
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

revistaBCB_2022.pdf   2   9/11/22   12:05

B U T L L E T Í  I N F O R M A T I U  T R I M E S T R A L  /  G E N E R  2 0 2 3



Sumari

Editorial .......... 3

Fiscal ............. 4

Laboral  .......... 8

Mercantil .......12

Normativa ..... 16

Calendari ...... 18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

revistaBCB_2022.pdf   1   9/11/22   12:05

Sumari
Editorial .......... 3

Fiscal .............. 4

Ap. Fiscal ....... 8

Laboral ........... 9

Ap. Laboral ... 12

Mercantil .......13

C. Fiscal ........17

C. Laboral .....18

RABAB ARABI  - rabab.arabi@bcbgestors.com



NOU ANY, NOVES REGLES.

Una vegada més, comencem l'any comentant alguns dels canvis 
normatius i jurisprudencials que donaran més joc en aquest 2023 que 
arrenquem. Com sempre, és impossible condensar en aquestes pàgines 
totes les novetats, però ens hem centrat en l'anàlisi d'algunes d'elles, les 
que ens han semblat més interessants.

A nivell fiscal, entre altres temes, creiem que tindrà especial 
transcendència la sentència dictada pel Tribunal Suprem en relació a unes 
certes despeses que qualifica com a deduïbles, entre elles, important, els 
interessos d'un préstec sol·licitat per la societat per a pagar dividends. 
Aquest criteri jurisprudencial podria fer girar a favor del contribuent la 
tradicional posició de l’AEAT en matèria de no deduïbilitat de despeses 
que qualifica com a liberalitats, així com la seva restrictiva interpretació 
sobre la correlació amb els ingressos, per a poder qualificar unes certes 
despeses com a deduïbles.

En matèria laboral, resulta molt clarificadora la posició mantinguda per 
l'Audiència Nacional en molts dels conflictes que estan generant-se, a 
conseqüència de l'aplicació pràctica del teletreball i la seva regulació.

Finalment, no podia faltar una referència als canvis principals que ens 
porta l'entrada en vigor de la Llei de creació i creixement d'empreses. 
En un moment en què la situació del mercat resulta més incerta que 
mai, veurem quins nous moviments produeix la incorporació al nostre 
sistema de les figures tendents a agilitzar i facilitar la creació d'empreses 
i la dinàmica econòmica.

En el moment de redactar aquestes línies no s'ha publicat encara en el 
BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023, però de la 
lectura del seu projecte, sobre el qual no es preveuen grans canvis en el 
seu pas pel Senat, ja podem concloure que portarà novetats importants en 
matèria fiscal. En l'àmbit de l'IRPF, val la pena destacar l'increment del 5 al 
7% en la quantia deduïble en concepte de despeses i provisions de difícil 
justificació per al règim d'Estimació Directa Simplificada. Paral·lelament, 
en el marc de l'Estimació Objectiva, s'eleva al 10% la reducció aplicable 
sobre el rendiment net de mòduls. A més, es prorroguen per a 2023 els 
llindars que permeten accedir al règim d'estimació objectiva, així com 
al règim simplificat d'IVA i al Règim Especial d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. Dins de l'IVA, podem destacar la inclusió de l'anunciada rebaixa al 
4% en el tipus aplicable als productes d'higiene femenina.

Finalment, en el marc de l'Impost de societats, val la pena destacar la 
rebaixa del tipus de gravamen al 23% enfront del 25% que es manté amb 
caràcter general, per a les entitats que hagin obtingut un import de la 
xifra de negocis en l'exercici anterior inferior a un milió d'euros.

Esperem que tots els canvis que ens porti aquest 2023 siguin per a millor, 
i no ens falti energia, ni externa ni interior, per a seguir endavant amb els 
nostres projectes personals i professionals.

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
EL TRIBUNAL SUPREM ACCEPTA LA 
DEDUÏBILITAT DE LES DESPESES D'UN 
PRÉSTEC PER A PAGAMENT DE DIVIDENDS I 
DE LA RETRIBUCIÓ D'UN TREBALLADOR SOCI 
MAJORITARI

ELS ÚLTIMS MESOS HAN ESTAT ESPECIALMENT PROLIXOS EN 

PRONUNCIAMENTS RELACIONATS AMB LA QUALIFICACIÓ COM A 

DESPESES DEDUÏBLES EN L'IMPOST DE SOCIETATS DE DIFERENTS 

CONCEPTES. ES TRACTA D'UN PUNT CONFLICTIU PER LA INTERPRETACIÓ 

TRADICIONALMENT RESTRICTIVA MANTINGUDA PER L’AEAT, QUE HA 

TENDIT A CONSIDERAR COM NO DEDUÏBLE QUALSEVOL DESPESA EN 

QUÈ NO S'OBSERVI LA SEVA CORRELACIÓ CLARA AMB ELS INGRESSOS 

DE LA SOCIETAT, BASANT-SE EN UNA INTERPRETACIÓ LITERAL DE 

L'ARTICLE 14.1.E) DEL TEXT REFÓS DEL IS DE 2004 QUE REGULA LES 

DESPESES NO DEDUÏBLES, I QUE ACTUALMENT ES RECULL EN ELS 

MATEIXOS TERMES EN L'ART. 15.1.E) DE LA LLEI 27/2014.
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El text literal de la norma estableix: “No tindran la 
consideració de despeses f iscalment deduïbles: 
e) Els donatius i liberalitats. No es consideraran 
compresos en aquesta lletra les despeses 
per atencions a clients o proveïdors, (…) ni els 
realitzats per a promocionar, directament o 
indirectament, la venda de béns i prestació de 
serveis, ni els que es trobin relacionats amb els 
ingressos.” La interpretació realitzada per l’AEAT 
arrenca d'aquest últim incís per a concloure 
que, a sensu contrari, no poden ser deduïbles 
les despeses que no es trobin relacionades 
directament amb els ingressos, i f ins i tot, anant 
més enllà, es pot declarar la no deduïbilitat de les 
despeses que no siguin estrictament necessàries 
per a obtenir els ingressos. Vegem, a continuació, 
la posició contrària a aquest plantejament, 
que sosté el Tribunal Suprem en aquestes dues 
sentències favorables al contribuent que ha 
dictat recentment.

a STS de 26 de juliol de 2022: Deduïbilitat de 
les despeses financeres corresponents a 
un préstec que la societat sol·licita i que 

destina a repartir dividends i a adquirir accions 
pròpies.

En el present cas, la societat pretén que es 
reconegui el caràcter deduïble dels interessos 
pagats per préstecs subscrits i destinats al 
repartiment de dividends i a l'adquisició d'accions 
pròpies per a la seva posterior amortització, per 
constituir despeses f inanceres amb causa onerosa 
que, a més, compleixen amb les condicions 
formals exigides legalment (estaven justif icades, 
comptabilitzades, etc.) No obstant això, la posició 
de l’AEAT era contrària a aquesta deduïbilitat, en 
considerar que tals despeses no tenien correlació 
directa amb els ingressos de l'activitat, ja que es 
generaven per un préstec sol·licitat per a pagar 
dividends i adquirir accions pròpies.

Així plantejada la qüestió, s'arriba a través de 
successius recursos al Tribunal Suprem, que 
centra així l'objecte del cas: “La qüestió que 
presenta interès cassacional objectiu per a la 
formació de la jurisprudència consisteix en: 
"Determinar si qualsevol despesa acreditada i 
comptabilitzada que no denoti una correlació 
directa i immediata amb un ingrés empresarial 
ha de constituir necessàriament una liberalitat no 
deduïble, encara que aquesta despesa no pugui 
ser considerada estrictament, com un donatiu o 
una liberalitat gratuïta”.

Els recurrents argumenten que les despeses 
f inanceres suportades per l'entitat no poden 
qualif icar-se com a liberalitats no deduïbles de les 
contemplades en l'art. 14.1e), ja que constitueixen 
una despesa comptable integrada en la base 
imposable de l'Impost de societats, que, a més, 
respon a una operació de caràcter onerós, puix 
que l'interès satisfet constitueix la contraprestació 
pel f inançament rebut i és, a més, una despesa 
vinculada al tràfic mercantil de la societat dirigit 

a l'obtenció de beneficis. Per tot això, sol·liciten 
al Tribunal que declari la deduïbilitat d'aquestes 
despeses f inanceres.

Des de la posició contrària, l'Advocat de l'Estat 
entén que, en casos com el que ens ocupa, en 
què ens trobem amb despeses f inanceres que 
constitueixen la contraprestació que rep el Banc 
per avançar el capital necessari per a realitzar 
una sèrie d'operacions, la consideració com a 
liberalitat no deduïble a l'efecte de l'art. 14.1.e) 
TRLIS, no fa referència al contracte amb el banc 
que, efectivament, no pot qualif icar-se en cap 
cas com a contracte gratuït o com a donació, és 
clar que és un contracte onerós en què la societat 
paga un preu a l'entitat bancària, sinó que la idea 
de liberalitat ha d'interpretar-se en el sentit que 
l'operació no té relació amb els ingressos de la 
societat, ja que es realitza en benefici dels socis.

Per tot això, entén l'Advocat de l'Estat en defensa 
de la posició de l’AEAT, que ha de qualif icar-se 
l'operació com a liberalitat, i com a conseqüència, 
els interessos pagats per ella només poden 
qualif icar-se com a despeses no deduïbles. 
Afegeix el representant de l'Administració que la 
qualif icació com a liberalitat no afecta a la relació 
entre la societat i el tercer que rep el pagament 
(en aquest cas, el banc), sinó a la relació entre la 
societat i la pròpia despesa objecte de controvèrsia, 
per a dilucidar si tal despesa repercuteix o no en 
benefici de l'entitat que pretén deduir-ho en el 
seu impost.

A partir d'aquest plantejament, conclou que 
l'operació de compra -via préstec- de les pròpies 
participacions que realitza la societat, així com el 
préstec concedit per al pagament del dividend, 
van ser concebuts en benefici dels socis i no de 
la Societat, per la qual cosa els interessos que 
va pagar la Societat arran del préstec que va 
demanar per a f inançar aquestes operacions, 
haurien de ser qualif icats com a liberalitat de la 
societat envers els seus socis, sent aquesta la raó 
per la qual les despeses f inanceres que tal préstec 
implica no podrien qualif icar-se com a despeses 
deduïbles.

No obstant això, el Tribunal Suprem no accepta 
aquesta posició i resol el recurs dictant sentència 
favorable a la deduïbilitat d'aquests interessos, 
confirmant la posició que havia mantingut 
anteriorment en algun cas similar, i que 
fonamenta amb els arguments següents:

En primer lloc, considera que la interpretació 
del concepte de donatius i liberalitats “no 
permet incloure en el mateix unes despeses 
f inanceres que, com és el cas, estan acreditades 
documentalment, incorporades a la comptabilitat 
i tenen clarament una causa onerosa i no gratuïta.”

A continuació, af irma que sostenir que no hi 
havia necessitat d'escometre aquesta operació 
de préstec perquè els fons propis disponibles 
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(reserves voluntàries) podrien haver servit al 
mateix f i, “manca de tota rellevància des del 
punt de vista de la qualif icació f iscal de les 
despeses.” És cert que aquesta operació de 
f inançament permet a la societat conservar els 
seus recursos propis en lloc de disposar dels 
mateixos per a abonar els dividends, “però no 
per això deixa d'estar correlacionat amb l'exercici 
de l'activitat empresarial”, af irma el Tribunal. En 
la seva opinió, la posició de l'Administració es 
basa en qüestionar les decisions de gestió dels 
recursos econòmics mantingudes per l'empresa, 
ja que es fa referència al fet que “en el cas de 
l'empresa recurrent existia un volum de reserves 
voluntàries suficient per a fer front al repartiment 
de dividends, això és, la retribució de fons propis, 
sense necessitat d'acudir a f inançament extern.” 
Punt de partida del qual conclou que “l'única raó 
d'acudir al préstec de la matriu és convertir en 
deduïbles unes despeses f inanceres que d'una 
altra manera no ho serien”. En la mateixa línia, 
l'Administració sosté que “no s'ha demostrat que 
el préstec fos necessari per a determinat projecte 
o operació de gir econòmic de l'empresa”, pel que 
no existeix correlació entre la despesa (en aquest 
cas, f inancera) i els ingressos de la societat que, 
en definitiva, és l'autèntica raó per la qual es nega 
que la despesa sigui deduïble.

Per al Tribunal, és decisió de la societat acudir 
al préstec o utilitzar les seves reserves i recursos 
propis, “sense que puguin quedar sotmeses les 
condicions de deduïbilitat de les despeses al 
judici de valor que pretén l'Administració, que ha 
de limitar-se a verif icar si concorren els requisits 
i condicions que han estat f ixades per la llei 
tributària (principi de legalitat i reserva de llei) i a 
les quals han d'atenir-se tant l'Administració com 
els contribuents.”

En conclusió, la Sentència considera que, 
quan no hagi de ser corregida per l'aplicació 
de les normes fiscals, la despesa comptable 
serà despesa deduïble, i en aquest cas, la 
despesa financera en què s'incorre per a fer 
front al préstec, és una despesa comptable i 
conseqüentment va ser registrada, justificada 
en els períodes que ens ocupa i imputada 
temporalment, després és una despesa 
fiscalment deduïble, ja que compleix les 
condicions imposades legalment per a ser 
qualificada com a tal.

b
STS d'11 de juliol de 2022: Deduïbilitat de les 
quantitats pagades en concepte de 
remuneració a un treballador que és soci 

majoritari de la societat.

En el present cas, es torna a plantejar davant 
el Tribunal la no deduïbilitat de la despesa per 
considerar-la una liberalitat. La Sentència defineix 
la qüestió, que presenta interès cassacional, en els 
següents termes: “Determinar si les retribucions 
acreditades i comptabilitzades que percep un 
treballador que és soci majoritari d'una entitat 
mercantil pels treballs efectivament realitzats per 
a aquesta societat, constitueixen una liberalitat no 
deduïble, encara que aquesta despesa no pugui 
ser considerada estrictament com un donatiu o 
una liberalitat gratuïta”.

Comencem per repassar breument les diferents 
posicions en què es pot trobar el destinatari del 
pagament i el seu conseqüent tracte f iscal com 
a despesa deduïble/no deduïble en l'Impost de 
societats.

1. La jurisprudència ha vingut mantenint que 
la remuneració de l'administrador només és 
despesa deduïble si en els Estatuts socials es 
recull el caràcter retribuït del càrrec. Si no s'inclou 
aquesta previsió, s'entén que la retribució que 
se li lliura constitueix una liberalitat (perquè no 
hi ha obligació de pagar-la) i, en conseqüència, 
no pot qualificar-se com a despesa deduïble.

2. La remuneració que els treballadors perceben 
en concepte de salaris constitueix una despesa 
deduïble.

3. Els dividends i altres formes de retribució dels 
fons propis lliurades als socis no constitueixen 
despeses deduïbles ja que es qualifiquen com 
una forma de repartiment de beneficis.

4. Els donatius i liberalitats es qualifiquen 
expressament com a despeses no deduïbles en 
la lletra e) de l'article 15 de la vigent LIS.

Aquests casos poden estar més o menys clars, 
però què succeeix amb la remuneració pagada als 
socis majoritaris no administradors d'una societat 
per l'acompliment d'una prestació laboral per a 
aquesta? Aquest és precisament el cas que resol 
el Tribunal Suprem en aquesta sentència recent 
dictada el passat 11 de juliol: la qualif icació com a 
despesa deduïble o no de la remuneració pagada 
a aquest soci majoritari no administrador que és 
treballador de la societat.

6



Un dels elements clau en el present recurs és la 
posició de soci dominant que té el treballador. 
Com a tal soci de control, amb majoria en la 
societat, ha d'estar donat d'alta en el RETA i no 
en el règim general. En opinió dels recurrents, el 
fet d'estar en aquest règim especial no modif ica 
la naturalesa de la relació amb la societat: els 
administradors tenen una relació mercantil 
amb la societat, però els treballadors tenen 
sempre una relació laboral. Aquest punt es troba 
íntimament relacionat amb la nota d'alienitat 
que també caracteritza  la relació laboral i que, 
en opinió de l'Administració, no concorre en el 
cas del treballador soci majoritari que, com en el 
present cas, posseeix el 95% del capital social.

Per a l'Advocat de l'Estat, ens trobem davant 
una societat en què propietat i administració 
es confonen, de manera que alguns exercicis és 
administrador el recurrent i en uns altres, el seu 
pare, per la qual cosa, entén, que no ens trobem en 
aquest cas davant un salari, sinó davant una forma 
de remuneració de l'administrador (encara que 
formalment no ocupi aquest càrrec), pel que ha 
d'aplicar-se la doctrina general de no deduïbilitat 
de la remuneració dels administradors, per 
considerar-se una forma de liberalitat (excepte 
si s’acorda expressament) i no la de deducció 
general de salaris.

El Tribunal Suprem dicta sentència favorable al 
contribuent, rebutjant el debat sobre l'alienitat 
com a element determinant de l'acceptació o no 
de la deduïbilitat.

D'una banda, destaca el Tribunal que el 
tractament no hauria de ser diferent entre el 
salari o la despesa que podrien suposar les 
quantitats facturades a la societat pel soci pels 
serveis prestats com a col·laborador autònom, 

no assalariat. Aquí la discussió entorn de la 
concurrència o no de l'element “alienitat” 
desapareixeria. El realment transcendent, segons 
el parer del Tribunal, és “la realitat de la prestació 
del servei, la de la seva efectiva retribució i, per 
descomptat, la seva correlació amb l'activitat 
empresarial”.

Si aquestes condicions concorren, ha d'aplicar-
se llavors la regla general de deduïbilitat de 
la despesa, i conclou el Tribunal: “la retribució 
abonada no serà deduïble si respon a la simple 
condició de soci, accionista o partícip, però ho serà 
quan obeeixi a l'activitat desenvolupada o el servei 
prestat (…) evidentment, ningú pot pretendre 
que, qui realitzi l'activitat o presti el servei es 
desprengui o abstregui de la seva condició de 
soci, accionista o partícip, raó per la qual l'accent 
haurà de situar-se en la realitat i efectivitat de 
l'activitat desenvolupada, més que en la condició 
de soci, accionista o partícip de qui la realitza.” De 
fet, la consulta vinculant de la Direcció General de 
Tributs V2399-21 ja va reconèixer, per a un supòsit 
similar, aquesta mateixa posició.

Per tot l'anterior, la Sentència conclou que 
“les despeses relatives a la retribució que 
percebi un soci majoritari no administrador, 
a conseqüència dels serveis prestats 
a favor de l'activitat empresarial de la 
societat, constitueixen despeses fiscalment 
deduïbles a l'efecte de l'Impost de societats, 
quan observant les condicions legalment 
establertes a efectes mercantils i laborals, 
aquesta despesa acrediti la corresponent 
inscripció comptable, s'imputi conformement 
a meritació i revesteixi justificació 
documental.”

Reial decret llei 17/2022, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del 
règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'IVA aplicable als lliuraments, les 
importacions i les adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual 
s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el 
model 039 de comunicació de dades, corresponents al Règim especial del grup d'entitats en l'IVA; l'Ordre EHA/3786/2008, de 
29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 IVA, Autoliquidació, i el model 308 IVA, sol·licitud de devolució: Recàrrec 
d'equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre 
EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 i 353; i l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per 
la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'IVA i es modifica l'annex I de l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, 
per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i 
retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors.

NOVETATS NORMATIVA FISCAL

"Quatre característiques corresponen al jutge: Escoltar cortesament, 
respondre sàviament, ponderar prudentment i decidir imparcialment."

– Sòcrates
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FISCAL APUNTS

QÜESTIONS PRÀCTIQUES EN RELACIÓ A 
L'AMORTITZACIÓ DELS IMMOBLES ARRENDATS
D'acord amb la previsió legal, l'amortització dels immobles constitueix una despesa deduïble per calcular 
el rendiment net del seu arrendament a declarar a l'IRPF. Tanmateix, la quantitat deduïble per aquest 
concepte és la que respongui a la “depreciació efectiva” del bé esmentat. La mateixa llei de l'IRPF preveu 
que, per al cas dels immobles, s'entendrà complert aquest requisit de “depreciació efectiva”, quan 
l'amortització deduïda com a despesa no excedeixi el resultat d'aplicar el 3 per cent sobre el més gran 
d'entre els valors següents : el cost d'adquisició satisfet o el valor cadastral, en tots dos casos exclòs el 
valor del sòl. Sent aquesta la previsió normativa, sovint sorgeix el dubte sobre si es podria aplicar com a 
despesa una amortització inferior a aquest 3% i quines en serien les conseqüències.

Pel que fa a aquest i altres aspectes relacionats amb l'amortització, hem de tenir clares diverses idees:

D'entrada, existeix la possibilitat d'amortitzar per sota del 3%, ja que la norma ens parla d'un 
màxim del 3%. Per tant, podem amortitzar per sota del 3% i qualificar aquesta amortització com 
a despesa

El que mai no podrem fer és amortitzar per sobre del 3% i qualificar l'excés sobre el 3% com a 
despesa deduïble en concepte d'amortització.

Si l'immoble no està arrendat tot l'any, l'amortització deduïble com a despesa només serà la part 
proporcional corresponent al nombre de dies de l'any en què l'immoble hagi estat arrendat.

En el conjunt d’anys en què l’immoble ha estat arrendat, hem de tenir clar que el límit a 
l’amortització acumulada serà el valor d’adquisició de l’immoble generador dels rendiments.

L'amortització de l'immoble també es tindrà en compte a l'hora de calcular el guany/pèrdua 
patrimonial obtingut per la transmissió de l'immoble, ja que per fer tal càlcul, al valor d'adquisició 
del bé se li ha de restar l'amortització ja aplicada sobre el mateix.

Doncs bé, cal tenir present que, segons un criteri important de l'AEAT, en aquells casos en 
què s'hagi optat per una amortització inferior al 3%, o fins i tot quan s'hagi decidit no aplicar 
amortització com a despesa, en el moment de la venda de l’immoble aquestes circumstàncies 
seran indiferents, i per al càlcul de la variació patrimonial sempre s’haurà de restar l’amortització 
en quantia del 3%. Així ho considera l'AEAT, previst en l'article 40 del Reglament de l'IRPF, quan 
estableix que “El valor d'adquisició dels elements patrimonials transmesos es minorarà en l'import 
de les amortitzacions fiscalment deduïbles i, en tot, cas es computarà l'amortització mínima, amb 
independència de l’efectiva consideració d'aquesta com a despesa.”

Per tant, no considerar com a despesa l'amortització o considerar-la en quantia 
inferior al 3% suposarà: primer, una tributació superior sobre les rendes obtingudes 
de l'arrendament, ja que no s'aplica aquesta despesa o s'aplica en quantia inferior a 
la possible, per tant , el rendiment net declarat i sotmès a tributació serà més gran; 
i segon, si hem de tributar pel guany obtingut en la venda d'aquest bé, el guany 
es calcula igualment a partir del valor d'adquisició menys l'amortització, generant, 
per tant, un guany patrimonial sotmès a tributació major, igual que si haguéssim 
“aprofitat” l'amortització durant l'arrendament.

1

2

3

4

5

8



LABORAL
PUNTS CONFLICTIUS EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL TELETREBALL: LA 
SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE 
22 DE MARÇ DE 2022

A MESURA QUE EL TELETREBALL S'ESTÉN I LA SEVA LLEI REGULADORA ES VA 

IMPOSANT, VAN AFLORANT A POC A POC TOTS ELS CONFLICTES QUE PODEN 

SORGIR DE LA SEVA APLICACIÓ. EN LES PRÒXIMES PÀGINES COMENTAREM 

ALGUNS DELS ELEMENTS PRINCIPALS DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL PASSAT 

22 DE MARÇ PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL EN CONFLICTE COL·LECTIU, I EN 

QUÈ AQUEST TRIBUNAL ES PRONUNCIA SOBRE LA VALIDESA O NUL·LITAT 

DE NOMBROSES CLÀUSULES INCORPORADES EN L'ACORD DE TELETREBALL 

VIGENT PER A UNA EMPRESA. VAL LA PENA DESTACAR QUE NO ES TRACTA 

D'UN ACORD NEGOCIAT INDIVIDUALMENT, SINÓ QUE ENS TROBEM DAVANT 

UN TEXT ELABORAT PER L'EMPRESA QUE ES PLANTEJA AL PERSONAL 

CONTRACTAT EN TELETREBALL, I QUE SIGNEN (COM UNA ESPÈCIE DE 

CONTRACTE D'ADHESIÓ) 1.029 PERSONES, MENTRE QUE LES RESTANTS 1.877 

DECIDEIXEN NO FER-HO.
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1 EL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL: DISPONIBILITAT DINS I FORA DE L'HORARI LABORAL.

El dret a la desconnexió digital fora de l'horari laboral es troba reconegut per la llei de protecció de dades 
com un dret essencial de tots els treballadors. En el present cas, aquest dret no es qüestiona, però entorn 
del mateix sorgeixen dos debats de gran interès: un sobre la forma de comunicació empresa-treballador 
dins de l'horari laboral, i un altre sobre les circumstàncies que poden limitar, precisament, aquest dret a 
la desconnexió.

Una de les clàusules en discussió incorporades a l'acord indica: “El treballador facilitarà a l'empresa 
el seu correu electrònic i un número de telèfon personal, per si fos necessari contactar amb ell, per 
urgències del servei.”

L'Audiència Nacional declara la nul·litat d'aquesta clàusula perquè l'article 11 de la llei 10/2021, reguladora 
del treball a distància (LTD, d'ara endavant), estableix l'obligació de l'empresa de facilitar tots els mitjans 
necessaris per al desenvolupament de l'activitat. En aplicació d'aquest article, entén el tribunal que “correu 
electrònic corporatiu i telèfon mòbil són equips i eines que ha de proporcionar l'empresari, costejar-los 
al seu càrrec i atendre el seu manteniment, tal com preveu la norma legal. En el present cas, l'empresa 
no havia lliurat als seus treballadors ni mòbil ni correu d'empresa, per la qual cosa la clàusula en què 
se'ls obliga a posar a la disposició de l'empresa el seu correu i mòbil personal és nul·la en ser contrària 
a les obligacions imposades per la llei a l'empresari. La sentència afegeix a més, que el fet que puguin 
plantejar-se situacions de necessitat i urgència no pot justificar que el treballador quedi obligat a posar 
“els seus mitjans personals a la disposició de l'empresari i aquest eludir les seves obligacions legals.”

Aprofundeix l'Audiència en el marc d'aquest dret a la desconnexió digital per a indicar que, és cert que no 
pot tractar-se com un dret absolut en tots els casos, ja que conviu amb altres drets que ocasionalment 
poden contraposar-se i obligar a limitar-lo de manera excepcional. Però aquests límits a l'exercici del dret 
a la desconnexió digital no pot imposar-los unilateralment l'empresari, sinó que, en aplicació de l'article 
88 de la Llei orgànica de Protecció de Dades, aquests límits hauran de venir definits, o bé pel conveni 
col·lectiu, o bé per l'acord previ empresa-representants dels treballadors.

En conseqüència, també es declara nul·la la clàusula que preveu aplicar excepcions al dret a la desconnexió 
quan concorrin “circumstàncies d'urgència justificada en situacions que poden suposar un perjudici 
empresarial o del negoci, la urgència temporal del qual requereixi una resposta o atenció immediata per 
part del treballador”. No perquè tals excepcions al dret no es puguin produir, que l'Audiència Nacional 
considera que sí, sinó perquè l'empresari no pot definir individualment quines són les circumstàncies 
que permetran no respectar aquest dret a la desconnexió.

2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ENTORNS DE TELETREBALL: AUTOAVALUACIÓ I 
ACCÉS AL DOMICILI DEL TREBALLADOR.

Totes les obligacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals que ha de respectar l'empresa, 
entren en una dimensió diferent quan parlem de treballar des de casa. En el present cas, s'aborden 
aspectes importants de l'organització d'aquesta obligació en cas de teletreball.

En primer lloc, es planteja si és suficient per a complir amb l'obligació d’avaluació de riscos que s'imposa 
a l'empresari, acudir a la fórmula de l'autoavaluació en què és el propi treballador el que autoavalua els 
riscos del seu lloc. Per al tribunal, aquesta fórmula és totalment correcta ja que permet compaginar, de la 
manera “menys invasiva possible”, el deure de prevenció, amb el dret a la intimitat que abasta el domicili 
personal del treballador, que ara passa a constituir també el seu lloc de treball.

No corre la mateixa sort la clàusula que, a continuació, regula l'accés a aquest domicili: “quan les 
circumstàncies així ho requereixin, (…) el treballador autoritza a entrar periòdicament al seu domicili al 
Servei de Prevenció de Riscos de l'Empresa, perquè pugui avaluar les condicions de salut i seguretat del 
Home Office amb un preavís mínim de 7 dies.”

Entén el Tribunal que aquesta clàusula suposa l'existència d'una “autorització prèvia genèrica i 
incondicional” que faculta a l'entrada en el domicili, sense necessitat que concorri una necessitat concreta 
o específica, ni es respecti el procediment legalment establert. L'Audiència Nacional considera, per tant, 
que ha de declarar-se nul·la perquè no respecta el règim imposat per l'article 16.2 de la llei reguladora del 
teletreball perquè aquest accés al domicili del treballador pugui produir-se:
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 Primer: Perquè la necessitat d'avaluar riscos exigeixi accedir al domicili del teletreballador, ha 
d'existir una raó concreta que així ho justifiqui. No és suficient, per tant, indicar que aquest accés es 
produirà “quan les circumstàncies així ho requereixin”.

 Segon: Aquesta causa concreta que justifica l'accés al domicili ha de ser informada per escrit 
prèviament, tant al treballador com als delegats de prevenció.

 Tercer: El Tribunal afegeix que, fins i tot respectant les causes i el procediment, és possible que el 
treballador es negui a permetre aquest accés. En aquest cas, no podrà dur-se a terme i l'avaluació de 
riscos hauria de desenvolupar-se d'una altra manera.

3 L'ACORD DE TELETREBALL COM A ACORD “REVERSIBLE”.

El Tribunal posa l'accent que el teletreball s'ha de fonamentar en un acord entre empresari i treballadors. 
En cap cas es tracta d'una forma de treball que autoritza l'empresari i quedi a costa de la seva voluntat 
prorrogar-lo o suspendre'l. La sentència afirma categòricament que el teletreball neix de “un acord 
de voluntats que per a totes dues parts és reversible. Per tant, ambdues poden, si així cadascuna ho 
decideix, revertir el treball a distància.”

Les clàusules impugnades en aquest punt tenen a veure amb les circumstàncies que permeten tal 
reversibilitat i les seves conseqüències.

Partim d'un conjunt de clàusules que no responen a una negociació individual, sinó que són formulades 
com una espècie de contracte d'adhesió al treballador, que aquest accepta. Per a la sentència, aquest 
fet és fonamental a l'hora d'analitzar la legalitat del seu contingut. D'una banda, considera admissible i 
perfectament legal que l'empresari incorpori en el text quines seran les causes que li permetran decidir la 
reversibilitat del teletreball. No obstant això, en sentit contrari, sí que qualifica com una pràctica abusiva 
limitar per aquesta via contractual adhesiva l'exercici de la reversibilitat per part del treballador. En altres 
paraules, preestablir i imposar al treballador les causes que li permetran a ell exercir la reversibilitat 
via “contracte d'adhesió” és abusiu; per la qual cosa, la clàusula en què aquestes causes es recullen es 
declara nul·la.

També, en relació amb aquest punt, es considera abusiva i nul·la la clàusula que imposa una renúncia 
de drets prèvia al teletreballador en cas d'exercici de la reversibilitat per l'empresari: “La revocació de 
l'autorització de l'activitat del Home Office i/o en llocs de treball fora de l'empresa no donarà lloc a cap 
reclamació d'indemnització ni reparació contra l'Empresa pel Treballador”.

4 FACULTATS DE CONTROL DE L'EMPRESARI

En resposta a la seva impugnació, la sentència denega la nul·litat i reconeix la perfecta legalitat de la 
clàusula que permet adoptar a l'empresa les mesures que estimi més oportunes per a la vigilància i 
control dels teletreballadors, amb l'objectiu de verificar el compliment de les seves obligacions, sempre 
amb respecte de la seva dignitat i dels drets que els corresponen en matèria de protecció de dades 
personals.

Després d'aquest reconeixement que la clàusula en discussió és conforme a dret, el Tribunal destaca que, 
en cas que es pretengui la nul·litat d'aquesta mena de clàusules que fan referència a les formes en què 
l'empresa exercirà el control sobre el teletreballador pels perjudicis que poden causar-li, no és suficient 
amb al·legar aquests perjudicis, sinó que, per a aconseguir la nul·litat, els treballadors han de provar que, 
efectivament, les eines emprades per l'empresari per a exercir aquest control atempten a la seva dignitat 
o comprometen la protecció de les seves dades personals. Entén la sentència que, sense tal prova, no pot 
declarar-se la nul·litat de les clàusules que recullen aquests mecanismes de control.

Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones 
treballadores al servei de la llar.

Resolució de 7 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a 
l'any 2023.

NOVETATS NORMATIVA LABORAL
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LABORAL APUNTS

LLEI PER A LA IGUALTAT DE TRACTE: NOVETATS 
EN L'ÀMBIT LABORAL
El passat 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 
15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat 
de tracte i no discriminació. Segons la seva pròpia 
Exposició de Motius, la llei neix perquè “l'evolució 
de la nostra societat exigeix una resposta més 
àmplia i eficaç per a abordar els reptes que té 
per davant en matèria d'inclusió, ciutadania i 
gaudi de drets humans i llibertats fonamentals, 
sense discriminació.” Amb aquest objectiu i amb 
el de garantir i promoure el dret a la igualtat de 
tracte i no discriminació, així com de respectar 
la igual dignitat de les persones, planteja drets 
i obligacions per a tota mena de subjectes i 
incorpora mesures destinades a prevenir, eliminar 
i corregir tota forma de discriminació, directa o 
indirecta, en els sectors públic i privat.

A nivell laboral, la llei incorpora algunes novetats 
importants:

• Principi general de no discriminació: La llei 
preveu que ningú podrà ser discriminat per raó 
de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, 
convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació 
o identitat sexual, expressió de gènere, 
malaltia o condició de salut, estat serològic 
i/o predisposició genètica a sofrir patologies i 
trastorns, llengua, situació socioeconòmica o 
qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social. Es concedeix especial protagonisme a 
la no discriminació per raó de malaltia, en la 
qual no es podran emparar diferències de tracte 
diferents de les que derivin del propi procés 
de tractament d'aquesta, de les limitacions 
objectives que imposi per a l'exercici de 
determinades activitats o de les exigides per 
raons de salut pública.

En aquest sentit, i per a intentar arrencar 
d'arrel qualsevol discriminació per raó de salut, 
s'estableix expressament que “L'ocupador no 
podrà preguntar sobre les condicions de salut 
de l'aspirant al lloc”.

• Excepcions per a la discriminació positiva: 
podran establir-se diferències de tracte quan els 
criteris per a tal diferenciació siguin raonables i 
objectius i s'imposin amb un propòsit legítim o 

una finalitat autoritzada per norma amb rang de 
llei, o quan resultin de disposicions normatives 
o decisions generals de les administracions 
públiques destinades a protegir les persones, 
o a grups de població necessitats d'accions 
específiques per a millorar les seves condicions 
de vida o afavorir la seva incorporació al treball 
i garantir l'exercici dels seus drets i llibertats en 
condicions d'igualtat.

• No podran establir-se limitacions, segregacions 
o exclusions per raó de les causes previstes en 
aquesta llei per a l'accés a l'ocupació per compte 
d'altri, públic o privat, inclosos els criteris de 
selecció, en la formació per a l'ocupació, en la 
promoció professional, en la retribució, en la 
jornada i altres condicions de treball, així com 
en la suspensió, l'acomiadament o altres causes 
d'extinció del contracte de treball. El respecte 
d'aquesta obligació es controlarà per la Inspecció 
de Treball i de la Seguretat Social.

• Tampoc podran establir-se aquest tipus de 
limitacions discriminatòries per a l'accés a 
l'exercici d'una activitat per compte propi ni 
en el marc de les relacions entre treballadors 
autònoms econòmicament dependents i els 
seus clients.

• La nova norma preveu també que, per via 
reglamentària, s'obligui a les empreses de més 
de 250 treballadors a publicar la informació 
salarial necessària per a analitzar els factors de 
diferències salarials.

• Els convenis col·lectius tampoc podran 
incorporar limitacions, segregacions o 
exclusions per a l'accés a l'ocupació, inclosos 
els criteris de selecció, en la formació per a 
l'ocupació, en la promoció professional, en la 
retribució, en la jornada i altres condicions de 
treball, així com en la suspensió, l'acomiadament 
o altres causes d'extinció del contracte de 
treball, per les causes de discriminació previstes 
en la llei, però sí que es permet que, en el marc 
de la negociació col·lectiva, es puguin establir 
mesures d'acció positiva per a prevenir, eliminar i 
corregir situacions de discriminació.
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MERCANTIL
PRINCIPALS NOVETATS INCORPORADES 
PER LA LLEI “CREA I CREIX”

LA LLEI 18/2022, DE 28 DE SETEMBRE, DE CREACIÓ I CREIXEMENT D'EMPRESES, 

IDENTIFICADA COL·LOQUIALMENT COM LA LLEI “CREA I CREIX”, INCORPORA 

NOMBROSES I IMPORTANTS NOVETATS EN EL NOSTRE ORDENAMENT. MITJANÇANT 

LA MODIFICACIÓ DE NORMES TAN DIVERSES COM LA LLEI DE SUPORT ALS 

EMPRENEDORS, LA LLEI D'UNITAT DE MERCAT, O LA REGULADORA DE LES 

SUBVENCIONS. TAMBÉ  MODIFICA EL RÈGIM JURÍDIC DE LES PLATAFORMES DE 

FINANÇAMENT PARTICIPATIU I D'UNA PART IMPORTANT DEL FUNCIONAMENT D'UNES 

CERTES INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA.

És molt difícil abordar totes les novetats que la llei 
incorpora, però en les pròximes línies els proposem 
un repàs per les més significatives.

1. ES REDUEIX EL CAPITAL SOCIAL MÍNIM DE LES 
SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA.

Diversos són els canvis introduïts en el règim del 
capital social de les societats de responsabilitat 
limitada. El més important, sens dubte, la 
possibilitat de crear aquestes societats amb un 
capital mínim d'1 euro. Desapareix, d'aquesta 
manera, l'exigència de 3.000€ de capital mínim 
per a crear una societat de responsabilitat limitada. 
Paral·lelament, desapareix també la possibilitat 
de crear societats amb capital per sota del mínim 

obligatori, així com la pròpia categoria específica 
de “Societats en règim de formació successiva”, 
sota la qual s'agrupaven les societats creades amb 
una xifra de capital inferior a la mínima establerta 
legalment.

Ara bé, al costat d'aquesta rebaixa dràstica en la xifra 
de capital mínim, el mateix article 4 recull un règim 
especial d'aplicació a aquestes societats durant el 
temps en què no aconsegueixin la xifra de 3.000€ 
de capital, amb l'objectiu de protegir la posició 
dels creditors. D'una banda, hauran de destinar a 
la reserva legal una xifra, almenys, igual al 20% del 
benefici, fins que aquesta reserva juntament amb 
el capital social aconsegueixi l'import de 3.000€. 
Per una altra, en cas de liquidació de la societat, 13



si el seu patrimoni és insuficient per a atendre 
el pagament de les obligacions socials, els socis 
respondran solidàriament per la diferència entre 
l'import de 3.000€ i la xifra de capital subscrit.

2. DESAPAREIX LA SOCIETAT NOVA EMPRESA.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta llei “crea i creix”, 
desapareix la figura de la Societat Nova Empresa, 
per la qual cosa ja no podran constituir-se més 
societats d'aquest tipus.

3. S'AMPLIA LA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 
DELS EMPRENEDORS.

La llei 14/2013, de suport als emprenedors, també és 
objecte de modificació per part d'aquesta llei. D'una 
banda, es manté la possibilitat que l'emprenedor 
persona física, limiti la seva responsabilitat pels 
deutes que procedeixin de l'exercici d'aquesta 
activitat empresarial o professional, mitjançant 
l'assumpció de la condició d’«Emprenedor de 
Responsabilitat Limitada».

Fins ara, aquesta limitació suposava que la 
responsabilitat personal de l'emprenedor no 
arribava fins al seu habitatge habitual, sempre que 
el seu valor no superés els 300.000 euros com a 
regla general, excepte en el cas d'habitatges situats 
en poblacions de més d'1.000.000 d'habitants, on 
sobre aquest valor s'hi aplica un coeficient de l’1,5 a 
l'efecte de calcular aquest límit de responsabilitat.

Amb el nou règim, la limitació de responsabilitat 
de l'emprenedor es manté sobre l'habitatge 
habitual amb aquests mateixos valors límit, però 
a més, s'estén als béns d'equip productiu afectes 
a l'explotació i els que els reemplacin, sempre que 
estiguin degudament identificats en el Registre de 
Béns Mobles, i amb el límit del volum de facturació 
agregat dels dos últims exercicis.

Conseqüència de l'anterior, en la inscripció de 
l'emprenedor en el Registre Mercantil s'hauran 
d'identificar, a més del bé immoble (habitatge 
habitual) sobre el qual es limita la responsabilitat, 
com fins ara, els béns d'equip productiu que, en el 
seu cas, quedaran fora de l'àmbit de responsabilitat 
personal patrimonial de l'emprenedor.

Aquesta limitació de responsabilitat només serà 
efectiva sobre aquests béns i podrà oposar-se 
a tercers, quan així consti en el Registre de la 
Propietat i en el Registre de Béns Mobles. Per tal 
motiu, una vegada matriculat l'Emprenedor de 
Responsabilitat Limitada, el Registrador Mercantil 
expedirà certificació i la remetrà telemàticament 
al Registre de la Propietat i al Registre de Béns 
Mobles en el mateix dia hàbil, perquè deixi 
constància d'aquestes circumstàncies en el seient 
d'inscripció de l'habitatge o del bé d'equip.

Quant al procediment de constitució de la 
societat mitjançant escriptura pública amb format 

estandarditzat i estatuts tipus, s'especifica el 
procediment en cas d'incorporació de documents 
redactats en llengua estrangera, s'afegeix que, 
quan el registrador apreciï defectes que impedeixin 
la inscripció, així ho notificarà al CIRCE, que, al seu 
torn, informarà immediatament els fundadors i 
al notari, i finalment, es recull l'exempció de les 
taxes exigibles per la publicació de la inscripció 
de la societat en el “Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil”.

Per al cas de les societats constituïdes també 
amb escriptura en format estandarditzat però 
sense estatuts tipus, s'incorpora més agilitat al 
procediment, substituint el termini general per a 
la inscripció de l'escriptura, per un termini de cinc 
dies, i incloent l'obligació dels Registres Mercantils 
d'habilitar un servei remot d'atenció al públic 
en hores d'oficina per a atendre consultes sobre 
l'acceptació o no de determinades clàusules o 
previsions estatutàries que es pretenguin incloure.

4. COMENÇA EL COMPTE ENRERE PER A 
L'OBLIGACIÓ GENERAL DE FACTURACIÓ 
ELECTRÒNICA.

En el seu afany de modernitzar les relacions 
comercials, la llei imposa a tots els empresaris 
i professionals l'obligació d'expedir, remetre 
i rebre factures electròniques en les seves 
relacions amb altres empresaris i professionals. 
No obstant això, no es tracta d'una mesura que 
entri en vigor de manera immediata, sinó que, 
d'una banda, la seva vigència està supeditada a 
l'obtenció de l'excepció  comunitària en relació 
a diversos articles de la Directiva reguladora de 
l'IVA referits a la factura electrònica individual 
i per lots, i per una altra, es preveu que la 
implementació de la seva obligatorietat serà 
escalonada: un any després d'aprovar-se el 
desenvolupament reglamentari de la llei en 
aquest punt serà exigible per a les empreses 
amb facturació anual superior a vuit milions 
d'euros, i dos anys després, per a la resta.

S'exclou expressament la possibilitat que el 
receptor de la factura pugui obligar l'emissor a 
utilitzar una solució, plataforma o proveïdor de 
serveis de facturació electrònica predeterminat. 
De fet, es preveu que les solucions i plataformes 
de facturació electrònica disposin d'un sistema 
d'interconnexió i interoperabilitat gratuïta, amb 
l'objectiu que la remissió i recepció de factures 
sigui el més àgil i senzilla possible.

Com a regla general, les empreses de serveis de 
comunicacions electròniques, serveis financers, 
subministrament d'aigua, gas i electricitat, servei 
de transport de viatgers i agències de viatges  i 
comerç al detall, només estaran obligats a utilitzar 
aquesta factura electrònica en les seves relacions 
amb particulars que acceptin rebre-les o que 
les hagin sol·licitat expressament. En relació 
amb aquesta condició, preveu la llei l'obligació 

"Quan un deixa de créixer comença a morir."
– William Burroughs
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d'habilitar procediments senzills i gratuïts perquè 
els usuaris puguin revocar en qualsevol moment el 
consentiment que van donar per a rebre factures 
electròniques.

S'incorpora el dret dels destinataris a sol·licitar 
còpia de les factures electròniques durant els 
quatre anys posteriors a la seva emissió, termini 
que ha de respectar-se fins i tot quan aquests 
hagin resolt el contracte amb l'empresa o hagin 
revocat el consentiment que van donar en el seu 
moment a rebre factures electròniques.

La sanció prevista per a aquelles empreses que, 
estant obligades a fer-ho, no ofereixin als usuaris 
la possibilitat de rebre factures electròniques o no 
permetin l'accés a les persones que han deixat de 
ser clients a les seves factures, pot ascendir fins als 
10.000 euros.

5. S'INCORPOREN IMPORTANTS NOVETATS 
EN LA REGULACIÓ DE LA LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT.

La llei 15/2010, de modificació de la llei 3/2004, de 
lluita contra la morositat es modifica en relació 
a l'obligació d'informació sobre els terminis de 
pagament que, després de la reforma, queda ara 
regulada de la següent manera:

(i) Totes les societats mercantils inclouran, de 
manera expressa en la memòria dels seus 
comptes anuals, el seu període mitjà de 
pagament a proveïdors.

(ii) A més, les societats mercantils cotitzades 
inclouran en la memòria dels seus comptes 
anuals i publicaran en la seva pàgina web 
la següent informació: període mitjà de 
pagament a proveïdors i volum monetari i 
nombre de factures pagades en un període 
inferior al màxim establert en la normativa 
de morositat, indicant el percentatge que 
suposen sobre el nombre total de factures i 
sobre el total monetari dels pagaments als 
seus proveïdors.

(iii) Per part seva, les societats mercantils que 
no siguin cotitzades i no presentin comptes 
anuals abreujats també estaran obligades 
a publicar, tant en la seva pàgina web com 
en la memòria dels seus comptes anuals, 
la informació sobre: període mitjà de 
pagament a proveïdors, volum monetari i 
nombre de factures pagades en un període 
inferior al màxim establert en la normativa 
de morositat, indicant el percentatge que 
suposen sobre el nombre total de factures i 
sobre el total monetari dels pagaments als 
seus proveïdors.

De tota manera, en l'àmbit del control de la 
morositat, no és aquest l'únic canvi que realitza la 
llei.

La seva Disposició Final 6a preveu la creació d'un 
Observatori Estatal de la Morositat Privada en 
el marc del Consell Estatal de la PIME, en què 
s'integraran associacions, interlocutors socials i 
institucions relacionades amb la morositat que, a 
més de realitzar un seguiment de l'evolució de la 
morositat i elaborar codis de bones pràctiques per 
a conscienciar sobre una cultura de pagaments 
raonable, s'encarregarà de publicar anualment 
el llistat d'empreses que hagin incomplert els 
terminis de pagament imposats per la legislació 
en vigor, i en les quals concorrin les següents 
circumstàncies:

• Que a 31 de desembre de l'any anterior l'import 
total de factures impagades dins del termini 
establert per la normativa, superi l'import de 
600.000 euros;

• Que el percentatge de factures pagades per 
l'empresa durant l'exercici anterior, en un període 
inferior al màxim establert en la normativa 
de morositat sobre el total de pagaments a 
proveïdors, sigui inferior al noranta per cent; i

• Que es tracti de societats amb personalitat 
jurídica que, d'acord amb la normativa 
comptable, no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreujada.

La llei preveu que aquest llistat inclourà, a més 
de les dades de l'empresa (identificació i NIF), les 
quantitats impagades dins dels terminis imposats 
per la normativa de morositat. Queda pendent 
per a desenvolupament reglamentari la concreció 
sobre on es publicarà aquest llistat i durant quant 
temps, així com el procediment que podran seguir 
els interessats per a formular al·legacions, etc.

Com a últim canvi important, també en l'àmbit 
de la regulació de la morositat, es modifica 
la Llei 38/2003, de subvencions. A partir d'ara, 
els subjectes sotmesos a la llei de mesures de 
lluita contra la morositat, per a poder accedir a 
subvencions d'import superior a 30.000 euros 
o ser entitat col·laboradora, hauran de complir 
els terminis establerts en aquesta llei. Es preveu 
l'acreditació d'aquest compliment per certificació 
d'un auditor en el cas de societats que no puguin 
presentar compte de pèrdues i guanys abreujada.

6. ES FLEXIBILITZEN LES FORMES DE 
FINANÇAMENT PER A EMPRESES.

Per a facilitar el finançament de les empreses, 
s'incorporen mesures per a millorar uns certs 
instruments de finançament que poden funcionar 
com a alternatius al finançament bancari. En 
aquest sentit, es modernitza la regulació de 
fórmules com el micromecenatge, la inversió 
col·lectiva o el capital de risc.

En relació a les plataformes de finançament 
participatiu, el seu funcionament es flexibilitza 15



a l'efecte de facilitar que prestin els seus serveis 
a Europa, mentre que simultàniament s'intenta 
reforçar la protecció dels inversors i s'incorporen 
fórmules que permeten agrupar-los amb l'objectiu 
de reduir costos.

La indústria de capital-risc s'impulsa mitjançant 
l'ampliació del tipus d'empreses en què aquestes 
entitats poden invertir. Es preveu la possibilitat 
que els fons de deute puguin invertir en préstecs, 
factures o efectes comercials, millorant el 
finançament de moltes entitats.

7. ES MODIFIQUEN ELS SUPÒSITS QUALIFICATS 
COM A “ACTUACIONS QUE LIMITEN LA 
LLIBERTAT D'ESTABLIMENT I LA LLIBERTAT DE 
CIRCULACIÓ”.

La llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de 
la unitat de mercat, també queda àmpliament 
modificada per la llei crea i creix. Entre els canvis, es 
pot destacar el canvi de redacció de l'article 18, que 
és el que recull el llistat d'actuacions que limiten la 
llibertat d'establiment i la llibertat de circulació. Es 
manté la qualificació com a actuacions limitadores 
de la llibertat d'establiment no admeses totes les 
referents a les exigències de vinculació amb un 
determinat territori a través de l'obligatorietat 
de disposar d'un establiment, domicili social, 
residència, operativa prèvia, inscripció en un 
determinat registre, residència dels propietaris o 
el personal, o la realització d'un curs, en aquest 
territori.

Al costat d'aquests casos ja existents prèviament, 
s'incorporen quatre casos més. En primer lloc, 
es considera que limita la llibertat d'establiment 
la incorporació de requisits discriminatoris per a 
l'obtenció d'avantatges econòmics excepte que 
puguin basar-se en raons justificades d'interès 
general. L'excepció ve constituïda per la possibilitat 
d'imposar l'obligació d'operar o generar activitat 
econòmica en un territori per a poder obtenir 
avantatges econòmics vinculats a polítiques de 
foment, sempre que es compleixi la normativa 
europea de no discriminació.

S'afegeixen també com a supòsits limitadors 
d'aquesta llibertat, tant l'exigència d'assegurances 
de responsabilitat civil o garanties addicionals 
que tinguin la mateixa finalitat i cobertura que 
els exigits en la normativa del lloc d'origen, 
com l'obligació que la constitució o el dipòsit 
de garanties financeres o la subscripció d'una 
assegurança hagin de contractar-se amb una 
entitat d'un determinat territori.

Finalment, també es qualifica com una manera de 
limitar la llibertat d'establiment l'obligació d'haver 
realitzat inversions en el territori de l'autoritat 
competent.

8. ALTRES CANVIS

La llei preveu la possibilitat d'inscriure en el Registre 
Mercantil les societats civils que, pel seu objecte, no 
tinguin forma mercantil. A més de la identitat dels 
socis o la denominació i objecte de la societat i la 
resta de les seves dades principals, també seran 
inscriptibles, entre altres extrems, el nomenament, 
cessament i renúncia dels administradors, 
els poders generals, l'admissió de nous socis 
juntament amb la separació dels existents, així com 
la transmissió de participacions entre ells.

Una altra novetat destacable, encara que ha 
de concretar-se mitjançant el corresponent 
desenvolupament reglamentari, és la creació 
d'una nova categoria de societats, les societats de 
Benefici i Interès Comú, societats de capital que 
es comprometen en els seus Estatuts a generar 
un impacte social i mediambiental positiu amb 
la seva activitat i a aconseguir majors nivells de 
transparència i rendició de comptes, així com 
a la presa en consideració dels grups d'interès 
rellevants en les seves decisions.

Finalment, també val la pena destacar que aquesta 
nova norma modifica la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de 
crèdit, en l'àmbit de les regles de protecció del 
client d'entitats de crèdit.
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CALENDARI FISCAL
Selecció de dates principals

El Govern xifra en 21 milions el 
cost de l'Autoritat de Defensa 
del Client Financer.

Expansión, 5-12-2022

Barcelona cobrarà des de març 
una taxa a 26 operadors postals 
pel repartiment a domicili de 
productes en línia.
El Periódico, 5-12-2022

Von der Leyen adverteix a Biden 
d’ “una resposta adequada” pels 
subsidis americans a cotxes i 
bateries elèctriques.
El País, 5-12-2022
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