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Tal com fem cada principi d’any, us fem arribar el nostre quadern de novetats 
fiscals, comptables, mercantils i laborals. La profusa i contínua promulgació de 
normativa nova fa que no puguem baixar la guàrdia en cap moment. El cas és 
que esdevé fins i tot complicat complir amb tota la normativa existent. Val la 
pena comentar que a aquesta profusió malaltissa de normativa s’hi afegeix 
normalment la dificultat de comprensió per una persona raonable.

La retroactivitat produïda en la normativa de l’impost sobre societats quant 
al fet que les depreciacions reconegudes d’inversions financeres amb 
empreses relacionades han de ser reintegrades a la base imposable (és a dir, 
que les despeses que havien estat deduïdes en anys anteriors passen per ordre 
de màgia a ser tributables en els propers cinc anys) fan que la confiança i 
credibilitat de les autoritats tributàries se situï a un nivell baixíssim.

D’altra banda, també és significatiu que el Tribunal Suprem hagi sentenciat 
que no té sentit un impost anomenat plusvàlua municipal en cas que s’hagi 
produït una minusvàlua en la finca corresponent. No deixava de ser curiós que 
les entitats municipals continuessin liquidant una figura impositiva que 
gravava l’increment de valor de les finques quan s’havia produït una pèrdua 
efectiva…

Seguint amb el serial de pràctiques bancàries curioses (deixem-ho així), 
aquest any, i després de la sentència europea del 21 de desembre, des 
d’aquesta data s’ha declarat l’obligació del retorn de les clàusules sòl abusives 
aplicades per les entitats bancàries. En aquest punt encara hem de veure com 
les entitats bancàries fan front a aquesta circumstància (de moment la 
impressió és que estiguin fugin d’estudi).

A part de la ingent normativa fiscal, val a dir que segueix l’alta exigència de 
normativa en tots els altres àmbits relacionats amb l’empresa, el compliment 
de la normativa de protecció contra el delicte penal en l’empresa (l’anomenat 
compliance), el nou reglament de protecció de dades, l’exigència del certificat 
d’eficiència energètica (requerit ara en qualsevol transacció immobiliària) i 
altres…

Dit tot això, també és cert que veiem com els nostres clients van anant 
endavant, superant una situació complexa que s’havia produït en anys 
anteriors. Millora fruit de l’esforç, del sentit comú i de la bona organització. 
Realment és gratificant poder formar part d’aquest esforç conjunt.

I nosaltres des de Paredes Associats continuem amb el nostre propòsit de 
millora contínua i pretensió de ser l’organització més excel·lent de 
professionals de Girona i voltants. L’entrada a la nostra associació de GMN 
International, present en més de 80 països, ens permet donar servei als 
nostres clients arreu del món i assolir una fita que ningú ha aconseguit a la 
nostra zona. D’altra banda, la implantació d’eines digitals de primer nivell ens 
permetrà, en les properes setmanes, obrir una finestra intel·ligent als nostres 
clients, que els possibilitarà l’accés a tota la seva informació amb un parell de 
clics. El nostre compromís és aquest, o sigui que seguim… amb il·lusió!

editorial



novetats fiscals
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Transmissió dels drets de subscripció de valors cotitzats

Una de les novetats més destacables és que, a partir de l’1 de gener del 2017, l’import 
obtingut per la venda dels drets de subscripció tributarà com a guany patrimonial en lloc de 
minorar el valor d’adquisició de les accions, com fins ara. D’acord amb això, aquest guany 
estarà subjecte a una retenció del 19%.

Tributació de la devolució de les clàusules sòl 

S’estableix el tractament fiscal de les quanties rebudes per la devolució de les clàusules sòl en 
els termes següents:

No s’integraran a la base les quanties retornades en concepte d’interessos pagats de 
més per la clàusula sòl, així com els interessos indemnitzatoris.

En cas que les quanties retornades hagin generat deducció o hagin tingut la 
consideració de despesa, s’haurà de regularitzar; excepte que aquesta quantia es 
destini a la minoració del préstec corresponent.

Aquest règim fiscal serà d’aplicació tant si es deriva d’un acord amb l’entitat financera, com si 
és de l’execució de sentència o laude arbitral.

Integració i compensació de rendes en la base imposable

Per a l’exercici 2017 el límit de compensació de rendiments amb els guanys i pèrdues 
patrimonials de la base de l’estalvi es fixa en el 20%.

Societats civils

El 2017 totes les societats civils amb objecte mercantil (empresarial) han de tributar en 
l’impost sobre societats.



Retencions

La relació dels diferents percentatges aplicables per al present exercici és la següent:

*� Rendiments de treball: 

      del 19 % al 45 %   . General: Sous i salaris (s/taula)  

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments           1 5 %

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

   (interessos, préstecs, dividends, dipòsits, negocis…)

*� Rendiments professionals:  15 %

   (tres primers anys d’activitat)              7 %   

*� Rendiments de lloguer d’immobles urbans 19 %

*� Guanys per la venda de fons d’inversió  19%

*� Guanys per la venda de drets de subscripció 19 %  

*� Guanys per premis de loteries i apostes 19 %

*� Activitats en mòduls   1 %

*� Activitats agrícoles, ramaderes  i forestals   2 %

*� Activitats d’engreix porcí i avicultura   1 %

*�  Administradors i membres del consell d’administració: 

 . Persones físiques:      35 %

   (en cas de societat, ingressos any anterior < 100.000 euros) 19 %

  . Persones jurídiques     19 %

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Modificacions amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016

Límit a la compensació de bases imposables negatives

Es limita la compensació de bases negatives d’exercicis anteriors per a les grans empreses. Per 
tant, resultaran d’aplicació els límits següents per a l’exercici 2016: 

Empreses amb facturació inferior a 20 milions:  60 %

Empreses amb facturació entre 20 i 60 milions:   50 %

Empreses amb facturació superior a 60 milions:  25 %

Amb relació a l’exercici 2017, la limitació general del 60 % s’amplia al 70 %.

Cal recordar que, en tot cas, es manté la compensació sense limitació fins a 1 milió d’euros. 



Específicament, i pels supòsits d’incorporació de noves societats als grups de consolidació 
amb base negativa, cal tenir present que els límits s’hauran de calcular en relació amb la seva 
base individual, fins i tot després de la seva integració en el grup.

Reversió del deteriorament de valor de participacions
El deteriorament de valor de participacions que varen resultar deduïbles fiscalment, en 
els períodes anteriors al 2013, hauran de ser objecte de  per mitjà de la reversió
integració en la base imposable de manera lineal durant els propers . 5 anys
S’estableix, doncs, la incorporació automàtica, amb un import mínim anual, sense 
perjudici que resulti una reversió superior per les regles que són d’aplicació general.
Amortització del fons de comerç
Amb efectes des de l’1 de gener de 2016, l’amortització del fons de comerç serà 
deduïble, amb un . límit anual màxim del 5 %
Reducció d’actius intangibles
Amb efectes des de l’1 de juliol de 2016, es modifica la forma de càlcul de la reducció de 
les rendes procedents de determinats actius intangibles (patent box).
Limitació de deduccions
Per als contribuents amb facturació superior a 20 milions d’euros, s’estableix un nou 
límit conjunt del 50 % de la quota, per l’aplicació de deduccions per doble imposició.

Modificacions amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017

No deducció de les pèrdues derivades de la transmissió de valors
S’estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades per la transmissió de la 
participació en una entitat, sempre que es tracti de participacions que compleixin els 
requisits per tenir dret a exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends 
com en plusvàlues generades en la transmissió. 

Així mateix, s’estableix la no deduïbilitat de cap tipus de pèrdua que es generi per les 
participacions en entitats no residents, que no es compleixi el requisit de tributació 
mínima del 10 %.

Per altra banda, sí que serien deduïbles les pèrdues en cas d’extinció de l’entitat 
participada.

Pagament fraccionat

Els contribuents amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros estaran obligats a fer 
un pagament fraccionat mínim del 23 % del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

Així mateix, per a aquestes empreses, s’incrementa la quantia del pagament, el percentatge a 
aplicar és del 24 %.

En relació amb la resta de pagaments fraccionats, pel que fa a la modalitat de càlcul sobre la 
quota íntegra del darrer període impositiu, s’estableix que el percentatge a aplicar sobre la 
quota serà del 18 % (opció A).

Per a la modalitat de pagament sobre la base imposable (opció B o grans empreses amb xifra 
de negocis inferior a 10 milions), el percentatge general a aplicar serà del 17 %.



IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Subministrament immediat d’informació d’IVA (SII)

El proper 1 de juliol de 2017 entra en vigor el sistema de subministrament immediat 
d’informació (SII), que consisteix en la remissió electrònica dels registres de facturació, és a dir, 
la informació de les factures emeses i rebudes. El SII no consisteix en la remissió de les factures, 
sinó en la remissió d’informació sobre la facturació.

Els subjectes obligats i els que hi optin voluntàriament hauran d’enviar el detall dels registres 
de facturació en un termini de quatre dies per mitjà de la seu electrònica de l’Agència 
Tributària.

No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema, els contribuents tindran 
un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (en el còmput dels 
dos terminis s’exclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals).

El SII serà obligatori per als subjectes passius amb obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment:

Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros)

Grups d’IVA

Empreses inscrites en el REDEME (registre de devolució mensual de l’IVA) 

Els subjectes acollits al SII podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques 
de l’IVA deu dies més tard del termini habitual. Així mateix, deixaran d’estar obligats a la 
presentació dels models 347, 340 i 390.

La informació que s’haurà de presentar segons aquest sistema serà la següent:

a) Llibre registre de factures emeses

b) Llibre registre de factures rebudes

c) Llibre registre de béns d’inversió

d) Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries

L’enviament de la informació es podrà fer per dos mitjans:

Per mitjà del Web Service, és a dir, l’enviament es fa des del mateix sistema de facturació.

Per mitjà de la complementació d’un formulari web, per a aquells contribuents amb poc 
volum d’operacions.

Aquest sistema no admet la presentació amb importació de fitxers.

En el cas dels contribuents que optin voluntàriament pel SII, això implicarà que l’obligació 
d’autoliquidació serà mensual i que haurà de mantenir-se en el sistema almenys durant l’any 
natural pel qual s’exercita l’opció. Aquesta opció s’haurà de presentar el mes de novembre 
anterior a l’exercici que hagi de tenir efecte. Per al 2017 s’haurà de fer el mes de juny.

Amb relació als subjectes passius inscrits en el REDEME que no vulguin aplicar el SII, s’ha 
previst aprovar un termini extraordinari per exercir la renúncia durant el mes de juny del 2017.



Finalment, els subjectes passius que apliquin el SII des del proper 1 de juliol estan obligats a 
remetre els registres de facturació del primer semestre de 2017, i el termini de presentació és 
fins al 31 de desembre.

Nou termini per a l’enviament de factures

S’estableix un nou termini màxim per a l’enviament de les factures al destinatari, quan aquest 
sigui empresari o professional que actuï com a tal.

En aquest cas, la factura s’haurà d’enviar abans del dia 16 del mes següent d’aquell que s’hagi 
produït la meritació de l’impost.

 IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es prorroga l’exigència de l’impost durant l’exercici 2017.

IMPOSTSOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 

No hi ha canvis, per tant, amb caràcter general, el tipus impositiu és del 24 %, per a 
contribuents sense establiment permanent.

En cas de contribuents residents a la UE o en un país de l’espai econòmic europeu amb el qual 
existeixi un intercanvi d’informació efectiu, continua establert el tipus del 19 %.

Recordem que es va introduir una exempció per reinversió del guany obtingut per la 
transmissió del que hagi estat el seu habitatge habitual en territori espanyol, sempre que 
l’import de la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual a 
Espanya.

ALTRES MESURES

Limitació en ajornaments i fraccionaments

La recent modificació de la LGT, en vigor des de l’1 de gener de 2017, ha introduït quatre nous 
supòsits de deutes que no es poden ajornar:

Deutes tributaris de retencions i ingressos a compte.

Deutes de tributs que han de ser repercutits (IVA).

Deutes resultants de resolucions fermes desestimatòries (via administrativa o judicial) 
que hagin estat prèviament suspeses.

Els pagaments fraccionats de l’impost de societats.

En relació amb els tributs repercutits, la norma estableix que, per tal de poder-se ajornar, 
s’haurà de justificar que no s’ha cobrat l’impost repercutit.



Després de diverses publicacions de l’AEAT i nombrosos dubtes plantejats, la mateixa Agència 
Tributària ha publicat la Instrucció 1/2017 per aclarir el tema.

Així doncs, es defineixen dos procediments:

Sol·licituds inferiors a 30.000 euros: es podran concedir ajornaments sense garanties, 
fins a un màxim de 12 terminis mensuals.

Sol·licituds superiors a 30.000 euros: s’haurà d’aportar garantia suficient, així com 
acreditar l’impagament de les quotes repercutides.

Obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger

Recordem que es manté l’obligació d’informació a l’Administració sobre els béns i drets que 
estiguin situats a l’estranger a 31 desembre (model 720).

En aquest punt, cal dir que la Comissió Europea ha iniciat un procediment sancionador a l’Estat 
espanyol, en relació amb aquesta declaració, i bàsicament amb motiu del seu règim 
sancionador.

Tot i això, cal assenyalar que, si bé en un futur aquesta declaració es pot veure modificada, hem 
de reiterar la importància i necessitat de presentar-la en temps i forma. 

Actualització de valors cadastrals

S’aproven nous coeficients d’actualització dels valors cadastrals. Aquesta mesura tindrà una 
repercussió immediata en l’impost sobre béns immobles (IBI), ja que aquest impost es merita 
l’1 de gener de cada any.

Dret de separació dels socis de societats mercantils

El dia 1 de gener de 2017 es va acabar la suspensió temporal de l’art. 348 bis de la Llei de 
societats de capital (LSC), amb la qual cosa torna a estar en vigor el dret de separació dels socis 
minoritaris en cas que la junta general no aprovi la distribució de dividends d’almenys un terç 
dels beneficis ordinaris de l’exercici anterior.jurídica.



novetats laborals
Bases màximes (INCREMENT 3%) i mínimes (INCREMENT 8%) de cotització 

 Límit màxim: 3.751,20 euros/mes o 125,04 euros/dia

 Límit mínim: 825,60 euros/mes o 27,52 euros/diA

Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 8%

 Salari mínim interprofessional diari: 23,59 euros

 Salari mínim interprofessional mensual: 707,70 euros

 Salari mínim interprofessional anual: 9.907,80 euros

Bases de cotització contingències comunes 2017 (Ordre ESS/106/2017,d’11 de febrer)
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27,52
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Tipus de cotització en règim general 2017
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12,00

23,60
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6,70
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0,20

0,60

4,70

2,00

4,70

1,55

1,60
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-  

0,10

28,30

14,00
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8,30

8,30

0,20
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893,10 €

893,10 €

893,10 €

963,30 €

893,10 €

893,10 €

893,10 €

3.751,20 €

3.751,20 €

1.964,70 €

1.964,70 €

1.964,70 €

1.964,70 €

893,10 € + 1%
(o bé

1.964,70 €)

Autònoms menors de 47 anys a 1 de gener de 2017

Autònoms  de 47 anys a 1 de gener de 2017

Si la seva base de cotització durant el mes de desembre de 2016 va ser igual o superior 
a 1.945,80 euros mensuals, o siguin alta en aquest règim a partir d'aquesta data.

Si la seva base de cotització durant el mes de desembre de 2016 va ser inferior a 
1.945,80 euros mensuals. No podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 
euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny 
de 2017, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es 
tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la 
defunció d'aquest, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d'alta en aquest 
règim especial als 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Autònoms majors de 48 anys d'edat a 1 de gener de 2017

Si es tracta del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de 
la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-s’hi al capdavant i donar-se d'alta en aquest 
règim especial als 45 anys d'edat o més.

Amb caràcter general

Autònoms que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat en qualsevol 
dels règims de la Seguretat Social per cinc anys o més:

Si l'última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 1.964,70 euros 
mensuals.

Si l'última base de cotització acreditada ha estat superior a 1.964,70 euros mensuals.

Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (des de 
l’1 de gener de 2017): 

Màxima s'incrementa un 3% : 3.751,20 euros/mes (abans 3.642,00 euros/mes)
Mínima : 893,10 euros/mes (es manté la quantia de 2016)
Mínima per autònom societari o autònom amb 10 o més treballadors: s'incrementa 
un 8 % : 1.152,90 euros/mes (abans 1.067,40 euros/mes)

S'incrementen les bases imposables i bases límit en funció de l'edat (47, 48-49, 50 anys)

Els treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2017, tinguin 47 anys d'edat i hagin cotitzat al 
RETA l’any 2016 per una base inferior a 1.945,80 euros mensuals no podran triar una base de 
cotització superior a 1.964,70 euros, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans 
del 30-06-2017. La base mínima dels autònoms s'incrementa aproximadament en un 8% 
(893,10 euros).



DEVOLUCIÓ RÈGIMEN DE PLURIACTIVITAT: Els treballadors autònoms que, simultàniament, 
cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l'any 2017 
per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, tindran dret a una devolució del 50% de 
l'excés en què les seves cotitzacions superin l'esmentada quantia, amb el límit del 50% de les 
quotes ingressades.

La devolució s'efectuarà a instància del titular, que ho haurà de formular en els quatre primers 
mesos de l'exercici 2017.

Cotització al sistema especial per a empleats de la llar establerts en el règim general 
a partir de l’1 de gener del 2017

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l'any 2017 es 
determinaran actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala vigent 
l'any 2016, en idèntica proporció a l'increment que experimenti el SMI (8%).

Durant l'any 2017, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització 
que correspongui segons el que indica l'apartat anterior, serà el 26,50%, el 22,10% serà a 
càrrec de l'ocupador i el 4,40%, a càrrec de l'empleat.

Pel que fa a la cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, 
sobre la base de cotització que correspongui, s’aplicarà el tipus de cotització previst a aquest 
efecte en la tarifa de primes, inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, i el resultat és a càrrec 
exclusiu de l’ocupador.

El salari dels treballadors temporals será de 5,54 € per hora efectivament treballada.

Altres disposicions addicionals/finals en matèria de Seguretat Social i laboral

 Ampliació del permís de paternitat
Entrada en vigor de l'ampliació de la durada del permís de paternitat establert en la Llei 
9/2009, a partir de l’1 de gener de 2017 el permís serà de 30 dies.

 Retard de la possibilitat de treball a temps parcial dels autònoms
S’ajorna l’aplicació de la Llei 20/2007 per incloure i regular la possibilitat que l'activitat 
autònoma o per compte propi pugui realitzar-se a temps parcial.

 Reserva de llocs de treball
Les empreses amb cinquanta o més empleats estan obligades a contractar, almenys, un 
2% de treballadors discapacitats. El còmput es fa sobre la plantilla total de l’empresa, 
independentment dels centres de treball i del tipus de contracte laboral que vinculi 
treballadors i empresa.
El període de referència s’obté calculant la mitjana de treballadors, inclosos aquells a 
temps parcial, en la totalitat dels centres de treball, dels immediatament darrers dotze 
mesos.



Reducció de la cotització a la SS per canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o 
durant la lactància natural
En eIs supòsits de malaltia professional: 50% aportació empresarial en la cotització a la 
SS per contingències comunes - (sense canvis) 

Índex de preus de consum (IPC)
L'IPC general interanual de gener a desembre de 2016 se situa en el 1,6% a l’Estat 
espanyol i d’un 1,9% a Catalunya.

Declaració de salaris al règim general de la Seguretat Social (RGSS)/fitxers 
conceptes retributius abonats (CRA)

Continua l’obligació per als empresaris de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social en cada període de liquidació l'import de tots els conceptes retributius abonats als seus 
treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat 
Social i encara que resultin d'aplicació bases úniques.

Contractació a temps parcial

Els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, excepte en determinats 
supòsits (prevenció i reparació de sinistres i altres esdeveniments extraordinaris).

Continua la regulació de les hores complementàries. No es poden fer hores complementàries 
en els contractes a temps parcial amb una jornada inferior a 10 hores setmanals en còmput 
anual. En els contractes de durada indefinida, a més de les hores complementàries pactades 
(obligatòries quan s’hagi signat el preceptiu pacte), l'empresari podrà oferir hores 
complementàries voluntàries amb limitacions.

Registre d’hores

El Tribunal Suprem estableix que les empreses no estan obligades a mantenir un registre diari 
de la jornada de la plantilla. El Ple de la Sala IV del Tribunal Suprem estableix en una sentència 
que les empreses no estan obligades a mantenir un registre diari de la jornada del total de la 
plantilla per comprovar el compliment d'horari de treball i la jornada pactats, i que únicament 
s’hauria de portar un registre de les hores extraordinàries i de les hores complementàries 
realitzades, d’acord a la interpretació que realitzen del que fixa l'article 35.5 de l'Estatut dels 
treballadors.

S’haurà de lliurar una còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de 
totes les hores (extraordinàries i complementàries) realitzades cada mes. Aquesta obligació 
de registre no s'aplicarà en la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.



PENSIONS
 

Revaloració de pensions

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives, 
experimentaran el 2017 amb caràcter general un increment del 0,25%, en els termes que 
s'indiquen en la llei.
Pensió màxima anual per a l’any 2017: 2.573,70 euros bruts.

 Pensions no contributives de la Seguretat Social 2017

Pensions de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 
5.164,60 euros anuals.
Complement de pensió per al lloguer d'habitatge: 525 euros anuals

Pensions de l'extingit SOVI 2017

Pensions del SOVI no concurrents: 5.713,40 euros anuals.

Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la 
Seguretat Social o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió 
pública de viduïtat: 5.546,80 euros anuals.

Sistema de complements per a mínims de les pensions de la Seguretat Social

Límit d’ingressos per al reconeixement del complement econòmic per mínims:

Sense cònjuge a càrrec  7.1116,18 euros/any
Amb cònjuge a càrrec  8.310,10 euros/any 



Quanties mínimes de pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva 
modalitat contributiva 2016

Jubilació

Titular amb 65c anys

Titular menor de 65 anys

Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa

Incapacitat permanent

Gran invalidesa

Absoluta

Total: Titular amb 65c anys

Total: Titular amb edat entre 60a i 64 anys

Total: Derivada de malaltia comuna menor de60 anys

Parcial del règim d'Accidents de Treball: Titular amb 65 anys

Viudetat   

Titular amb càrregues familiars

Titular de 65 anys, o amb discapacitat en grau igual o 
superior al 65%

Titular d’edat entre 60 i 64 anys

Titular menor de 60 anys

CLASSE DE PENSIÓ

Amb cònjuge 
a càrrec

(Euros/any)

Titulars

Sense cònjuge: 
unitat econòmica 

unipersonal
(Euros/any)

Amb cònjuge 
 no a càrrec
(Euros/any)

11.016,60

 10.326,40

 16.525,60

16.525,60

 11.016,60

 11.016,60

 10.326,40

 5.552,40 

 11.016,60

8.927,80

 8.351,00

 13.392,40

13.392,40

 8.927,80

 8.927,80

 8.351,00 

 5.552,40 

  8.927,80

8.471,40

7.893,20

12.707,80

12.707,80

 8.471,40

 8.471,40

 7.893,20 

 5.448,94 

 8.471,40

10.326,40

 8.927,80

 8.351,00

 6.760,60

Orfandat

Per beneficiari

Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior a 65 per 100

En l'orfandat absoluta, el mínim s'incrementarà en 6.724,20 euros/any distribuïts, en cada cas, 
entre els beneficiaris

2.727,20

 5.367,60

A favor de familiars

Per beneficiari

Si no existeix vidu ni orfe pensionista:

 Un beneficiari amb seixanta-cinc anys 

 Un beneficiari menor de seixanta-cinc anys

Diferents beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de 
prorratejar 4.011,00 euros/any entre el número de beneficiaris

2.727,20

 6.592,60

 6.211,80

Altres prestacions públiques

Prestació per naixement o adopció de fill, en el supòsit de famílies nombroses, monoparentals 
i mares amb discapacitat � 1.000,00 euros.



novetats comptables 2016

Antecedents
Aprovació de la Llei d’auditoria de comptes, en la qual s’han recollit els canvis en el CdC i TRLSC 
per traslladar a l’ordenament jurídic la Directiva europea 2013/34/UE redactada amb la 
finalitat de simplificar les obligacions comptables de les petites empreses. Materialitzat en el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 
16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

 Tres blocs
BLOC 1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites empreses. 
Modificacions de la memòria normal.
BLOC 2. Modificació de les normes de registre i valoració dels actius intangibles. 
BLOC 3. Revisió dels supòsits de dispensa i exclusió de l’obligació de consolidar i 
tractament del fons de comerç de consolidació.

 
Entrada en vigor: 1 de gener de 2016

BLOC 1
SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS COMPTABLES DE LES PETITES EMPRESES

Afecta tant empreses que poden presentar els comptes anuals (CA) abreujats com les que 
apliquen el model de pla general comptable per a petites i mitjanes empreses (PGC-PIME).

Canvis principals

 Informació de màxims, sempre amb l’objectiu de la imatge fidel (independentment que 
es fixin altres documents obligatoris a dipositar conjuntament amb els CA. Caldrà 
esperar l’aprovació dels nous models de CA per veure fins on arriba aquesta informació).
Eliminació de l’obligatorietat de l’estat de canvis de patrimoni net (ECPN) en les 
empreses en què es pugui fer balanç abreujat (Actius < 4M, Xifra negocis < 8M i nombre 
mitjà treballadors < 50).
 S’igualen els límits per utilitzar PGC-PIME amb els de la possibilitat de formulació d e 
CCAA abreujats (excepte que siguin EIP, formin part d’un grup o no tinguin com a moneda 
funcional l’euro).
 S’eliminen els apartats següents del contingut de la memòria abreujada:
  3. Aplicació de resultats-
  10. Ingressos i despeses-
  11. Subvencions, donacions i llegats (PRINCIPALS CANVIS)-



 Normes de registre i valoració de l’immobilitzat intangible.
 Nota immobilitzat intangible i concretament l’apartat Fons de comerç.
Operacions amb parts vinculades: informació al voltant de la prima d’assegurança de 
responsabilitat civil dels administradors (compliance).
 Altra informació: nombre mitjà de persones discapacitades (>=33%) per categories.

BLOC 2
MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ DE L’IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Canvis principals

S’eliminen els actius intangibles de vida útil indefinida, per tant, tots els actius intangibles 
s’aniran amortitzant al llarg de la seva vida útil. Quan la vida útil no es pugui estimar amb 
fiabilitat es presumirà que és de deu anys.

Aquest canvi afecta de manera molt significativa el fons de comerç, ja que anteriorment no 
s’amortitzava. Es presumirà que la vida útil del fons de comerç és de deu anys, excepte prova 
en contra. L’amortització fiscal del fons de comerç seguirà essent d’un termini  de 20 anys.

No serà necessària la dotació de la reserva indisponible equivalent al fons de comerç.

Règim transitori

Inici del període d’amortització: 1 de gener de 2016 de forma prospectiva.
Reclassificació de la reserva indisponible de fons de comerç a reserva disponible en 
l’import que excedeixi el valor en llibres del fons de comerç comptabilitzat a l’actiu.
Opció d’ajustar el valor en llibres del fons de comerç contra reserves seguint un criteri 
lineal de recuperació i una vida útil de deu anys, comptant des de la data d’adquisició o 
des de la data d’entrada en vigor del vigent PGC, en cas que la data d’adquisició fos 
anterior. L’import resultant, s’haurà de minorar pel càrrec per deteriorament que s’hagi 
dut a terme des de la data d’inici de còmput del període de deu anys.

CAS 1

La nostra empresa adquireix l’any 2016 un negoci amb els elements patrimonials següents:

Maquinària: 400.000 euros
Proveïdors: 100.000 euros
Mobiliari: 60.000 euros
Valor comptable: 400.000 - 100.000 + 60.000 = 360.000 euros
Preu pagat: 400.000 euros

La diferència entre el valor del negoci i el preu abonat serà el fons de comerç. Complim per tant 
el requisit exigit que el fons de comerç sorgeix com a conseqüència d’una combinació de 
negocis.



L’apunt comptable que genera l’aparició d’aquest immobilitzat intangible serà:

400.000

60.000

40.000

100.000

400.000

(213) Maquinària
(400) Proveïdors
(216) Mobiliari
(204) Fons de comerç
(572) Bancs

Deure Haver

Una vegada donat d’alta, sabem que el fons de comerç ara es considera com a immobilitzat 
intangible de vida definida i, per tant, és susceptible d’amortització. A més, independentment 
d’aquesta depreciació irreversible, al tancament hem de comprovar si ha sofert un 
deteriorament de valor la unitat generadora d’efectiu que el va generar, és a dir, el negoci 
adquirit. En definitiva, al tancament de l’exercici farem dues operacions:

1 )Amortitzar el fons de comerç

Recordem que el període d’amortització comptable és de deu anys, la qual cosa suposa el 
càlcul següent: 40.000/10 = 4.000 euros. Que suposa l’assentament següent:

4.000

4.000

(6804) Amortització del fons de comerç
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver

2) Comprovar si existeix o no deteriorament

Normalment el deteriorament de l’immobilitzat es comprova comparant el valor comptable 
del bé amb el seu import recuperable. En el cas del fons de comerç, el valor que hem de 
comprovar és el dels elements de la unitat generadora d’efectiu que el va generar. En aquest 
cas, hem de veure el valor del negoci. Hem de comparar el saldo dels comptes de maquinària, 
proveïdors i mobiliari i veure si estan o no per sobre del seu import recuperable. Suposem que 
estan per sota en 3.000 euros. Això suposa que hem de comptabilitzar el deteriorament, 
recordant que en el cas del fons de comerç no és reversible, fet diferencial de la resta dels 
immobilitzats. Per tant, haurem de fer l’abonament en el seu propi compte.

3.000

3.000

(6904) Pèrdua per deteriorament del fons de comerç
(204) Fons de comerç

Deure Haver

Què passa fiscalment amb les despeses comptabilitzades en el compte (6804) i (6904)? Anem 
per parts:

Quant a l’amortització, la despesa és deduïble però només per la vintena part del valor 
del fons de comerç. Això significa que tindrem una despesa comptabilitzada de 4.000 
euros i, malgrat això, fiscalment només podrem deduir-nos 40.000/20 = 2.000 euros. La 



diferència que es genera tindrà caràcter temporal ja que la despesa comptable total que 
tindrem per l’amortització al llarg dels exercicis serà de 40.000 euros i el total deduïble 
fiscalment també, el que no coincideix és el criteri temporal utilitzat en ambdós àmbits. 
Aquesta diferència temporània suposa fer un apunt comptable com a impost diferit, i 
anotar els deu primers anys en el compte (4740) Actius per diferències temporànies 
deduïbles. Els deu anys següents la situació reverteix, en no tenir despesa comptable 
però sí deduïble.

Pel que fa la correcció valorativa, la despesa no serà deduïble ni ara ni mai, per tant, 
estem davant d’una diferència permanent que no requereix apunt comptable.

Per entendre com afecten aquests ajustaments en el càlcul de l’impost, suposarem que tenim 
un resultat comptable abans de l’impost de 50.000 euros i que no tenim més diferències que 
les que genera el fons de comerç. El tipus impositiu és del 25% i tenim en el compte (473) 
Retencions i pagaments a compte, un import de 12.000 euros.

L’esquema de l’impost el podem plantejar així:

50.000

+3.000 Import del compte 6904

+2.000 Generada pel compte 6804. Això 

suposarà un apunt comptable per impost diferit

55.000

0

55.000

13.750

0

13.750 Quantitat a anotar al compte 6300

12.000 Quantitat que tenim al compte 473

1.750 Quantitat a anotar al compte 4752

Resultat comptable abans de l’impost
+/- Diferències permanents
+/- Diferències temporànies

Base imposable prèvia
- Compensació bases negatives anteriors
Base imposable
Quota íntegra al 25%
- Deduccions i bonificacions
Quota líquida
- Retencions i pagaments a compte
Quota diferencial

Els apunts comptables que genera l’impost són els següents:

 a) Per l’impost corrent:

13.750

12.000

1.750

(6300) Impost corrent
(473) HP Retencions i pagaments a compte
(4752) HP creditora per impost de societats

Deure Haver

 b) Per la diferència permanent generada per la correcció valorativa no escau cap apunt 
comptable.



 c) Per la diferència temporània generada per l’amortització:

Aquest any hem tingut una despesa comptable que no és deduïble, la qual ha suposat una 
diferència temporània positiva en el sentit que aquest any tributarem més. Tot i això, sabem 
que per aquesta quantitat s’ha pagat de més i que arribarà un moment que pagarem de 
menys. Això significa que apareix un actiu a favor nostre davant d’Hisenda que 
comptabilitzarem al compte 4740 de l’actiu del balanç.

500*

500

(4740) Actiu per diferències temporànies deduïbles
(6300) Impost diferit

Deure Haver

Recordem que el compte (4740) tindrà el mateix moviment durant els 9 anys següents. A l’any 
10, quan reverteixi l’assentament que farem serà:

500

500

(6300) Impost diferit
(4740) Actius per diferències temporànies deduïbles

Deure Haver

Més complexa és l’adaptació que s’ha de fer en un fons de comerç que tenim comptabilitzat al 
tancament de l‘any 2015 i que, per tant, es va sotmetre als criteris anteriors i ara, a partir de 
l’any 2016, s’ha d’ajustar a la nova normativa.

CAS 2

Per fer un seguiment més detallat, ens referirem tant a l’article 39.4 del Codi de Comerç com a 
la Disposició transitòria primera del projecte de Reial decret pel qual es modifica el pla 
general comptable.

Suposem que el dia 1 de gener de 2010 es va fer una combinació de negocis que va motivar un 
fons de comerç de 200.000 euros. Aquest fons, d’acord amb la normativa vigent en aquell 
moment, sabem que no s’amortitza, però al llarg d’aquests cinc anys ha sofert algunes 
correccions valoratives per deteriorament per import de 40.000 euros. Els deterioraments del 
fons de comerç recordem que no són reversibles, és a dir, que suposen un menor valor del 
fons. Això provoca que al tancament de l’exercici 2015 el saldo del compte (204) sigui: 200.000 
– 40.000 = 160.000.

Al mateix temps, per poder deduir-nos l’import que fiscalment ens deixa Hisenda, hem estat 
dotant la reserva obligatòria. Durant l’any 2010 i 2011 l’import fiscalment deduïble era un 5% i 
durant els anys 2012 al 2015 va ser de l’1%. D’acord amb el deteriorament del fons, suposarem 
que el saldo de la reserva és 26.400 euros.

El dubte que es planteja es refereix a què fer tant amb el compte del fons de comerç com amb 
la reserva indisponible dotada durant aquests anys.
 La Disposició transitòria primera ens dona dues alternatives referides al primer compte:

*25% de 2.000



Primera opció (criteri prospectiu)

“A partir de l’inici del primer exercici que resulti d’aplicació el present reial decret, el valor en 
llibres del fons de comerç existent al tancament del període anterior i dels elements 
immobilitzats que s’haguessin qualificat com a intangibles de vida útil indefinida s’amortitzarà 
de forma prospectiva seguint els nous criteris aprovats pel present reial decret. Les quotes 
d’amortització es comptabilitzaran en el compte de pèrdues i guanys.”

Això significa que hem de veure el saldo del compte del fons de comerç en aquest moment i 
amortitzar-lo en deu anys.

160.000/10 = 16.000

16.000

16.000

(6804) Amortització del fons de comerç
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver

Segona opció

“Es podrà optar per amortitzar el seu import amb càrrec a reserves seguint un criteri lineal de 
recuperació i una vida útil de deu anys a comptar des de la data d’adquisició. A aquest efecte 
s’utilitzaran les reserves de lliure disposició i, si no hi hagués saldo suficient, la reserva del fons 
de comerç. En aquest cas, el valor del fons de comerç restant se seguirà amortitzant de manera 
lineal a partir d’aquesta data en el període de temps que resti fins a completar el termini de deu 
anys.”

Haurem de fer dues operacions:

1) Un ajust inicial, en el qual amortitzarem la part del fons de comerç que linealment 
s’hauria deteriorat amb càrrec a reserves.

Valor del fons al tancament: 160.000 euros. El nombre d’anys transcorreguts des de la 
seva comptabilització és de sis (del 2010 al 2015). Per tant, 160.000/10 = 16.000 x 6 anys 
= 96.000.

96.000

96.000

(113) Reserva voluntària
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver

 2) Comptabilització de l’amortització a partir de l’any 2016, pels quatre anys.

16.000

16.000

(6804) Amortització del fons de comerç
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver



Què fem amb la reserva del fons de comerç dotada?

“La reserva pel fons de comerç es reclassificarà a reserves voluntàries de la societat per 
l’import que superi el fons de comerç comptabilitzat a l’actiu del balanç.”

Això significa que del saldo que tingui la reserva (recordem que aquest serà l’import pel qual 
estava dotada menys la part de què hàgim disposat per fer l’ajust abans comentat) tindrà 
caràcter disponible la part que superi el fons de comerç comptabilitzat al tancament.

A efectes pràctics, el compte (1143) es reduirà, ja que es traspassarà una part del seu saldo (el 
que és deduïble) al compte (113).

Què passa amb els comptes que reflecteixen les diferències temporànies?

Com hem comentat, fins al 31 de desembre de 2015 el fons de comerç comptablement no 
s’amortitzava, però sí que es podia deduir fiscalment. La deducció fins a l’any 2011 era d’un 5% 
i de l’any 2012 fins al 2015 de l’1%. Això va suposar que, en no tenir despesa comptable però sí 
tenir despesa fiscal, s’hagués de comptabilitzar una diferència temporània negativa en el 
compte (479) Passius per diferències temporànies imposables.

A l’arribar a l’any 2016 l’amortització comptable serà del 10% i la fiscal serà del 5% pel canvi de 
tendència. Això fa que la nostra amortització comptable sigui major que la fiscal i per tant 
comença a revertir el compte (479) que s’acabarà saldant. Els anys següents, aquestes 
diferències ja no es podran revertir del compte 479 ja que estarà saldat, per la qual cosa 
apareixerà el compte (4740) Actius per diferències temporànies deduïbles.

BLOC 3 
MODIFICACIONS DE LES NORMES DE FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 
(CAC)

Canvis principals

DISPENSA DE L’OBLIGACIÓ DE CONSOLIDAR quan la matriu participi únicament en 
societats dependents sense interès significatiu.
Modificacions relatives al fons de comerç de consolidació i a la seva amortització 
posterior i ajustaments al valor inicial del fons de comerç. Modificació de la informació 
de la memòria consolidada.
Introducció de supòsits en els quals pot no aplicar-se el mètode d’integració global a una 
societat dependent:

  Despeses desproporcionades en l’obtenció d’informació-
  Tinença d’accions amb la finalitat de venda posterior-
  Restriccions severes en l’exercici del control-

Fonts:
http://www.ineaf.es/tribuna/ejercicios-practicos-de-contabilidad-fondo-de-comercio/
http://www.ineaf.es/tribuna/ejercicios-practicos-de-contabilidad-del-fondo-de-comercio-ii-de-ii/



Entra en vigor l’obligació de la banca d’emetre informes sobre la solvència 
d’autònoms i de PIME

El dia 11 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la Circular 6/2016 del Banc d’Espanya (BOE 11/07/16) 
dirigida a les entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, nomenada Circular PIME. En 
aquesta circular s’especifica la metodologia de qualificació del risc previst a la Llei 5/2015, de 27 
d’abril, de foment del finançament empresarial. Les entitats de crèdit estan obligades a facilitar a 
qualsevol autònom o PIME que ho desitgi la seva informació financera conforme a un model 
estandarditzat. 

Atenent a la norma, tant les entitats financeres de crèdit espanyoles com les estrangeres que 
operen a Espanya, i els establiments financers hauran de proporcionar als autònoms i a les pimes 
que financen una qualificació de seu risc creditici.

Aquesta valoració s’obtindrà a través de l’aplicació de la metodologia prevista en la circular, de 
manera que permetrà a l’entitat situar les pimes o autònoms en categoria de “risc baix”, “risc mitjà-
baix”, “risc mitjà-alt”, “risc alt” o “no disponible”. Aquesta qualificació sobre la solvència de les 
empreses serà una bona eina per sol·licitar nous crèdits o línies de finançament.

La Llei 5/2015 va incorporar dues novetats destinades a afavorir aquest finançament per a pimes i 
autònoms, entre altres:

 1. L’obligació de notificar a les PIME i autònoms, per escrit i amb antelació suficient, la seva 
decisió de cancel·lar o reduir significativament el flux de finançament que se’ls anava 
concedint. L’article 1 de la Llei 5/2015 estableix el termini mínim de 3 mesos d’antelació per 
notificar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció de la seva intenció 
de no prorrogar o extingir el flux de finançament.
 2. L’obligació de facilitar a la PIME o autònom que ho sol·liciti, en un format estandarditzat 
atenent als criteris del Banc d’Espanya, informació sobre la seva situació financera i historial 
de pagaments. 

En un termini de 10 dies hàbils des de la notificació del preavís, l’entitat de crèdit haurà de 
proporcionar a la PIME de forma gratuïta un document denominat Informació Financera-PIME, 
elaborat en format estandarditzat i seguint els criteris fixats pel Banc d’Espanya.

Per complir amb l’obligació legal es va aprovar la Circular 6/2016, del Banc d’Espanya, a les entitats 
de crèdit i als establiments financers de crèdit, amb la qual es determinen el contingut i el format 
del document Informació Financera-PIME que va entrar en vigor l’11 d’octubre del 2016.

Els autònoms o les PIME podran sol·licitar aquest informe en qualsevol moment a la seva entitat 
bancària previ pagament del servei. L’entitat financera disposarà de 15 dies hàbils per posar 
l’informe a disposició de l’interessat.

A la circular, el Banc d’Espanya també estableix que les entitats hauran de conservar durant 6 anys 
la documentació que justifiqui les dades que s’han utilitzat per elaborar el document d’informació, 
que inclourà l’historial creditici de la PIME o l’autònom, referit als cinc anys anteriors.

Enllaç a la circular 6/2016 del Banc d’Espanya: 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/11/pdfs/BOE-A-2016-6606.pdf

banca



El 2 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta llei obliga a relacionar-se amb 
les administracions públiques de forma electrònica, en els tràmits de procediments 
administratius, almenys, els subjectes següents:

Persones jurídiques.
Entitats sense personalitat jurídica (incloses les comunitats de béns, herències adjacents 
i les comunitats de propietaris).
Professionals que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi 
col·legiació obligatòria, exclusivament per als tràmits i actuacions que duguin a terme 
amb les administracions públiques en l’exercici d’aquesta activitat professional.
Representants de persones o entitats obligades a la relació electrònica amb 
l’administració.
Treballadors de les administracions públiques per a tràmits i actuacions que realitzin 
amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la manera determinada per 
cada administració.
Totes les administracions públiques han de disposar d’un registre electrònic o adherir-se 
al de l’administració general de l’Estat.

Aquesta relació suposa rebre les notificacions i presentar documents i sol·licituds dirigits a 
l’Agència Tributària a través del registre electrònic de forma obligatòria 
(www.agenciatributaria.gob.es). No obstant això, pel que fa a la presentació de declaracions i 
autoliquidacions, atès que no estan afectades per aquesta llei, es continuarà fent com fins ara.

En l’àmbit duaner tots els operadors, tots els documents i sol·licituds previstos en la legislació 
duanera vigent hauran de presentar-se a través del registre electrònic de forma obligatòria 
(s’exclouen les excepcions establertes en el Codi duaner i els seus reglaments i normatives 
vigents que obliguin a la presentació en paper o suport físic).

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en 
l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que estableix la 
imposició d’una sanció que consisteix en una multa pecuniària de 250 euros.

notificacions electròniques



El Govern està treballant, des del dia després de la sentència europea del 21 de desembre que 
reconeix la retroactivitat total del diner de les clàusules sòl abusives, per oferir una via ràpida i 
eficaç que dissuadeixi el milió i mig d’afectats d’acudir als tribunals, emparant-se en aquesta 
doctrina judicial.

El primer esborrany, dissenyat com a Codi de bones pràctiques, va ser rebutjat pel PSOE. 
Tampoc va interessar a la banca ja que implicava reconèixer que tots ho havien fet malament.

El segon esborrany, que incentiva els acords privats entre banc i client, és el que ha anat 
endavant, amb el suport de PSOE, Ciutadans, PNV i Coalició Canària.

El mecanisme és gratuït i concedeix un termini de tres mesos als bancs per donar una resposta 
(i pagar) a cada reclamació i intentar tancar un acord econòmic. Si no hi ha pacte, o bé perquè 
el banc considera que la clàusula va ser transparent o bé perquè el client no està satisfet amb 
els diners que se li ofereixen, ambdós tenen oberta la via judicial.

El procés s’ha intentat simplificar, però la casuística és molt gran. Tot seguit trobareu resposta 
als dubtes més freqüents.

Com sé si la meva hipoteca té clàusula sòl? 
S’ha de mirar l’escriptura del préstec hipotecari. És possible que no estigui ressaltada en 
el contracte sinó que estigui ressaltada en la lletra petita.

Qui té dret a ser compensat econòmicament?
Totes les hipoteques que tinguin una limitació de tipus d’interès, estiguin en vigor o 
hagin estat amortitzades. En aquest segon cas, atenent al Codi civil, el termini general de 
prescripció és de 15 anys.

Quan comença el termini per reclamar i on haig d’anar?
El dilluns 23 de gener va entrar en vigor el mecanisme dissenyat pel Govern. No obstant 
això, el Reial decret concedeix un període de gràcia d’un mes perquè els bancs creïn un 
departament específic que gestioni aquesta contingència. Els afectats poden reclamar a 
qualsevol sucursal. L’entitat publicitarà a la seva xarxa i a la seva pàgina web quan 
comença el període de reclamacions i les passes a fer. Tot i això, no està obligat a avisar 
individualment els afectats.

Qui calcula la quantitat de diners que s’han cobrat de més?
L’entitat financera és qui ha de presentar al client una xifra amb els interessos 
indemnitzadors desglossats (no especifica si el tipus d’interès legal o interessos de 
demora). L’afectat té quinze dies per analitzar l’oferta econòmica. Si no li convenç, pot 
rebutjar-la i iniciar actes judicials.

Puc comparar aquesta xifra amb una altra font per saber que no m’estan oferint menys 
diners dels que em corresponen?

guia pràctica: clàusules sòl



L’organització de consumidors FACUA ha penjat al seva web una eina que permet fer el 
càlcul de forma gratuïta. Només cal introduir tretze dades molt bàsiques del contracte 
hipotecari. També permet calcular quina quantitat de deute hipotecari ja amortitzat 
tindria l’afectat si no li haguessin activat una clàusula d’aquest tipus.

Què passa si en comptes d’una quantitat de diners, l’entitat m’ofereix a canvi fórmules 
substitutives com una reducció del deute pendent d’amortitzar, una rebaixa del 
diferencial o inclús un dipòsit d’alta rendibilitat?
El Reial decret ho permet, sempre que el banc faci un càlcul del seu valor econòmic 
perquè el client pugui comparar aquesta oferta amb la devolució en efectiu. A més, el 
client haurà d’acceptar-la per escrit en un document separat i manuscrit.

El banc està obligat per llei a rescabalar-me si el meu préstec tenia una clàusula sòl 
d’aquest tipus?
No. Està obligat a atendre qualsevol que presenti una reclamació, però no a arribar a un 
acord si considera que les seves clàusules eren transparents i apareixien ressaltades en 
els contractes.

Quines implicacions fiscals té per al client que l’entitat financera li torni els interessos 
que ha estat cobrant de més?
Aquest diner està exempt d’IRPF, ja que no es considera guany patrimonial. Això també 
s’aplica per la part dels interessos. No obstant això, aquelles persones que es van 
beneficiar de la deducció de les quotes hipotecàries en el seu IRPF, tal com permet 
l’impost, hauran de fer una complementària en la declaració del 2016. Aquesta 
circumstància només afecta si es van incloure els interessos que ara es tornen en 
aquestes deduccions. Segons el ministre d’Economia s’ha buscat la neutralitat fiscal.

Continuarà la prescripció de quatre anys en la declaració de l’IRPF?
No. La presentació d’una complementària anul·la de facto la prescripció delictiva general 
de l’impost.

Què passa si decideixo acudir als tribunals?
El jutge ha de dirimir si, en el seu cas concret, la clàusula va ser abusiva i, per tant, nul·la. 
Si ho va ser, haurà de quantificar a quant diner té dret pels interessos cobrats de forma 
indeguda.

Quants diners puc aconseguir en el jutjat?
La casuística és enorme, perquè els límits de les clàusules sòl eren diferents. Una de les 
últimes sentències emeses per un jutjat de Santa Cruz de Tenerife, el 10 de gener passat, 
ha donat la raó a una parella i ha fixat una devolució de 2.000 euros. El seu crèdit 
hipotecari pujava a 100.000 euros i la clàusula era del 3%.

Qui paga les costes?
Depèn. Si la quantitat que aconsegueix l’afectat per la via judicial és major de la que li 
oferia la seva entitat, el banc haurà d’abonar les costes. Però si la xifra és inferior, aniran a 
compte del denunciant. Si un afectat va directament a judici, saltant-se el curs 



extrajudicial, i el banc accepta pagar abans de la resposta a la demanda, l’entitat queda 
eximida del pagament de les costes. Cada part pagarà el que li correspongui. Aquestes 
despeses poden ascendir a 2.800-3.000 euros per a un crèdit de 120.000 euros.

Després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’afectat té totes les de 
guanyar si va als tribunals?
No necessàriament, ja que el jutge pot entendre que el banc va ser suficientment 
transparent en la documentació que va entregar al client. De fet, l’Audiència Provincial 
de Sevilla acaba de resoldre a favor d’Unicaja, que va recórrer una sentència 
condemnatòria del Jutjat Mercantil número 1 de Sevilla. La sentència declara la validesa 
de la clàusula i condemna el demandant a l’abonament de les costes.

Què passa amb aquells afectats que van renunciar per escrit a emprendre accions 
legals a canvi d’unes millors condicions hipotecàries?
Poden asseure’s amb el banc, però acabaran en els tribunals, i ho tindran complicat. 
Només ha transcendit una sentència d’un jutjat de primera instància de Còrdova, que es 
pot recórrer, que resol a favor del banc perquè els denunciants no han acreditat cap 
mena de coacció o engany a l’hora de signar el document, ni han aportat cap prova.

Què passa amb els notaris o registradors de la propietat?
Hi ha casos de professionals d’aquest tipus que demanen al seu banc la devolució del 
diner. Cap banc estarà disposat a pagar un rescabalament, perquè entenen que són 
clients que no poden al·legar desconeixement d’allò que signen.

Què passa si la meva hipoteca té sòl, però no la vaig negociar individualment sinó que 
vaig adherir-me a un contracte negociat pel meu col·legi professional o un altre 
col·lectiu?
Aquest curs extrajudicial també està pensat per a ells, perquè són persones físiques. No 
obstant això, alguns bancs ja han advertit que aquestes situacions les haurà de resoldre 
un jutge, perquè aquests contractes sempre se signen amb un representant del col·lectiu 
que vetlla per la legalitat.  

Els clients d’aquelles entitats que ja tenien sentència del Suprem (BBVA, Cajamar i 
Abanca), poden reclamar per aquesta via?
El Reial decret afecta totes les entitats financeres. Per tant, totes haurien d’atendre els 
clients i donar acusament de recepció de les seves reclamacions. Aquests tres bancs 
estan pendents que el Ple del Suprem estudiï els recursos de cassació que van quedar 
paralitzats esperant la decisió europea per veure quina interpretació fa d’aquesta 
sentència. En concret, de l’aplicació de la prescripció. Fonts properes a BBVA creuen que 
aquest pronunciament es produirà abans que es tanqui el termini de tres mesos marcat 
pel Govern. El banc retardarà la presentació d’una proposta econòmica en ferm als 
clients fins a conèixer el criteri de l’Alt Tribunal.

Font: Expansión



RESPONSABILITAT PENAL DE L’EMPRESA: és obligació legal el compliance?

Les reformes del Codi Penal que es van fer a través de la LO 5/2010 i de la LO 1/2015 fan 
necessari que les empreses adoptin i implantin un model de prevenció de delictes com a 
requisit necessari per tal d’evitar possibles responsabilitats penals a l’empresa mateixa, als 
administradors i als directius. L’1 de juliol del 2015, a conseqüència de la reforma del Codi 
Penal, va entrar en vigor aquest requisit fonamental per a què les persones jurídiques 
implantin i acreditin l’esmentat model de prevenció. Concretament queda recollit a l’article 
31 bis del Codi Penal.

Dit això, i a diferència d’altres normatives, el fet de no disposar del pla de prevenció no està 
subjecte a cap tipus de sanció per se. Això és, el pla és un requisit per tal d’evitar possibles 
responsabilitats penals a l’empresa, als administradors i als directius en cas que l’empresa es 
veiés involucrada en un procés penal 

Per tant, la resposta és: NO és obligatori, però SÍ que és totalment recomanable. 

S’ha de valorar que en cas d’arribar a estar immersos en un procés penal, tant sigui per acció 
directe (dels administradors, directius, treballadors o col·laboradors de l’empresa), per acció o 
omissió, o per tercers (qui comet el delicte és un tercer relacionat amb la nostre empresa), no 
disposar d’un pla de prevenció amb els requisits establerts al Codi Penal i tenint en compte els 
criteris establerts a la Circular 1/2016 del 22/1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, podria 
suposar l’assignació de responsabilitat penal a l’empresa.

A tot això cal afegir els nous deures i responsabilitats de gestió i control dels administradors, 
estipulats a la Llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per a la millora del 
govern corporatiu, per les implicacions que tenen en el procés d’assignació de possible 
responsabilitat penal a l’empresa, als seus administradors i als seus directius. 

RESPONSABILITAT PENAL I PATRIMONIAL DELS ADMINISTRADORS, 
DIRECTIUS i RESPONSABLES DE COMPLIANCE / LEGAL

Amb independència de la responsabilitat penal directa per possibles delictes comesos per 
aquests, el nou Codi Penal estableix una responsabilitat de prevenció i control als 
administradors, directius i responsables de compliància / legal. 

Aquesta responsabilitat queda establerta en  els articles 31, 31 bis, 10 i 11 del Codi Penal. Així 
mateix aquesta responsabilitat queda ratificada per la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de 
l’Estat en relació a la seva interpretació i als criteris a considerar per part dels fiscals en els 
processos de responsabilitat penal de les empreses, els administradors, els directius i els 
responsables de control, compliància i legal. 

Addicionalment, la Llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital incorpora i 

responsabilitat penal: aclariments



amplia les responsabilitats en matèria de gestió, control i prevenció de possibles riscos (penals 
i fiscals) als administradors de dret i de fet (com són els directius). Així mateix estipula nous i 
més detallats elements per realitzar i acreditar el nou marc de funcions i responsabilitats dels 
administradors, consellers i secretaris del Consell, tot això per definir adequadament el nou 
marc de referència i de possibles responsabilitats personals de caràcter civil i penal.

Per tot això, és necessari que l’equip de direcció (administradors, directius i responsables de 
compliància / legal) s’assegurin del correcte compliment normatiu a l’entitat i de disposar d’un 
model de prevenció i protecció jurídica per tal d’evitar la responsabilitat penal i civil  
personal.

Enllaç circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estado:
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-
%20PERSONAS%20JURÍDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041



NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament general de protecció de dades (RGPD), Reglament de la UE 2016/679, va entrar 
en vigor el 25 de maig de 2016, però no serà aplicable fins al 25 de maig de 2018. Aquest 
Reglament derogarà les actuals directives de protecció de dades i substitueix les lleis nacionals 
en tots els estats membres de la Unió Europea.

El fet de posposar dos anys la seva aplicació permet a les organitzacions, empreses i 
organismes que puguin preparar-se de forma gradual per adaptar-se als nous requeriments. 
Per altra banda, també permet que l’Estat pugui elaborar les normes necessàries per 
desenvolupar i permetre l’aplicació del Reglament. 

El nou Reglament tindrà un impacte molt important. Afectarà principalment la claredat en la 
informació als interessats, el tractament, el consentiment i les mesures de seguretat de les 
dades, els contractes entre els responsables i encarregats de les dades, l’àmbit d’aplicació...

Amb la finalitat de facilitar l’adaptació de les pimes al nou RGPD, l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (AEPD) ha publicat material i recursos, que inclouen:

Guia del Reglament general de protecció de dades per a responsables del tractament. És 
un recull de les qüestions principals que les organitzacions han de tenir en compte per 
complir les obligacions i també inclou una llista de verificació per avaluar si s’han fet les 
passes necessàries per estar en condicions de fer una correcta aplicació del nou 
Reglament.
Directrius per a l’elaboració de contractes entre responsables i encarregats de 
tractament. Estableix que les relacions han de formalitzar-se mitjançant contracte o acte 
jurídic que les vinculi.
Guia per al compliment del deure d’informar. Ofereix recomanacions i solucions 
pràctiques sobre com informar als ciutadans sobre les dades que es tractaran. Estableix 
una llista exhaustiva dels continguts que s’han d’exposar.

Així mateix, l’AEPD també està preparant una eina d’autoavaluació en línia dirigida a les pimes 
que facin tractaments amb un risc baix o molt baix per als drets dels interessats. En aquests 
casos els pot oferir l’accés a les mesures de compliment que el Reglament europeu exigeix.

protecció de dades
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