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Tal com acostumem a fer cada any us fem arribar el nostre quadern de novetats per aquest exercici 
2018.

Veureu que, a part de les novetats fiscals, laborals, de protecció de dades, legals i de comptabilitat i 
auditoria, incorporem altra informació que considerem d’interès per a l’activitat empresarial, ja que 
està subjecta a tot aquest tipus de legislació. Exemple d’això seria el procediment de recuperació de 
l’IVA per impagaments, com recuperar l’IVA suportat a l‘estranger i quins són els avantatges fiscals 
de les donacions. D’altra banda hem considerat d’interès fer esment a la transformació digital de les 
empreses.

Val a dir que, una vegada més, constatem el continu ofegament de normativa, d’obligacions i de 
requeriments tributaris que pateix, en aquests moments, qualsevol subjecte que estigui “dins el 
sistema”. En un país en el qual s’ha calculat que el 20% del PIB correspon a activitats no declarades, 
no seria més productiu (a més de més just) dedicar els esforços de les nostres administracions 
tributàries a la recerca d’aquest tipus d’activitat?

És dóna aquesta paradoxa, que l’activitat declarada és susceptible del continu bombardeig de 
requeriments tributaris que tendeixen a generar més quotes tributàries, no la “no declarada”... Així 
estem...

D’altra banda, seguim amb la nostra aposta de recerca de la màxima eficiència en el nostre treball. 
Les noves tecnologies ens ajuden a facilitar als nostres clients, no només l’emissió de la factura 
electrònica, sinó l’accés a la seva informació que tenim al nostre poder, facilitant-los d’aquesta 
manera més eficiència en el compliment de les seves obligacions.

Així mateix, hem iniciat el nostre projecte de transformació digital. És la nostra voluntat (també 
obligació) estar al capdavant de la revolució de l’eficiència i hem de tenir clar que aquesta és una 
aposta obligada per a tots nosaltres. 

Aquesta fita, més la nostra clara aposta per a la internacionalització (des del 2013 formem part de 
GMN INTERNATIONAL, 15a associació mundial d’assessors i auditors de comptes i present a més de 
75 països), ens manté en un continu moviment positiu.

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

Estimació directa: llei d’autònoms

L’aprovació de la nova llei de l’autònom ha suposat una sèrie de novetats fiscals que van entrar 
en vigor el dia 1 de gener passat, són:

En el cas d’afectació parcial de l’habitatge en l’exercici de l’activitat, s’estableix la 
deduïbilitat de les despeses de subministraments (llum, aigua, gas, telèfon) en el 
percentatge d’aplicar el 30% a la proporció de superfície destinada a l’activitat.

En el cas de despeses de manutenció (restaurants, hotels) en el curs de l’activitat, també 
seran deduïbles sempre que siguin en un establiment fora de la seva residència, s’abonin 
per mitjà electrònic de pagament i es disposi dels justificants corresponents, amb el límit 
diari de 26,67 euros per manutenció i 53,34 euros per pernoctació.

Recordem que les despeses per la titularitat de l’habitatge (amortització, IBI, comunitat), 
sí que són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat. 

Estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen per a l’exercici 2018, els límits quantitatius que delimiten les causes d’exclusió 
del règim de mòduls. Així doncs, els límits vigents són:

Per al conjunt d’activitats econòmiques, el volum de rendiments íntegres no pot superar 
els 250.000 euros, i es computa la totalitat de les operacions, amb independència de 
l’obligació d’emetre factura.

Aquest límit s’estableix en 125.000 euros, es computen exclusivament les operacions en 
què hi hagi obligació de facturació i el destinatari sigui un empresari.

Pel que fa al volum de compres, excloses les adquisicions d’immobilitzat, no poden 
superar els 250.000 euros.

Beques a l’estudi

S’augmenten els imports exempts per a les beques d’estudi que, amb caràcter general, seran 
de 6.000 euros.

Rendiments del treball exempts

S’eleva la quantia diària exempta de 9 a 11 euros pels vals de menjar.

Pel que fa a les assegurances mèdiques que l’empresa presta als treballadors, estan exempts 
de retenció fins a 500 euros i s’eleva a 1.500 euros l’import exempt satisfet per a persones amb 
discapacitat.
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Mínim familiar

Amb efectes de l’1 de gener de 2017, el cònjuge que tingui atribuïda la guarda i custòdia dels 
fills per resolució judicial podrà aplicar-se el mínim familiar corresponent. 

Retencions en la transmissió dels drets de subscripció

Conseqüentment amb el fet que, des de l’1 de gener del 2017, l’import obtingut per la venda 
dels drets de subscripció tributa com a guany patrimonial, s’introdueix l’obligació de practicar 
retenció.

D’acord amb l’anterior, aquest guany estarà subjecte a una retenció del 19% en el moment en 
què es formalitzi la transmissió.

Retencions

Passem a detallar com queden els diferents percentatges aplicables per al present exercici 
2018:

*� Rendiments de treball: 

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

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments    1  5     %                    

   Treballadors desplaçats   24%

           

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

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

*� Rendiments professionals:  15 %

   (tres primers anys d’activitat)             7 %

*  Rendiments de cessió drets imatge    2 4 %   

*� 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 %
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IMPOST SOBRE SOCIETATS

Reversió del deteriorament de valor de participacions

Recordem que el deteriorament de valor de participacions que varen resultar deduïbles 
fiscalment en els períodes anteriors al 2013, hauran de ser objecte de reversió per mitjà de la 
integració en la base imposable de manera lineal durant els propers 5 anys.

Per tant, aquest és el segon exercici que s’ha d’integrar un import mínim anual, sense 
perjudici que resulti una reversió superior per les regles d’aplicació general.

Pagament fraccionat

En relació amb els 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%.

Per als contribuents amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros,  el percentatge a 
aplicar serà del 24%. En aquest cas, estaran obligats a realitzar un pagament fraccionat mínim 
del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Subministrament immediat d’informació de l’IVA (SII)

A partir de l’1 de gener de 2018, els subjectes obligats pel sistema de SII, 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.

S’introdueix la possibilitat que l’AEAT autoritzi, en determinats supòsits, que la informació 
enviada es pugui simplificar, o que es puguin realitzar assentaments resums en condicions 
diferents de les previstes.

Es permet que, els que optin voluntàriament per aplicar el SII, puguin mantenir el període de 
liquidació trimestral.

Finalment s’introdueix el règim sancionador següent:

Serà procedent una multa proporcional del 0,5% de l’import, en els retards relatius als 
llibres registre de factures expedides i rebudes.

Aquest percentatge s’aplicarà sobre l’import total que correspongui a cada registre de 
facturació, incloent les quotes de l’IVA .

Serà procedent una multa pecuniària fixa de 150 euros per registre, en els retards 
relatius als llibres registre de béns d’inversió i determinades operacions 
intracomunitàries.
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IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De moment, està pendent l’aprovació de la pròrroga de l’exigència de l’impost sobre el 
patrimoni per a  l’exercici 2018.

ALTRES MESURES

Obligació d’obtenir el codi LEI 

El codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi que identifica els diferents operadors 
internacionals que operen amb productes bancaris.

Estan obligats a obtenir-lo totes les persones jurídiques (empreses i fundacions) que operin en 
els mercats financers a través d’intermediaris financers amb operacions de derivats, 
d’assegurances de canvi, de productes de renda fixa i de renda variable i de fons d’inversió.

NOVETATS INTRASTAT

El dia 24 de gener del 2018 es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, per la 
qual s’estableixen algunes disposicions pel que fa al sistema INTRASTAT amb la finalitat 
d’unificar i adaptar la normativa INTRASTAT a la comunitària.  Els trets més important a tenir 
en compte aquest 2018 són:

Es mantenen els llindars d’excepció en 400.000 euros, tant per al flux d’introducció com 
per al d’expedició.

Deixa de ser obligatori incloure a les declaracions el règim estadístic i el port o aeroport 
de càrrega i descàrrega.

A partir d’aquest any, s’ha d’incloure a les declaracions el valor estadístic que es calcula 
en funció de la operació, de les funcions d’entrega i de les distàncies fins al lloc de destí 
final.
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MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
(IVA) PER IMPAGAMENT

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (LIVA), regula en els 
articles 80. Tres i 80. Quatre la possibilitat que el subjecte passiu pugui modificar, de forma 
voluntària, la base imposable de l’IVA quan es produeixi impagament de les factures emeses 
als seus clients i deutors.

Aquesta possibilitat de modificació de la base imposable es pot fer sempre que es compleixin 
els requisits específics en cada cas, distingint si el client està en situació de concurs de creditors 
(article 80. Tres) o no (article 80. Quatre).

Tot i l’anterior, cal tenir present que no és procedent la modificació de la base imposable en els 
casos següents:

Crèdits que tinguin de garantia real, en la part garantida.

Crèdits que estan fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o 
coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o de caució, en la part fiançada o 
assegurada.

Crèdits amb entitats o persones vinculades.

Crèdits fiançats per entitats públiques que no siguin crèdits incobrables de LIVA art. 80. 
Quatre.

Quan el destinatari de l’operació estigui establert fora del territori d’aplicació de 
l’impost, a Ceuta, a Melilla o a Canàries.

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS QUE EL DEUTOR ESTIGUI EN 
CONCURS DE CREDITORS

L’article 80. Tres de la LIVA permet al subjecte passiu modificar la base imposable de l’IVA quan 
el destinatari de les operacions no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides, 
sempre que amb posterioritat a la meritació de les quotes es dicti interlocutòria de declaració 
de concurs.

Aquesta opció podrà realitzar-se dins el termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent 
a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de la interlocutòria de declaració del 
concurs, i aquest termini s’amplia fins a 3 mesos amb la reforma de LIVA i en vigència a partir de 
l’1 de gener de 2015. Fora d’aquest termini, es perd el dret a modificar la base imposable i en 
cap cas pot fer-se a través de l’altre procediment previst en l’article 80. Quatre.

A més, la modificació de la base imposable queda condicionada al compliment de les 
obligacions següents:

Pel que fa al creditor haurà de:

Haver facturat i comptabilitzat les operacions en temps i forma, expedir les factures 
rectificatives i registrar-les en el llibre de factures expedides, i enviar-les al destinatari de 
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l’operació i a l’Administració Concursal.

Comunicar a l’AEAT per via electrònica mitjançant formularis disponibles, la modificació 
de la base imposable en el termini d’1 mes des de la data d’expedició de la factura 
rectificativa, i justificar documentalment el compliment dels requisits i adjuntar còpia de 
les factures rectificatives. En el cas de crèdits d’entitats públiques, s’adjuntarà el 
certificat emès per aquests organismes públics.

Pel que fa al destinatari de l’operació o deutor haurà de: 

Comunicar a l’AEAT per via electrònica en els formularis disponibles en la seu electrònica, 
el rebut de les factures rectificatives que li ha enviat el creditor.

Rectificar les deduccions i es generarà un crèdit a favor d’Hisenda Pública. Aquesta 
rectificació de les quotes d’IVA deduïdes s’ha de fer en la declaració del període en què 
va exercitar la deducció i presentar una declaració complementària a aquesta, sense que 
es meritin ni recàrrecs ni interessos de demora.

Per últim, cal destacar que, una vegada declarat el concurs i modificada la base imposable, els 
creditors no estan obligats a rectificar novament a l’alça la base imposable en el cas que es 
cobri totalment o parcialment el crèdit, excepte que es donin els supòsits de revocació ferma 
de la declaració del concurs, pagament de la totalitat dels crèdits reconeguts, i desistiment o 
renúncia de la totalitat dels creditors. En aquestes situacions, sí que s’haurà d’emetre 
novament factura rectificativa.

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE PER IMPAGAMENT DEL CLIENT EN 
SITUACIÓ NO CONCURSAL

L’article 80. Quatre de la LIVA permet al subjecte passiu reduir proporcionalment la base 
imposable quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides siguin totalment o 
parcialment incobrables.

Perquè sigui aplicable aquest procediment, s’han de complir les circumstàncies següents:

 a) Requisit temporal, atès que ha d’haver passat el termini d’1 any des de la meritació de 
l’impost repercutit sense que s’hagi produït el cobrament total o parcial del crèdit 
referit. Per als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici anterior inferior 
a 6.010.121,04 euros, el termini per a la modificació de la base imposable podrà ser de 6 
mesos o d’1 any des de la meritació de l’impost.

 b) Requisit subjectiu, segons si el destinatari de les operacions o deutor actua com a 
empresari o professional. En cas contrari, s’exigeix que la base imposable de la factura 
impagada sigui superior a 300 euros, IVA exclòs.

 c) Requisits objectius, en el sentit que la factura impagada estigui registrada en el llibre 
de factures emeses del subjecte passiu i que se n’hagi instat el cobrament mitjançant 
reclamació judicial o requeriment notarial al deutor. En el cas de crèdits d’entitats 
públiques, aquests tràmits se substitueixen per una certificació expedida per aquest 
organisme amb reconeixement de l’obligació i la quantia. 

Pel que fa les operacions a terminis o amb pagament ajornat, la normativa estableix que 
perquè estiguin reconegudes com a tals cal que s’hagi pactat que la contraprestació es faci 
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efectiva en pagaments successius o en un sol pagament ajornat, i en aquests casos es pot fer la 
modificació de la base imposable si es compleixen els requisits anteriors i ha passat el termini 
d’1 any o 6 mesos, segons correspongui, del venciment de la quota o quotes impagades.

El procediment que ha de seguir el subjecte passiu per a la modificació de la base imposable 
requereix emetre i enviar al deutor la factura rectificativa dins els 3 mesos següents a la 
finalització del termini d’1 any o 6 mesos, segons correspongui, i comunicar-la a l’AEAT per via 
electrònica en el termini d’1 mes des de la data de l’emissió de la factura rectificativa, i aportar 
còpia de la factura rectificativa i de la reclamació judicial o requeriment notarial realitzat. 

Quant al client deutor, també haurà de comunicar per via telemàtica a l’Administració 
Tributària la recepció de la factura rectificativa i, a més, incloure-la en la declaració tributària 
del període que l’hagi rebut. L’incompliment d’aquesta obligació no impedirà la modificació 
de la base imposable pel creditor, sempre que es compleixin la resta de requisits exigits per la 
normativa de l’IVA.

En aquest procediment, la regla general de LIVA estableix que una vegada practicada la 
reducció de la base imposable, aquesta no tornarà a modificar-se a l’alça, tot i que es produeixi 
el cobrament total o parcial del crèdit, excepte quan el destinatari no actuï com a empresari o 
professional, si es produeix una desestimació de la reclamació judicial o s’arriba a un acord de 
cobrament amb el deutor amb posterioritat al requeriment notarial. En aquests casos, s’haurà 
de modificar de nou la base imposable a l’alça i expedir la corresponent factura rectificativa 
dins el mes següent a la desestimació o acord de cobrament, amb repercussió de la quota 
procedent.

Finalment, cal puntualitzar que tot i que cada sistema té els seus límits temporals i les seves 
particularitats, la normativa estableix les incompatibilitats entre els dos procediments, és a 
dir, una vegada esgotat el termini previst en l’article 80. Tres sense modificar la base 
imposable, aquesta no podrà modificar-se pel procediment regulat en l’article 80. Quatre de la 
LIVA. A més, amb la Llei 16/2012 s’introdueix, a partir de l’1 de gener de 2015, l’obligació de 
modificar la base imposable per la via de l’article 80. Tres, si el client es troba en concurs de 
creditors.
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COM RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGER

L’IVA és un impost indirecte i neutre en el sentit que com a empresa o autònom que exerceixes, 
quan cobres l’IVA dels clients o deutors fas d’intermediari i l’ingresses a Hisenda, i quan ets tu 
que el pagues als proveïdors i creditors, tens dret a deduir-te la quota d’IVA suportada en les 
declaracions mensuals o trimestrals d’IVA, model 303.

Però aquest procediment anterior no és l’adequat per recuperar l’IVA suportat a l’estranger, 
atès que requereix un procediment especial que passem a detallar.

Quin requisits s’han de complir per recuperar l’IVA que es paga fora d’Espanya?

S’ha de demanar factura de totes les despeses que s’efectuïn i aquestes han d’anar a nom 
de l’empresa, i relacionades i afins a l’activitat de la societat.

Conservar còpia de les factures durant el termini que estableix la legislació vigent de 
cada país.

Sol·licitar la devolució de l’IVA per aquelles compres i despeses que siguin deduïbles 
d’acord amb la normativa espanyola. Per exemple, sí que es pot demanar el 
reemborsament de les despeses d’hotel però no les de restaurants...

Haver pagat una xifra superior a 50 euros, ja que per sota d’aquesta quantia no és 
possible demanar el reintegrament.

Passos a seguir en la sol·licitud d’IVA a la Unió Europea

Si es compleixen els requisits anteriors, el següent pas a seguir és presentar per via telemàtica 
una sol·licitud a l’Agència Tributària per demanar la devolució de l’IVA suportat a l’estranger, 
model 360. Cal adjuntar i presentar la relació de factures que sumen el total de la devolució.

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 30 de setembre de l’any següent al de la 
factura. Si l’import és més gran de 400 euros, es pot presentar el model 360 de forma 
trimestral, si no és el cas, només es permet presentar-la anualment.

Cal fer una sol·licitud diferent per a cadascun dels països de què es disposi de factures de 
compres, atès que cada país gestiona l’ IVA de forma independent, de manera que la petició es 
tramita per separat d’acord amb els organismes recaptatoris de cada país.

El procés és lent i la resolució sol demorar-se uns 4 mesos i pot arribar fins a 8 mesos si es 
requereix informació addicional.
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AVANTATGES FISCALS DE LES DONACIONS

La reforma fiscal va millorar els avantatges fiscals tant per a persones físiques (IRPF) com per a 
persones jurídiques (impost sobre societats) que fan donacions a fundacions o associacions 
declarades d’utilitat pública.

Persones físiques

Els primers 150 euros de donatiu en un mateix any fet a fundacions o associacions declarades 
d’utilitat pública es poden beneficar d’una deducció en la declaració de l’IRPF d’un 90%.

El donant podrà aplicar una deducció del 50% a la quantitat donada que excedeixi els 150 
euros si ha fet donatius a la mateixa entitat els últims 3 anys, o un 45% de forma general.

Així, tenim:

75 %

90 %

30 %

15 %

45 %

35 %

50 %

Part estatal

Part catalana (2)

Total

Persones físiques (IRPF) Primers 150 € Més de 150 € Donacions recurrents (1)

més de 150 €

(1) Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més. 

(2) Donacions efectuades a entitats que estan inscrites al registre d’entitats de Foment de la Llengua Catalana.

En el moment d’aplicar la deducció, cal tenir en compte que la deducció no podrà excedir del 
10% de la base liquidable de l’impost del donant. 

Persones jurídiques

Quant a les persones jurídiques (empreses, entitats...) la reforma fiscal no varia el percentatge 
de deducció del 35% en l’impost sobre societats, però s’afegeix un increment de la deducció, 
que passa a ser del 40% per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors 
hagin fet donacions en benefici de la mateixa entitat per un import igual o superior en 
cadascuna d’elles al de la nova donació:

35 %

40 %

10 %

Donacions puntuals

Donacions recurrents (1)

Límit de deducció de la base liquidable

Persones jurídiques (IMPOST SOBRE SOCIETATS) Percentatge

(1) Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més

Aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base imposable de l’impost sobre 
societats de la persona jurídica donant, tot i que les quantitats que excedeixin aquest límit es 
podran deduir en els períodes impositius que finalitzin en els 10 anys següents (immediats i 
successius). En cas que no hi hagi prou base imposable per gaudir totalment de les 
desgravacions, no es perdrien, es podran deduir posteriorment si el donant té beneficis en els 
anys següents.
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novetats laborals
Bases màximes i mínimes de cotització

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

Límit mínim: 858,60 euros/mes o 28,62 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM)

Salari mínim interprofessional diari: 24,53 euros

Salari mínim interprofessional mensual: 735,91 euros

Salari mínim interprofessional anual: 10.302,74 euros

Bases de cotització contingències comunes 2018 (Ordre ESS/55/2018,de 26 de gener)

1.199,10

994,20

864,90

858,60

858,60

858,60

858,60

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

28,62

28,62

28,62

28,62

125,04

125,04

125,04

125,04

Tipus de cotització en règim general 2018

23,60

12,00

23,60

5,50

6,70

6,70

0,20

0,60

4,70

2,00

4,70

1,55

1,60

1,60

-  

0,10

28,30

14,00

28,30

7,05

8,30

8,30

0,20

0,70
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Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (des de l’1 
de gener de 2018)

Màxima : 3.751,20 euros/mes

Mínima  :    919,80 euros/mes

Els treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d'edat si la seva base de 
cotització és inferior a 2.023,50€ mensuals, no podran escollir una base en quantia superior a 
2.023,50€ mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en aquets sentit abans del 30 de juny 
de 2018, amb efectes 1 de juliol, 0 que es tracti de cònjuge supervivent del titular del negoci 
que, com a conseqüència de la mort d’aquest, ha hagut de posar-se al capdavant i donar-se 
d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat; en aquest cas no existirà aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2018 hagin fet els 48 anys 
o més, estarà compresa entre les quanties de 992,10 euros i 2.023,50 euros mensuals, llevat 
que es tracti del cònjuge supervivent (en els termes indicats més amunt) amb 45 anys o més 
d’edat; en aquest cas l’elecció de la base estarà compresa entre les quanties de 919,80 euros i 
2.023,50 euros.

No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 
anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, 
tindran les quanties següents:

a. Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 2.023,50 € 
mensuals:

Base compresa entre 919,80 euros mensuals i 2.023,50 euros mensuals.

b. Si l’última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.023,50 euros mensuals:

Base compresa entre 919,80 € i l’import d’aquella incrementat en un 3%.

Aquesta elecció és també aplicable als autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat i abans del 
30 de juny de 2011, hagin optat per una base superior a 1.682,70 euros mensuals.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant poden escollir com a base mínima de 
cotització 919,80 euros mensuals, o una base de 858,60 euros mensuals. Els treballadors 
autònoms dedicats a la venda a domicili, poden escollir com a base mínima de cotització 
919,80 euros mensuals, o una base de 505,80 euros mensuals.

Bases mínimes qualificades

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2017 hagin tingut al seu servei 10 
treballadors o més per compte d’altri, la base mínima de cotització aplicable serà de 1.199,10€ 
mensuals.

S’aplicarà la mateixa base mínima de cotització que la indicada en el paràgraf anterior als 
autònoms inclosos al RETA en virtut de l’article 305.2.b) i e) de la LGSS (autònoms societaris 
que realitzin funcions d’administrador o posseeixin el control efectiu de la societat), llevat 
d’aquells que causin alta inicial al RETA durant els 12 primers mesos de la seva activitat.
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Devolució règimen de pluriocupació

Treballadors amb pluriocupació. La devolució de l’excés de cotització dels treballadors 
autònoms en règim de pluriocupació es realitzarà per la TGSS abans de l’1 de maig, sense 
necessitat de sol·licitar-la.

Reformes urgents del treball autònom

Recàrrecs per ingrés fora de termini

Es modulen els recàrrecs per l’ingrés fora de termini de les quotes a la Seguretat Social, reduint 
a un 10 % el recàrrec aplicable si l’abonament es produeix dins del mes natural següent al del 
venciment del termini d’ingrés.

Aquesta mesura s’estén no només als autònoms, sinó també a la resta de subjectes 
responsables del pagament incloses en els diferents règims de la Seguretat Social.

El canvi normatiu entrarà en vigor el dia 01/01/2018.

Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social aplicables als treballadors per 
compte propi

S’amplia a 12 mesos la durada de la tarifa plana de 50 euros mensuals.

Es redueix de 5 a 2 anys el període immediatament anterior exigit sense haver cotitzat al RETA 
perquè puguin beneficiar-se d’aquesta reducció en la quota les persones que reprenguin la 
seva activitat per compte propi.

Aquest període és de 3 anys si anteriorment ja s’ha gaudit d’aquesta tarifa.

Bonificació als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar 
vinculada a la contractació

S’amplia a 12 anys l’edat límit dels menors la cura dels quals, per part del treballador autònom, 
dóna dret a una bonificació en la cotització de fins a 12 mesos. Cal recordar que aquest benefici 
exigeix la contractació d’un treballador per compte d’altri, a temps complet o parcial.

Bonificacions de quotes de Seguretat Social durant el descans per maternitat, paternitat o 
adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la 
lactància natural

S’elimina el requisit de ser substituït mitjançant un contracte d’interinitat amb un aturat per 
gaudir d’aquesta bonificació.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, s’exigeix un període mínim de descans d’un mes.

La bonificació s’ha d’aplicar sobre la base mitjana dels últims 12 mesos (no sobre la base 
mínima) i ha de ser compatible amb les que corresponguin per raó dels contractes d’interinitat 
que se subscriguin per substituir aquests treballadors en període de descans.

Bonificacions a les treballadores autònomes que s’incorporin a la feina en determinats 
supòsits

Es recupera la bonificació per reincorporació després de la maternitat, eliminada l’any 2012. 
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Les dones que tornin a exercir una activitat per compte propi en els dos anys posteriors al seu 
cessament amb motiu de la seva maternitat, poden beneficiar-se de la tarifa plana de 50 euros 
durant 12 mesos.

Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom

Els autònoms que contractin els seus familiars (fins al segon grau) com a assalariats, tenen dret 
a una bonificació total de la quota empresarial per contingències comunes durant un període 
de 12 mesos, sempre que es compleixin els requisits exigits (no haver extingit contractes, 
manteniments de l’ocupació, etc.).

Afiliació, altes i baixes

Es possibilita que, fins a un màxim de tres vegades l’any, els autònoms puguin donar-se d’alta i 
de baixa en el RETA amb dret a pagar les quotes a partir del dia en que iniciïn l’activitat (o fins al 
dia concret en què la finalitzin). D’aquesta manera, ja no han de pagar les cotitzacions amb 
efectes del primer dia del mes que iniciïn l’activitat (o fins l’últim dia del mes em què l’acabin).

Si es produeixen més de tres altes o baixes, ja no tenen efectes els dies efectius en què ocorrin, 
sinó el primer o l’últim dia del mes natural, tal com succeeix actualment.

Canvis posteriors de base

S’eleva de dos a quatre el nombre de vegades l’any que els autònoms poden canviar-se de base 
de cotització, a partir de l’1/1/2018. Amb això es pretén adequar la norma a les fluctuacions 
que són susceptibles de produir-se en els ingressos de l’activitat autònoma al llarg de cada 
exercici.

Cal tenir en compte que s’han  derogat expressament els articles 24,25,i 26 de l’Ordre de 24 de 
setembre de  1970 que, fins ara, regulaven l’elecció, el límit i els canvis de base de cotització.

Amb motiu de la implantació de la possibilitat de canviar fins a quatre vegades l’any de base de 
cotització, s’ha modificat el càlcul de la Base Reguladora de les prestacions per maternitat i 
paternitat dels treballadors autònoms. Això es justifica pel fet de tractar-se de prestacions en 
què és possible preveure l’esdeveniment de la situació protegida. La Base Reguladora de totes 
dues prestacions és la mitjana del que s’hagi cotitzat en els últims 6 mesos (o període inferior 
que correspongui).

Aquesta nova forma de càlcul de la Base Reguladora entrarà en vigor el dia 1/3/2018.
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Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general a partir de l’1 de 
gener del 2018

167,74 €

277,51 €

387,29 €

497,08 €

606,86 €

716,65 €

858,60 €

896,94 €

Tram Retribució mensual incrementada amb 
 la proporció de pagues extraordinàries 
  (euros mensuals)

Base de cotització mensual

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

Fins a 196,15 euros 

  Des de 196,16 euros fins a 306,40 euros 

  Des de 306,41 euros fins a 416,80 euros 

  Des de 416,81 euros fins a 527,10 euros 

  Des de 527,11 euros fins a 637,40 euros 

  Des de 637,41 euros fins a 746,90 euros 

  Des de 746,91 euros fins a 858,60 euros 

  Des de 858,61 euros

A l’efecte de determinar la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut 
mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues 
extraordinàries que tingui dret a percebre.

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

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.

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.

Tipus de cotització

Contingències comunes                                 22,85 %                             4,55 %                        27,40 %

Contingències professionals                            1,10 %                                                                   1,10 %

Empresari Treballador Total
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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.

Continua l'obligació de portar un registre de la jornada dels treballadors a temps parcial i a 
temps complet, només en els casos d’hores extraordinàries i complementàries, i es totalitzarà 
mensualment. S’haurà de lliurar una còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, 
del resum de totes les hores (ordinàries 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.mb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre.

PENSIONS 2018

Jubilació

Edat > = 65 anys 

Edat < 65 anys

Incapacitat permanent

Gran invalidesa 

Absoluta > = 65 anys 

Total de 60 a 64 anys

Total derivada malaltia comuna < 60 anys

Viduïtat

Amb càrregues familiars

Edat > = 65 anys o amb discapacitat > = 

65% Edat > = 60 i <= 64 anys

Edat < 60 anys

Orfenesa

Una persona beneficiària 

Absoluta*

Beneficiari minusvàlid <18 amb minusvalidesa > el 65%...

Favor familiars

Una persona beneficiària

Si no hi ha vídua ni orfe/òrfena pensionista: Una persona 
beneficiària > = 65 anys

Una persona beneficiària < 65 anys

Pensions de la Seguretat Social (contributives)

Amb cònjuge 
a càrrec

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)

Sense cònjuge: 
unitat econòmica 

unipersonal

Amb cònjuge 
 no a càrrec

788,90 €

1.183,40 €

788,90 €

739,50 €

397,60 €

639,30 €

598,00 €

959,00 €

639,30 €

598,00 €

397,60 €

739,50 €

639,30 €

598,00 €

484,91 €

606,70 €

565,30 €

910,10 €

606,70 €

565,30 €

472,20 €

195,30 €

(s’incrementa en 6.760,60 €/any a repartir entre el nombre de 
beneficiaris/àries) 384,40 €

195,30 €

472,10 €

444,90 €
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novetats en comptabilitat i auditoria

Pensions del SOVI
Vellesa, invalidesa i viduïtat 
Prestació SOVI concurrents

Pensió màxima

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims - Pensions contributives

Beneficiari/ària sense cònjuge a càrrec Beneficiari/ària amb cònjuge a càrrec

184,30 €
397,20 €

2.580,13 €

7.133,97 (€/any)

Invalidesa i jubilació
Complement invalidesa 75% de discapacitat 
Complement habitatge lloguer

Pensions de la Seguretat Social (no contributives)

Una persona beneficiària

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)

369,90 €
184,96 €
525  €/any

Límit d’ingressos per a accés a pensió no contributiva

Beneficiari/ària en unitat econòmica unipersonal 5.178,60 €/any

Jubilació o retir

Viduïtat

Pensió o pensions a favor de familiars (n=nombre de beneficiaris)

Beneficiari/ària

Pensions classes passives 

Amb cònjuge a càrrec

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)

788,90 €

Unitat econòmica unipersonal Amb cònjuge no a càrrec

639,30 €

639,30 €

639,30 n

7.133,97 €

606,70 €

NOU INFORME D’AUDITORIA

La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, amb el propòsit de recuperar la 
confiança dels usuaris en la informació financera auditada i reforçar la qualitat de les 
auditories i enfortir la independència dels auditors, suposa, entre d’altres, canvis significatius 
en els informes d’auditoria de comptes anuals d’exercicis iniciats a partir del 17 de juliol de 
2016 i per a tots aquells treballs contractats o encarregats, independentment dels exercicis 
econòmics als quals es refereixen, a partir de l’1 de gener de 2018. Per tant, els informes 
d’auditoria referits a l’exercici econòmic 2017, que s’emetran durant l’any 2018, ja inclouran 
aquests canvis.

Els canvis en l’informe d’auditoria s’han de considerar significatius, tant en l’estructura com en 
el contingut, respecte dels models anteriors d’informe. A més, el nou informe estableix 
requeriments específics si l’entitat auditada té la consideració d’entitat d’interès públic.

Pel que fa als canvis en l’estructura del nou informe d’auditoria, cal destacar el canvi en l’ordre 
de les diferents seccions que inclou. En concret, l’opinió de l’auditor passarà a encapçalar 
l’informe d’auditoria i, en seccions a continuació, el fonament de l’opinió d’auditoria, els 
aspectes més rellevants de l’auditoria, la informació relacionada amb l’informe de gestió i, 
finalment, la responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals i la 
responsabilitat de l’auditor amb relació a l’auditoria dels comptes anuals. Si escau, l’informe 
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també inclourà una secció relativa a la incertesa material relacionada amb l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament, o altres temes ja existents en l’anterior informe 
d’auditoria relacionats amb paràgrafs d’èmfasi o d’altres qüestions. En el cas concret d’entitats 
d’interès públic, s’inclou una secció d’altres requeriments d’informació i la secció d’aspectes 
més rellevants de l’auditoria s’anomenarà “qüestions clau”.

Sens dubte, però, els canvis més significatius, i que cal destacar, fan referència al contingut del 
nou informe d’auditoria, tant pel que fa a la inclusió de noves seccions, com per l’ampliació de 
la informació que es dona en seccions ja existents. En concret, el nou informe inclourà

Una declaració d’independència de l’auditor respecte l’entitat auditada.

Si escau, una secció específica sobre la incertesa material relacionada amb l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament.

Una secció específica sobre els aspectes més rellevants de l’auditoria, que s’anomenarà 
“qüestions clau de l’auditoria”, en el cas d’entitats d’interès públic.

L’opinió de l’auditor sobre el contingut de l’informe de gestió, en els casos que hagi 
d’acompanyar els comptes anuals.

Indicació de la responsabilitat dels administradors de valorar la capacitat de la societat 
de continuar com a empresa en funcionament.

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals.

Només en el cas d’entitats d’interès públic, secció sobre altres responsabilitats 
d’informació.

De les diferents novetats enumerades en el paràgraf anterior, en molts casos, el nou informe 
d’auditoria suposa una afirmació sobre aspectes que ja eren totalment vigents en la normativa 
d’auditoria o mercantil que, a partir d’ara, s’esmentaran en l’informe d’auditoria. En aquest 
sentit, la independència de l’auditor i la seva responsabilitat en relació amb el treball realitzat 
o la consideració de la possible incertesa sobre l’aplicació del principi d’empresa en 
funcionament, ja eren condicions o fets que l’auditor tenia en compte en el seu treball. 
Tampoc suposa una novetat la responsabilitat dels administradors respecte a l’avaluació del 
principi d’empresa en funcionament en la formulació dels comptes anuals.

Sí que és novetat el fet que l’auditor opini sobre el contingut de l’informe de gestió, en la secció 
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Model anterior

Títol
Destinatari
Paràgraf introductori
Responsabilitats dels administradors en 
relació amb els comptes anuals
Responsabilitats de l’auditor
Paràgraf de fonament de l’opinió modificada
Opinió de l’auditor
Paràgraf d’èmfasi
Paràgraf sobre altres qüestions
Altres responsabilitats d’informació
Firma de l’auditor
Data de l’informe
Direcció i número ROAC

Model actual

Títol
Destinatari
Opinió de l’auditor
Fonament de l’opinió
Incertesa material relacionada amb l’empresa en funcionament
Paràgraf d’èmfasi
Aspectes més rellevants de l’auditoria / Qüestions clau de l’auditoria (EIP)
Paràgraf sobre altres qüestions
Altra informació
Responsabilitats dels administradors en relació als comptes anuals
Responsabilitats dels administradors en relació a l’auditoria dels comptes anuals
Altres responsabilitats d’informació (només EIP)
Nom del soci de l’encàrrec
Firma de l’auditor
Direcció de l’auditor
Data de l’informe d’auditoria

Informe d’auditoria



novetats en protecció de dades

d’altra informació. En l’informe d’auditoria anterior, en l’apartat d’altres responsabilitats 
d’informació, l’auditor considerava si la informació comptable que incloïa l’informe de gestió 
estava d’acord amb els comptes anuals i si la informació era completa d’acord amb allò 
establert en la normativa vigent aplicable. A partir del nou informe d’auditoria, l’auditor 
opinarà sobre el contingut de l’informe de gestió i, per tant, aquells aspectes que han suposat 
una opinió modificada de l’informe d’auditoria poden, també, suposar una excepció en 
l’opinió de l’informe de gestió, sens perjudici d’excepcions pròpies de l’informe de gestió pel 
seu contingut, limitacions, omissions o incorreccions.

De tota manera, indiscutiblement, la gran novetat en el contingut de l’informe d’auditoria és la 
secció sobre aspectes més rellevants de l’auditoria o qüestions clau de l’auditoria en el cas 
d’entitats d’interès públic. Aquesta secció incorpora a l’informe d’auditoria una descripció 
d’aquelles qüestions que s’han considerat més rellevants (de major “significança” segons la 
normativa) segons el judici professional de l’auditor en l’auditoria dels comptes anuals del 
període al qual va referit l’informe, i una explicació de la manera com han estat tractats per 
l’auditor aquests aspectes més rellevants en la realització del seu treball.

Les qüestions considerades aspectes rellevants de l’auditoria que caldrà descriure en l’informe 
d’auditoria es determinaran entre aquelles que han suposat més atenció per part de l’auditor 
en realitzar el seu treball. En el cas d’entitats que no tenen la consideració d’interès públic, 
faran referència a àrees de major risc d’incorrecció material o els riscos significatius 
identificats en la planificació del treball. En el cas d’entitats d’interès públic, a les qüestions 
anteriors caldrà afegir-hi també àrees que han necessitat judicis significatius de la direcció que 
incloguin estimacions comptables amb un alt grau d’incertesa en l’estimació, i fets i 
transaccions significatives ocorreguts durant el període. Tot i això, cal dir que qüestions que 
necessiten estimacions amb un component d’incertesa important o esdeveniments 
significatius del període, fàcilment esdevindran situacions de risc significatiu d’incorrecció 
material i, per tant, també es consideraran en els informes d’auditoria d’entitats que no tinguin 
la consideració d’interès públic.

Cal dir, també, que aquests aspectes rellevants de l’auditoria, tot i ser-ho, no inclouran 
qüestions que calgui considerar en el fonament de l’opinió de l’auditor amb excepcions, 
adversa o denegada, ni aquelles qüestions que suposin una incertesa material relacionada 
amb l’empresa en funcionament. Per tant, les qüestions relacionades com aspectes rellevants 
de l’auditoria no suposen, en cap cas, una modificació de l’opinió de l’auditor.

NOU MARC REGULATORI DE PROTECCIÓ DE DADES

El proper 25 de maig de 2018 finalitza el termini d’aplicació i acreditació del compliment del 
nou marc regulador de protecció de dades (Reglament general europeu de protecció de dades 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i el Projecte de la nova Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal 12/000013 publicat el 24 de novembre, 
amb la finalitat d’adoptar l’ordenament jurídic espanyol al susdit reglament). 

Aquest nou marc regulador de protecció de dades s’alinea i s’homogeneïtza amb els actuals 
marcs de compliment normatiu i COMPLIANCE corporatiu, i incorpora un entorn i unes 
mesures de diligència i control units al requisit de responsabilitat i compromís de compliment 
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des de l’alta direcció i administradors de les entitats, ja que introdueix, per una banda, el 
“principi de responsabilitat proactiva”, que requereix que les empreses puguin garantir i 
demostrar que els tractaments de dades que realitzen estan conformes amb aquest nou marc, 
i, per altra banda, “l’enfocament que es basa en el risc” que requereix l’adopció de mesures de 
caràcter proactives en funció del risc a la privacitat, prèviament analitzat.

ASPECTES ESSENCIALS I NOVES OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tal com hem dit, el proper 25 de maig finalitza el termini per a la implantació i acreditació de les 
noves mesures de protecció de dades que el nou marc regulador exigeix a les empreses 
responsables del fitxer i als encarregats del tractament el seu compliment.

Tot seguit detallem els aspectes crítics que les entitats responsables i encarregades han de 
considerar per poder complir amb aquestes mesures en el termini corresponent, i d’aquesta 
manera evitar possibles riscos a la protecció de dades derivats de l’incompliment per part dels 
clients i proveïdors que puguin afectar la seva activitat empresarial i evitar, també, possibles 
sancions i responsabilitats en aquesta matèria. Els aspectes crítics que s’haurien 
d’implementar amb caràcter urgent són:

Delegat/responsable de protecció de dades: designar una persona/equip que 
compleixi aquesta funció, acreditar la formació rellevant sobre la nova normativa i els 
elements de suport amb experts en les àrees que així ho requereixin.

Encarregats del tractament: preveure els requisits d’acreditació i coordinació amb els 
responsables, així com subscripció formal del NOU contracte d’encarregat de 
tractament amb les seves entitats responsables del fitxer.

Drets: incorporar en tots els documents que recullin dades els nous drets i requisits del 
deure d’informació als afectats, incloent un pla d’informació per capes o nivells 
d’informació a l’afectat, així com establir formalment un pla de comunicació. Tenir en 
compte els requisits de coordinació amb els encarregats del tractament.

Canal de protecció de dades: implementar un canal de protecció per rebre i registrar els 
incidents i riscos de violacions de seguretat i atenció dels drets. Tenir en compte els 
requisits de coordinació amb els encarregats del tractament.

Identificar els requisits d’avaluació de risc a la protecció de dades, implementar amb les 
mesures de diligència i control proactiu enfocades a la prevenció d’aquest risc per part 
de l’entitat. Tenir en compte els requisits de coordinació amb els encarregats del 
tractament.

Acreditar les funcions i responsabilitats de diligència i control per part de l’alta 
direcció/administradors.

De forma complementària i com a requisit essencial els delegats/responsables de protecció 
de dades hauran de definir, implementar i supervisar les mesures que siguin d’aplicació a 
l’entitat.

Pel que fa a les entitats que tinguin contractats serveis la prestació dels quals impliqui l’accés a 
dades com a encarregats de tractament (assessors laborals, fiscals i empresa, serveis de 
programari/sistemes,  formació, logística i transport, externalització, màrqueting i altres 
activitats que tractin dades per compte dels seus clients) han de preveure i planificar el nou 
marc de protecció de dades pel que fa a les implicacions sobre les seves obligacions i 
responsabilitats, i en particular els requisits d’acreditació i coordinació entre empresa 
responsable del fitxer/encarregat.

Aquests requisits són expressament necessaris per poder operar i evitar sancions importants i 

0022



responsabilitats per no disposar de l’acreditació, de les mesures de coordinació i de 
l’actualització del contracte d’encarregat de tractament.

ENTITATS OBLIGADES A NOMENAR FORMALMENT UN DELEGAT DE PROTECCIÓ DE 
DADES, DATA PROTECTIONS OFFICER (DPO)

D’acord amb les disposicions del nou Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei orgànica 
de protecció de dades, estan obligades a designar un delegat de protecció de dades les entitats 
responsables o encarregades del tractament següents:

1. Col·legis professionals i els seus consells generals, regulats per la Llei 2/1974, de 13 de 
febrer, sobre col·legis professionals.

2. Els centres docents que ofereixin ensenyament regulat per la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació i les universitats públiques i privades.

3. Les entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques 
conforme a allò que disposa la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, 
quan tractin de forma habitual i sistemàtica dades personals a gran escala.

4. Els prestadors de serveis de la societat de la informació quan elaborin a gran escala 
perfils dels usuaris del servei.

5. Les entitats incloses en l’article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, 
supervisió i solvència d’entitats de crèdit. (En concret els bancs, les caixes d’estalvi, les 
cooperatives de crèdit, l’Institut de Crèdit Oficial.)

6. Els establiments financers de crèdit regulats pel Títol II de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, 
de foment del finançament empresarial. (En concret les entitats que es dediquin a la 
concessió de préstecs i crèdits, incloent el crèdit al consum, el crèdit hipotecari i el 
finançament de transaccions comercials, el factoring o les activitats d’arrendament 
financer.)

7. Les entitats asseguradores i reasseguradores sotmeses a la Llei 20/2015, de 14 de juliol, 
d’ordenament, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

8. Les empreses de serveis d’inversió, regulades pel Títol V del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

9. Els distribuïdors i comercialitzadors d’energia elèctrica, conforme a allò que disposa 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i els distribuïdors i 
comercialitzadors de gas natural, conforme a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs.

10. Les entitats responsables de fitxers comuns per a l’avaluació de la solvència 
patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i prevenció del frau.

11. Els responsables dels fitxers regulats per l’article 32 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, 
de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

12. Les entitats que desenvolupen activitats de publicitat i prospecció comercial, 
incloent les d’investigació comercial i de mercats, quan duguin a terme tractaments 
basats en les preferències dels afectats o realitzin activitats que impliquin l’elaboració de 
perfils dels afectats.

13. Els centres sanitaris obligats legalment a mantenir històries clíniques de pacients 
d’acord amb allò que disposa la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica.
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14. Les entitats que tinguin com un dels seus objectes l’emissió d’informes comercials 
que puguin referir-se a persones físiques.

15. Els operadors que desenvolupin l’activitat de joc a través de canals electrònics, 
informàtics, telemàtics i interactius, conforme a allò que disposa la Llei 3/2011, de 27 de 
maig, de regulació del joc.

16. Qui exerceixi les activitats regulades pel Títol II de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de 
seguretat privada.

DESIGNACIÓ VOLUNTÀRIA

El nou marc regulador de protecció de dades preveu que les entitats no obligades puguin 
designar de manera voluntària un delegat de protecció de dades.

En aquests supòsits, el nomenament, les funcions i els requisits d’aquesta figura quedaran 
sotmesos al règim establert per les entitats obligades en el Reglament (UE) 2016/679 i en la 
Llei orgànica de protecció de dades.

TEMINIS DE COMUNICACIÓ

Les designacions, els nomenaments i cessaments del delegat de protecció de dades s’hauran 
de comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si escau, a les autoritats 
autonòmiques de protecció de dades, dintre els terminis següents:

Nomenaments: termini de 10 dies següents al nomenament del delegat de protecció de 
dades, amb independència que la designació hagi estat voluntària o obligada.

Cessaments: termini de 10 dies següents al cessament del càrrec com a delegat de 
protecció de dades, amb independència que la designació hagi estat voluntària o 
obligatòria.

L’entrada en vigor dels terminis de notificació és el 25 de maig del 2018.

SANCIONS PER INCOMPLIMENT

Les sancions imposades en cas d’incompliment de les obligacions fixades pel Reglament en 
relació amb la figura del delegat de protecció de dades poden ser de caràcter greu o lleu:

Sanció greu: no haver-lo nomenat formalment. Multa d’un import comprès entre 40.001 
i 300.000 euros.

Sanció lleu: no publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades o no 
comunicar-les a l’Agència Estatal de Protecció de Dades en els supòsits en què els seu 
nomenament sigui exigible. Multa d’import inferior a 40.000 euros.

Bonet Consulting

0024



DEU ERRORS QUE UNA EMPRESA HA D’EVITAR EN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

En el món corporatiu està de moda parlar de transformació digital. Cada sector s’afanya a 
encunyar els seus propis termes per demostrar que està a l’avantguarda en l’ús de noves 
tecnologies (legaltech, hackattones, legal desing...), moda que també triomfa en les empreses 
en general.

Però emprendre una transformació digital va més enllà de parlar d’aplicacions mòbils, serveis 
en un núvol o usar programes d’intel·ligència artificial. La transformació digital requereix una 
gran implicació per part de tots els professionals de l’organització atès que suposa un canvi 
cultural que es pot veure reflectit en un nou repartiment i disseny de l’espai físic de l’oficina o 
en la manera de relacionar-se amb els clients i, inclús, en la manera de facturar els nostres 
serveis.

Els beneficis promesos són molts: millor eficiència en els processos, més eficàcia en el servei 
prestat, augmentar les possibilitats de conciliar la plantilla i, sobretot, garanteix la viabilitat del 
negoci en un entorn cada vegada més competitiu i ajustat en costos. No obstant, els riscos de 
portar a terme de forma incorrecta aquesta transformació són molts, per això cal ser molt 
curós per evitar els errors principals:

1. No entendre la digitalització

El primer error que es comet en el moment d’emprendre la digitalització és no entendre l’abast 
del procés. Creure que digitalitzar és usar un programari (software), creure que la 
transformació digital és prendre la part pel tot, és a dir, la transformació digital no és estar a les 
xarxes socials ni tenir una plataforma en un núvol de gestió d’arxius. Tot ha d’estar 
interconnectat i no només en el pla virtual sinó en el conjunt de tot el negoci. Ni es poden 
digitalitzar tots els processos ni s’ha d’acabar amb tot el que sigui analògic. Els dos mons poden 
conviure plegats.

2. Oblidar-se del canvi cultural

Existeix una espècie d’esquizofrènia en les empreses: es fan plans de transformació digital, 
s’implementen eines, per exemple una plataforma núvol (cloud), i al mateix temps no es 
fomenten polítiques de desubicació i mobilitat de treball. El fet d’abordar un canvi cultural és 
tan important com fer front a una transformació digital. Les tecnologies poden ajudar a 
aconseguir que es puguin oferir nous serveis o noves maneres de prestar-los. Passaríem d’un 
model reactiu a un model proactiu. La clau està a abordar un canvi de model que afecti tota la 
plantilla, i també la manera de treballar dels directius. D’alguna manera és el peatge a pagar 
per canviar i deixar de fer “les coses de com s’han fet sempre”. 

3. Falta de compromís

La implicació dels directius és vital en qualsevol canvi corporatiu. El denominat patrocinador 
de projecte ha de ser un o diversos directius influents que liderin la transformació i eliminin els 
obstacles que puguin sortir. En moltes empreses falta aquesta figura, mentre que en altres el 
problema rau en el fet que, per manca de resultats immeditats, es perd impuls i motivació.
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4. Ignorar les persones

Una transformació digital és una procés transversal i, per això, és un error no crear equips 
multidisciplinaris que col·laborin en el projecte. Com també ho és no escoltar els clients i 
oblidar-se de quantificar l’impacte de la digitalització en temes de rendibilitat o satisfacció 
amb el servei. Aquest error converteix la digitalització en una despesa i no en una inversió.

5. No comunicar objectius

Sovint es fan canvis sense tenir aliats interns i això és garantia de fracàs. Perquè una 
transformació digital tingui èxit, ha d’adoptar-la, almenys, un 25% de l’empresa. Això vol dir 
buscar aliats abans del canvi i convèncer de la seva utilitat amb posterioritat.

6. Síndrome “amor d’estiu”

Moltes empreses adopten com a solució definitiva qualsevol nova tecnologia disruptiva que 
apareix i van perdent interès a mesura que en sorgeixen de noves. Això és, a part de poc 
pràctic, una despesa. Un altre error habitual és creure que el benefici és immediat, sense tenir 
en compte la corba de l’aprenentatge. Superada aquesta fase, que no és llarga, és quan els 
beneficis s’acceleren. Això tenint en compte que moltes vegades s’implementen eines que 
s’infrautilitzen o que no s’usen, la qual cosa a més de ser un cost inútil és un missatge 
desmotivador per emprendre altres canvis.

7. Coordinació amb la tecnologia

Cal un punt de trobada perquè la transformació digital d’una empresa passi a ser una realitat. 
Això implica coordinar tots els departaments perquè estiguin alienats amb aquesta nova visió, 
tenint clar que no és només una qüestió de tecnologia.

8. No analitzar si aporta valor

Quines activitats aporten més valor als clients? I a l’empresa? El problema es troba en el fet 
que qualsevol eina tecnològica aplicada a una activitat que no aporti valor serà una pèrdua de 
temps i diners. Moltes vegades “la tecnologia s’entén com un fi i no com un mitjà”. És a dir, no 
es pensa en quin moment és necessària i s’aplica perquè és una moda o perquè un competidor 
ho fa.

9. Oblidar-se dels incentius

Si realment la transformació digital és una qüestió estratègica, cal reflectir-ho en els plans de 
compensació i d’incentius de la plantilla.

10. La tecnologia no és la panacea

Moltes vegades es dipositen expectatives irreals en la transformació digital i en les seves eines 
tecnològiques. Ni la intel·ligència artificial està tan desenvolupada ni la tecnologia és la 
panacea per a totes les ineficiències de les empreses.

Font: EXPANSIÓN, PUNT DIARI i ARA
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