexatoris, sinó que es tracta d'opinions en què 
es denuncia una pràctica comercial, i que són, en 
la seva opinió, resultat de la frustració personal 
de qui havia contractat els serveis de l'empresa i 
s'havia sentit enganyat per ella. En conseqüència, 
i en aquest context, conclou que no cal qualificar 
de desproporcionats els comentaris, sinó que el 
problema està a veure si l'activitat professional 
del recurrent genera un interès prevalent dels 
consumidors a accedir a aquestes publicacions 
mitjançant l'enllaç al motor de cerca. En opinió 
del TC, en el present cas, Don M. no és persona 
pública ni ha adquirit notorietat pública, per la 

qual cosa la informació difosa sobre ell no es pot 
dir que contribueixi a la formació d'una opinió 
pública lliure.

5. EL FACTOR “ANTIGUITAT” DELS 
COMENTARIS

Les sentències prèvies prenen en consideració el 
temps com un criteri per a valorar la rellevància 
de les dades i concloure que havia de prevaler 
l'interès dels internautes a accedir a la informació 
publicada. Per a això, tenen en compte l'existència 
de notícies posteriors a 2010, data dels comentaris, 
que feien referència a un procediment penal 
en curs contra la societat immobiliària i els seus 
exdirectius.

Efectivament, sí que es pot observar una “proximitat 
temporal” entre el moment de publicació de les 
notícies (algunes de 2017) i la data de sol·licitud 
de cancel·lació de les dades (2016), però, en opinió 
del TC no s'ha de tenir en compte: “Si bé aquestes 
notícies sobre aquest procediment penal poden 
ser actuals, i, en conseqüència, poden justificar un 
interès superior del públic a accedir a aquestes, 
l'actualitat no es trasllada a les opinions abocades 
sobre el recurrent en els portals de queixes que no 
tenen per objecte aquestes diligències penals.”

Conclusió del Tribunal Constitucional 
favorable al dret a l'oblit: El TC dicta resolució 
favorable a la protecció de dades de recurrent, 
argumentant que no s'ha posat de manifest 
l'existència d'un interès preponderant del 
públic a accedir a la informació publicada de 
suficient nivell com per a sacrificar el dret a 
“l'oblit” del recurrent respecte al motor de 
cerca.
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CALENDARI FISCAL

La despesa dels turistes 
internacionals suma al juliol 
11.870 milions, gairebé en 
nivells precovid
Expansión, 2/9/2022

La fi de l'estiu destrueix 
gairebé 190.000 ocupacions 
en un agost una mica millor 
que els previs a la pandèmia
Cinco días, 2/9/2022

La rebaixa de l'IVA del gas 
eleva a 13.000 milions a l'any 
el cost de les ajudes

El País, 2/9/2022

Hemeroteca - titulars

OCTUBRE 2022
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Tercer trimestre 2022  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
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NOVEMBRE 2022

RENDA
Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2021, si es va fraccionar el pagament 

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte
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