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Tornem a ser presents entre els nostres 
col·laboradors i clients mitjançant 
aquest butlletí, encoratjats per la bona 
rebuda que ens traslladeu sobre els 
continguts que us proposem cada mes, 
que pretenen ser una pinzellada sobre 
les principals novetats en el nostre 
àmbit professional, amb voluntat de 
ser útils en la vostra activitat empresa-
rial. En aquesta edició us proposem 
una mirada sobre la valoració i 
rendiment de les inversions mitjançant 
la comptabilitat analítica.

L’arribada de la primavera suposa el 
tradicional inici de la campanya de la 
renda (IRPF), obligació a la què tots 
estem sotmesos i que demana estar 
atents a les novetats i especificitats 
de la nostra tributació. Hem establert 
un dispositiu especial per atendre les 
vostres consultes, pels procediments 
presencials o electrònics que trobaràs 
al nostre web. Us recomanem no 
deixar-ho pel darrer moment !

A tenir en compte les novetats en 
relació a la retribució dels adminis-
tradors de societats, que hauran de 
formalitzar-se amb un criteri unitari 
que inclogui les funcions executi-
ves, com a conseqüència d’un canvi 
de criteri establert pel Tribunal 
Suprem. També una recent sentèn-
cia, en l’afer WhatsApp i Facebook, 
ha reforçat la privacitat de les nostres 
dades personals, que exigeix la nostra 
conformitat de manera expressa i 
clara.

En l’àmbit de l’activitat immobiliària 
us donem notícia del règim fiscal en 
l’impost de societats per l’activi-
tat d’arrendament d’habitatges, que 
genera importants estalvis fiscals, 
tributant a tipus efectius del 3,75%. Et 
proposem un exemple pràctic. Alhora 
atenent la creixent importància del 
pisos destinats a explotació turística 
exposem els principals requisits per 
aquest ús, especialment en l’àmbit de 
la comunitat de propietaris.

Una recent sentència ha eliminat la 
injusta discriminació que patien les 
persones que no residien a la Unió 
Europea i que rebien una donació o 
herència a Espanya, doncs pagaven 
més impostos que els residents a 
Espanya, amb una important afecta-
ció als residents a Andorra. Aquestes 
persones poden demanar la devolució 
de les quantitats pagades en excés.

Com sempre, estem a la vostra disposi-
ció i ja sigui per telèfon 934 816 980 o 
per correu cim@cimtaxlegal.com. 

Amb el desig que aquest Butlletí et 
sigui útil, rep una cordial salutació.

Carlos Muñoz i Manel Casal 

Advocats
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La remuneració dels administradors de 
la societat ha estat tradicionalment una 
qüestió conflictiva, tant per la contra-
posició d’interessos entre l’administra-
dor que aspirarà a la major retribució 
possible, i la societat i els socis que 
pretendran reduir aquesta despesa per 
obtenir un major rendiment (en aquest 
sentit veure els codis de bon govern 
2009/385/CE); conflictivitat a la què 
s’han afegit les qüestions fiscals.

La Llei de societats de capital (arts. 217 
i ss i 249) estableix que per defecte el 
càrrec d’administrador d’una societat 
és gratuït, llevat de d’una regulació en 
els estatuts. Pot interessar a la societat 
que els administradors, o algun d’ells, 
puguin exercir a més funcions executi-
ves remunerades, normalment amb 

caràcter d’alta direcció, i en aquest cas 
hi ha un doble vincle: 

Estatutari: per a les funcions 
d’administrador la seva retribu-
ció haurà d’estar prevista en els 
estatuts i determinada anualment 
per la junta general de socis.

Contractual: per les funcions d’alta 
direcció, la societat i l’administrador 
hauran de convenir un contracte que 
haurà de ser aprovat per 2/3 dels 
membres del Consell d’Administra-
ció, amb abstenció de l’interessat, 
amb els límits que estableixi la junta.

Novetats en les formes de 
retribució de l’administrador

Els administradors d’una societat poden obtenir o 
no una remuneració, així com poden desenvolupar 
a més altres funcions executives. Analitzem-ne les 
conseqüències i les recents i importants novetats en 
aquest àmbit.
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Una recent sentència del Tribunal 
Suprem (26/2/2018 RJ 98/2018) 
modifica profundament el criteri 
vigent per a les societats no cotitza-
des, establint un criteri unitari per a 
la retribució de l’administrador, pel 
qual són inherents al càrrec tant les 
facultats deliberatives com executi-
ves, establint un sistema de decisió de 
triple nivell:

Previsió estatutària: els estatuts 
han de preveure qualsevol remune-
ració de l’administrador, inclosa la 
laboral, si bé no cal una quantifi-
cació determinada, sinó un mètode 
de càlcul.

Acords de la junta general: per 
establir amb caràcter anual l’import 
màxim de la retribució i la política 
de remuneracions.

Acords de l’òrgan d’administració: 
per a la distribució de la retribució 
entre els administradors.

Si es produeix la simultaneïtat entre les 
funcions d’administrador i laborals, el 
vincle entre la societat i l’administra-
dor és exclusivament mercantil, doncs 
s’entén que les funcions executives 
queden integrades en les funcions 
d’administrador (teoria del vincle).

A efectes fiscals quan existeix una 
situació de doble vincle:

La retribució de l’administrador és 
deduïble en l’impost sobre societats 
sempre que així estigui establert 
en els estatuts, altrament tenen la 
consideració de donacions i per tant 
no deduïbles. Per contra les retribu-
cions laborals seran deduïbles en 
tots els casos.

A efectes d’IRPF les funcions d’admi-
nistrador absorbeixen les funcions 
executives i en conseqüència les 
retribucions percebudes tenen la 
consideració de rendiments del 
treball (si bé cal determinar en cada 
cas la retenció a fer).Manel Casal

Advocat

Departament de Coporate

CORPORATE

<<La Llei de societats 
de capital (arts. 217 i 
ss i 249) estableix que 
per defecte el càrrec 
d’administrador 
d’una societat és 
gratuït, llevat de 
d’una regulació en els 
estatuts. >>

A efectes del règim de la seguretat 
social:

Els administradors que tan sols 
desenvolupin funcions d’admi-
nistrador en queden exclosos.

Els administradors que desenvo-
lupin també funcions executives 
es regiran pel règim especial de 
treballadors autònoms (RETA) o 
pel règim assimilat en funció de 
si tenen o no el control efectiu de 
la societat.

L’actual regulació serà objecte de 
propers canvis en motiu de la Directi-
va 2017/828 que els estats hauran de 
transposar al seu ordenament intern 
per tot el 10 de juny de 2019.

D’acord amb aquests paràmetres la 
retribució dels administradors de la 
societat ha de ser objecte d’una acurada 
anàlisi, tant per criteris de legalitat 
com d’eficiència econòmica i fiscal, i en 
aquest sentit recomanem una modifi-
cació dels estatuts per tal que recullin 
el sistema íntegre de retribució dels 
administradors, incloent els consellers 
delegats i executius.



diferents factors implicats (productes, 
departaments, clients...) amb l’objec-
tiu de generar informació d’ús intern 
que ajudi a prendre les millors decisions 
empresarials.  

Però com funciona?

Anotació detallada i individual de 
qüestions com: operacions realit-
zades segmentades per grups de 
família, obligacions, béns i propie-
tats, etc.

A partir d’aquestes dades, es 
realitza una informació dels costos 
de l’empresa per a ús intern dels 
directius o assessors de la mateixa.

Seguiment periòdic mitjançant una 
anàlisi economicofinancera. Es pot 
realitzar des de setmanal, fins a 
anual depenent de les necessitats 
de l’empresa. Però es recomana que 
l’anàlisi sigui com a molt, trimes-
tral.

Quins avantatges té? 

Permet conèixer dades precises i 
objectius sobre aspectes fonamen-
tals de l’empresa com: costos i 
ingressos dividits per tipologia de 
producte o serveis, marge al detall, 
punt mort….

Proporciona informació de gran 
ajuda de cara a prendre les millors 
decisions empresarials al moment 
oportú:

Idoneïtat d’augmentar o limitar 
la producció de certs productes

Potenciar aquells serveis amb 
millors marges

Establir una política de preus 
adequada

Necessitat de renovar maquinària ...

Ajuda a controlar millor les despeses 
generades per l’empresa, així com 
conèixer la seva evolució i establir 
les necessitats de finançament 
futures.

En definitiva, és un factor positiu 
de cara a millorar la productivitat, 
rendibilitat i eficiència de l’empre-
sa i tot això converteix a la compta-
bilitat analítica una eina operativa 
necessària que tota empresari hauria 
de implamentar i potenciar. 

Actualment en la majoria d’empreses 
només es realitza una comptabilitat de 
mínims a causa de l’imperatiu legal que 
al final de cada exercici es deuen diposi-
tar els comptes anuals en el Registre 
Mercantil i vull destacar abans de tot 
que això és un greu error.

Per molt pesada que a molta gent li 
pugui semblar, la comptabilitat té una 
funció importantíssima en el desenvo-
lupament financer de l’empresa i en les 
seves expectatives, per la qual cosa tenir 
un bon director o assessor compta-
ble-financer va a marcar la diferència 
en el creixement de l’empresa.

Imagini’s que vostè engega un negoci en 
el qual ven diversos productes o presta 
diferents serveis i realitza una important 
inversió per a la posada a punt de 
les oficines, maquinària, contracta a 
empleats i escull als millors proveïdors, 
inverteix en publicitat i màrqueting… i en 
comptes de dedicar-li el temps suficient 
a comptabilitzar aquestes despeses 
per a la seva anàlisi posterior, (per què 
clar! Com li va a dedicar més temps del 
necessari a la comptabilitat si aquesta 
no em va a ajudar obtenir ingressos de 
forma directa!) els comptabilitza tots en 
comptes comptable de caràcter general.

Al cap d’uns mesos d’activitat, decideix 
revisar els nombres per valorar la 

inversió realitzada i analitzar al detall 
la rendibilitat dels diferents productes 
o serveis que presta. Però de sobte es 
troba al seu programa de comptabi-
litat que ha registrat tots els proveï-
dors al mateix compte, que els ingres-
sos no aquestes segmentats per tipus 
de producte o servei prestat, que els 
bancs no li quadren o fins i tot que ha 
emès factures que encara no estan ni 
comptabilitzades.

Amb aquest panorama, pot entendre el 
lector que va a ser molt difícil valorar la 
rendibilitat de la inversió, dels productes 
que ven o dels serveis que presta, poder 
detectar aquelles àrees més conflictives 
i encara més poder explotar aquelles 
que aporten més valor afegit a l’empre-
sa.

Per aquest motiu, és important posar 
l’accent en la rellevància de posar focus 
directe a la comptabilitat analítica per 
poder dur a terme de forma periòdi-
ca una anàlisi econòmica i financer 
que serveixi per detectar ineficiències i 
potenciar les oportunitats.

Com ja haurà pogut suposar, la compta-
bilitat analítica es basa en un conjunt de 
tècniques que serveixen per estudiar 
detalladament la forma en què es 
distribueixen els costos i ingressos 
d’una empresa, diferenciant entre els 

Comptabilitat analítica:
L’eina operativa necessària 
per a la gestió empresarial

Saps quina es una de les eines més útils pera a la gestió 
empresarial?
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Xavier
Puiggròs

Economista

Departament de Advisory

ADVISORY

<< La comptabilitat 
analítica es basa 
en un conjunt de 

tècniques que 
serveixen per estudiar 

detalladament la 
forma en què es 
distribueixen els 

costos i ingressos 
d’una empresa >>



La sentència

La sentència acaba amb la discriminació 
dels no residents a la UE d’acord amb 
els següents arguments:

Una sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (TJUE) va 
establir en data 3/9/2014 (C-127/12) 
l’existència d’una discriminació 
als no residents en l’impost de de 
donació i successions (art.s 32 i 48) 
en aplicar reduccions a l’impost, 
contrària a l’ordenament comuni-
tari (art. 63 TFUE).

En data 27/11/2014 (Llei 26/2014) 
Espanya va modificar la normativa 
de l’impost d’acord amb la sentèn-
cia del TJUE, si bé suprimir la discri-
minació únicament pels residents 
en països UE i Espai econòmic 
europeu (EEE), mantenint la discri-
minació per la resta.

Aquesta modificació semblava 
contrària a la pròpia jurisprudència 
del TJUE que entén que la lliber-
tat de circulació de capitals s’aplica 
igualment a ciutadans no comuni-
taris.

La recent sentència del TS esvaeix 
aquests dubtes i confirma que 
la normativa espanyola un cop 
modificada segueix sent contrària 
al principi de lliure circulació de 
capitals i la jurisprudència del TJUE, 
de la què en fa un exhaustiu anàlisi.

El reconeixement per part del TS de 
l’aplicació de la jurisprudència del TJUE a 
ciutadans no comunitaris, així com dels 
principis i llibertats de dret comunitari, 
és negat per l’administració tributària 
en altres àmbits, per exemple els fons 
d’inversió, o especialment el model 720 
per a la declaració de béns a l’estran-
ger (doncs també hi ha un procediment 
d’infracció de dret comunitari davant el 
TJUE), que la sentència del TS contri-
buirà sens dubte a clarificar.

Aquells persones que hagin liquidat 
donacions o successions per normati-
va estatal en els darrers quatre anys 
a comptar del termini de liquidació 
(sis mesos per a successions, trenta 
dies per a donacions), poden demanar 
la devolució d’allò pagat de més 
mitjançant un procediment de devolu-
ció d’ingressos indeguts regulat en la 
normativa autonòmica.

El Tribunal Suprem espanyol (TS) per 
sentència de data 19/2/2018 (550/2018) 
condemna a l’Administració espanyo-
la a retornar la quantitat pagada per 
un resident a Canadà en l’impost de 
successions, amb deducció del que 
correspondria haver pagat segons 
l’impost de la comunitat autònoma 
corresponent, arguments que poden 
ser d’aplicació als residents a Andorra 
que pateixen la mateixa discriminació. 
Pots consultar la sentència en aquest 
enllaç.

Espanya

A Espanya es tributa per l’impost de 
donacions o successions de la següent 
manera:

Qui rep els béns és resident a 
Espanya, amb independència d’on es 
trobin els béns (obligació personal).

Quan es reben béns o drets a 
Espanya per part de no residents a 
Espanya (obligació real).

La normativa d’aplicació, estatal o 
autonòmica, s’aplica d’acord amb la 
residència del causant o del donata-
ri, o segons on es trobin radicats els 
béns immobles (punts de connexió), 

si bé a partir de 2015 per efecte de 
la sentència TJUE els no residents 
tributen en la comunitat autònoma 
on es trobin la major part dels béns.

La normativa autonòmica contem-
pla bonificacions a diferència de la 
normativa estatal, i per tant és més 
beneficiosa la primera.

Les vinculacions familiars entre Andorra 
i Espanya són molt importants, i per 
tant es produeixen nombrosos casos de 
persones residents a Andorra, o que el 
difunt residia a Andorra i que hereten 
residents a Espanya, que impedia l’apli-
cació de la normativa de la comunitat 
autònoma on es trobaven els béns, el 
que generava que diferents germans 
tributaven de manera molt diferent 
segons la seva residència a Andorra o 
Espanya. La sentència del TS posa fi 
a aquesta situació i els no resident a 
Andorra podran aplicar la normativa 
autonòmica.

Espanya acaba amb la 
discriminació als andorrans 
en l’impost de successions i 
donacions

Una sentència del Tribunal Suprem espanyol acaba amb la 
discriminació als residents a Andorra que tributen segons 
normativa estatal per les donacions o successions rebudes, 
doncs ara ho podran fer amb la normativa autonòmica que 
contempla bonificacions a diferència de l’estatal.
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Manel Casal
Advocat

Departament de Coporate
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<< El reconeixement 
per part del TS de 

l’aplicació de la 
jurisprudència del 

TJUE a ciutadans 
no comunitaris, així 

com dels principis 
i llibertats de dret 

comunitari, és negat 
per l’administració 
tributària en altres 

àmbits >>



La companyia WhatsApp, que va ser 
adquirida per la mundialment conegu-
da Facebook, l’any 2014; a l’agost del 
2016, va actualitzar els termes del 
seu servei i la política de privade-
sa, introduint canvis, com el fet de 
compartir informació dels usuaris de 
WhatsApp amb Facebook.

L’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (AEPD), no obstant això, ha 
dictaminat que en aquest intercan-
vi d’informació dels usuaris es van 
produir dues infraccions greus de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades, 
sancionades cadascuna d’elles amb 
300.000 euros, la quantia màxima 
corresponent a les infraccions greus 
declarades.

Segons l’Article 11 de la LOPD, la 
comunicació de dades personals 
exigeix el consentiment de l’afectat, 
que a més a més, ha de ser “lliure, 
específic i informat”.

La resolució de l’organisme governa-
mental ha recollit que, exigir el 
consentiment com a “requisit” per 
fer ús de WhatsApp ,i conside-
rant la seva “implantació social”, 
pot entendre’s com “quelcom que 
exerceix una influència real en la 
llibertat d’elecció de l’interessat”. 
Per això, ha determinat que, en aquest 
cas, el consentiment “no pot conside-
rar-se lliure ni vàlid”.

Xarxes socials VS privacitat. 
Hi ha límits?

WhatsApp i Facebook han sigut sancionades per cedir 
i tractar dades personals sense consentiment dels 
usuaris.
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Així mateix, la validesa del consenti-
ment prestat per l’usuari depèn que 
aquest sigui “informat i específic”, de 
manera que una informació absent o 
insuficient “determina la manca de 
consentiment”.

La resolució de l’AEPD ha afirmat 
que la informació sobre possibles 
receptors de les dades, les finali-
tats o l’ús que es faran dels mateixos 
s’ofereix “de forma poc clara”, amb 
expressions “imprecises i inconcretes” 
que “no permeten deduir, sens dubte 
o equivocació”, la finalitat per la qual 
van a ser cedits.

En el cas de Facebook, la resolució 
estableix que la xarxa social ve utilit-
zant la informació d’usuaris cedida per 
WhatsApp “amb finalitats específi-
ques dels seus serveis” i, en defini-
tiva, “en benefici de la seva activi-
tat”. L’AEPD ha explicat que Facebook 
destina aquestes dades amb finalitat 
“publicitària i de millora dels seus 
productes”, entre unes altres, per la 
qual cosa requereix d’un consenti-
ment “lliure, específic i informat” dels 
usuaris per tractar-los.

Les xarxes socials són part de la 
nostra cultura i de la nostra societat, 
una plataforma que posa en discus-
sió els límits de privadesa i l’accés a 
informació.

Facebook i WhatsApp són sens 
dubte, les xarxes socials amb major 
nombre d’usuaris a nivell mundial, 
on milions de persones tenen accés 
a una informació actualitzada dels 
seus contactes. 

Aquesta sanció implica que no es podrà 
pujar a una xarxa social una fotogra-
fia en la qual apareguin persones que 
no hagin prestat el seu consentiment 

Iciar
Vilarrubias

Advocada

Departament Private Law

PRIVATE LAW

<<  Així mateix, la validesa 
del consentiment prestat per 

l’usuari depèn que aquest sigui 
“informat i específic”, de manera 

que una informació absent o 
insuficient “determina la manca de 

consentiment” >>

exprés per a la captació, reproducció o 
publicació de la seva imatge i la seva 
posterior utilització (art. 2-2 de la Llei 
Orgànica 1/1982). Encara que, no és 
imprescindible que el consentiment 
sigui escrit, bastant que sigui inequí-
voc, pot implicar un problema de prova 
si és negat per la persona afectada. 
En aquesta línia, el Tribunal Suprem, 
en la STS 91/2017, ha establert que el 
fet que una imatge estigui exposa-
da públicament en una xarxa social 
no significa que la mateixa pugui ser 
usada lliurement per tercers, sinó que 
exigeix el consentiment exprés del seu 
titular.

Així mateix, l’ús d’una imatge extreta 
d’una xarxa social, pot constituir una 
infracció de la normativa sobre protec-
ció de dades, atès que per revelar el 
nom, data de naixement o una altra 
dada de caràcter personal, això és, 
qualsevol informació de persones 
físiques identificades o identificables 
(art. 3 A) de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal) o qualse-
vol informació numèrica, alfabèti-
ca, gràfica, fotogràfica, acústica o 
de qualsevol altre tipus concernent 
a persones físiques identificades 
o identificables (art. 5.1 F del Reial 

decret 1720/2007, de 21 de desembre); 
es requereix la prèvia obtenció del 
consentiment de l’afectat.

En qualsevol cas, avui dia, els 
internautes no haurien d’oblidar que 
en l’era digital, les dades personals 
han estat el passaport per utilitzar 
serveis i eines que d’una altra manera 
haguessin estat cares i inaccessibles. 
Mentrestant, el desafiament pendent, 
tant per a les companyies com per als 
usuaris, és tornar a traçar els límits 
de la privadesa i que aquests resultin 
beneficiosos per a ambdues parts.



¿Quines novetats hem de 
tenir en compte?

Aquest any com a novetat s’ha incorpo-
rat una nova aplicació per smartpho-
nes que permetrà la presentació de les 
declaracions sense necessitat d’acce-
dir a un ordinador, amb l’objectiu de 
simplificar el procés i incorporar les 
dades. Però molta cura, ja hi ha notícies 
d’una App falsa que recollia les dades 
dels usuaris amb “finalitats malicio-
ses” · Arran d’això l’Agència Tributària 
ha emès un comunicat explicant que 
la app desenvolupada es troba en la 
AppleStore i GooglePlay i s’ofereix de 
forma completament gratuïta i sense 
publicitat. En aquestes tendes oficials 
aquestes aplicacions es poden identifi-

car buscant el Venedor o Desenvolupa-
dor, que sempre és Agència Tributària 
o Agència Estatal d’Administració 
Tributària. Desconfiï de qualsevol altra 
aplicació que li ofereixi serveis relacio-
nats amb els serveis tributaris, com la 
Campanya de la Renda. 

També s’inicia una campanya d’assis-
tència telefònica “Le llamamos” per 
presentar la seva Renda telefònica-
ment. A aquest servei podran accedir 
els contribuents que rebin una carta 
amb un nombre de referència, i 
posteriorment l’Agència Tributària et 
cridarà per a la confecció i presentació 
de la declaració.

La declaració de la Renda a 
un sol clic

Ja ha començat la campanya de la Renda 2017, el 
passat 4 d’abril es va iniciar el termini per presentar la 
declaració.
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Qui tenen l’obligació de 
declarar? 

Estan obligats a declarar tots els 
contribuents que percebin rendes del 
treball igual o superior a 22.000€ 
anuals sempre que procedeixin d’un 
sol pagador o quan existeixin varis 
el límit es baixa als 12.000€ anuals. 
També cal presentar la declara-
ció quan els rendiments de cabdal 
mobiliari i guanys patrimonials superi 
els 1.600€ o quan hi hagi imputació 
de renda immobiliària, rendiment de 
lletres del tresor o subvencions per un 
valor d’1.000€. 

És millor la declaració de la 
renda conjunta o individual?

La declaració de la Renda es presenta 
de forma individual. No obstant això, 
les persones que integrin una unitat 
familiar podran fer-ho de forma 
conjunta, sent el cas de matrimoni 
i el cas del pare o la mare i els fills 
que convisquin amb ells (parella de 
fet). L’altre membre de la parella ha 
de declarar de forma individual. La 
situació familiar serà l’establerta a 31 
de desembre de 2017. 

Com a norma general, la declaració 
conjunta és més interessant per a les 
parelles en les quals un dels cònjuges 
no rebi ingressos. És important que si 
tributa per aquesta opció a la declara-
ció s’incloguin totes les rendes dels 
membres de la unitat familiar.

Daniela 
Petruzzi

Advocada

Departament Fiscal

TAX

<< S’inicia una 
campanya 
d’assistència 
telefònica “Le 
llamamos” 
per presentar 
la seva Renda 
telefònicament >>

Quin és el calendari a 
seguir per Hisenda? 

El 4 abril inicia oficialment el termini 
per presentar les declaracions per 
internet i confirmar esborrany. Aquesta 
modalitat permet també la presenta-
ció telefònica. El 8 de maig es podrà 
demanar cita prèvia per a l’atenció 
personal.

L’últim dia per a la presentació de 
declaracions serà el 2 de juliol, encara 
que si vols domiciliar hauràs de fer-ho 
abans del dia 27 de juny.

Què passa si cometo un 
error a l’hora de presentar 
la declaració?

Si detectes algun error a la declara-
ció presentada en perjudici del contri-
buent (major devolució o menor 
ingrés) s’haurà de presentar un escrit 
sol·licitant la rectificació de l’auto-
liquidació o des de l’exercici passat 
també es pot sol·licitar incorporar a 
través de la pròpia declaració. 

Si en canvi l’error és en perjudici de 
la Hisenda Pública s’haurà de presen-
tar una declaració complementària a 
l’originalment presentada. Aquesta 
declaració no suposarà cap cost 
addicional mentre es present en el 
termini establert. Si presentes fora de 
termini hauràs de pagar un recàrrec 
del 5 al 20% sobre el total a ingres-
sar a l’Agència Tributària. No obstant 
això, això es pot elevar en forma de 
sanció si és Hisenda qui notifica que 
no s’ha presentat la declaració i hi 
havia obligació de fer-la.  



Com evitar els pisos turístics 
en la teva comunitat?

Anticipa’t abans que sigui tard als pisos d’ús turístic
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Juan Carlos 
Díez

Administrador de Finques

Departament de Wealth 
Management

WEALTH MANAGEMENT

<< Convocar la Junta de Propietaris 
Extraordinària incloent en l’ordre 

del dia la modificació dels Estatuts 
de la Comunitat prohibint instal·lar 

pisos d’ús turístic a l’edifici >>

A Catalunya la llei que els regula és la 
Llei 5/2015, de 13 de maig, de modifi-
cació del Llibre Cinquè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu als Drets Reals 
(DOGC n.º 6875, de 20 de maig de 
2015).

En ella s’ofereixen dues vies: la 
inclusió en els estatuts de la comuni-
tat, votant en junta general, i l’exercici 
de l’anomenada “acció de cessació”.

Passos a seguir

Els passos que ha de seguir la 
Comunitat de Propietaris per canviar 
els estatuts són:

En primer lloc, s’ha de fer un 
estudi dels Estatuts a modificar 
i de la nova clàusula a incloure.

Convocar la Junta de Propieta-
ris Extraordinària incloent en 
l’ordre del dia la modificació 
dels Estatuts de la Comunitat 
prohibint instal·lar pisos d’ús 
turístic a l’edifici.

En la Junta de Propietaris es 
debatrà el canvi dels Estatuts, 
posteriorment es votarà el punt 

de l’ordre de dia sobre aquest 
tema. Es requereix la unanimi-
tat dels copropietaris (4/5 dels 
vots). Article 553-26, apartat 
2.a).

Després s’ha d’enviar còpia 
de l’Acta de la Junta General a 
tots els copropietaris, amb el 
resultat de la votació i si hi ha 
vots desfavorables s’indica el 
nom dels copropietaris que van 
votar en contra. Els vots dels 
copropietaris absents a la reunió 
es computaran a favor del votat 
per la majoria tret que manifes-
tin les seves discrepàncies en un 
termini màxim de 30 dies des de 
la comunicació de l’acord.

Si l’acord és favorable pel vot 
de la totalitat dels propietaris i 
no hi ha oposició per part dels 
copropietaris absents, després 
de transcorreguts 30 dies de 
la comunicació de l’acta, es 
podrà inscriure en el Registre 
de la Propietat la modificació 
dels Estatuts incloent la nova 
clàusula.

Acció de cesació

En el cas de voler exercitar la segona 
via per evitar l’activitat dels pisos 
turístics, és l’anomenada “acció de 
cessació”, la seva finalitat és que es 
deixi de desenvolupar aquesta activi-
tat. Ve regulada per l’Article 553-40 del 
Llibre Cinquè del Codi Civil.

Aquest article en els seus tres apartats 
regula les prohibicions i restriccions 
d’ús dels elements privatius i comuns. 
Els propietaris i els seus ocupants 
no poden realitzar en els elements 
privatius, ni en la resta de l’immoble, 
cap tipus d’activitat molesta i contrària 
a la convivència normal de la comunitat 
(producció de sorolls, festes nocturnes, 
malament ús de l’ascensor, vandalis-
me, brutícia). 

Si en la comunitat ja s’està desenvo-
lupant l’activitat, la qual cosa s’ha de 
fer és un requeriment per part del 
president de la comunitat a qui realit-
za l’activitat perquè cessi en ella. En el 
cas que no es produeixi el cessament, 
a la comunitat solament li queda la 
via judicial mitjançant la interposi-
ció de la corresponent demanda de 
judici ordinari. Una vegada admesa a 
tràmit la demanda, la comunitat pot 
demanar el cessament de l’activitat 
com a mesura cautelar. Serà després 
el jutge que dictamini si adopta o no 
la mesura. Posteriorment la sentència 

ha de pronunciar-se sobre si l’activitat 
que es desenvolupa en el pis turístic és, 
o no, il·legal, i si qui ho explota hagi 
d’indemnitzar a la comunitat. En el 
cas que qui desenvolupi l’activitat no 
sigui el propietari sinó l’arrendatari, la 
sentència pot declarar extingit l’acord i 
per tant dóna lloc al seu desnonament.

2.

1.

4.

5.

3.

Edificis amb 
apartaments turístics:

Número d’apartaments 
turístics per barris:

0

De 1 a 10

De 11 a 100

De 101 a 500

De 501 a 1.000

Més de 1.000



La Llei de l’Impost sobre Societats 
preveu un règim fiscal especial per a 
aquelles entitats que tinguin com a 
activitat econòmica principal arrenda-
ment d’habitatges. Es tracta d’un règim 
fiscal molt atractiu, però amb uns 
requisits molt marcats, el compliment 
exhaustiu dels quals marcarà l’aplica-
bilitat d’importants beneficis fiscals.

Podran acollir-se a aquest règim 
aquelles societats que hagin construït, 
promogut o adquirit habitatges, sempre 
que sigui el lloguer d’aquests habitat-
ges la seva activitat principal. A més, 
la llei assimila a habitatges els trasters, 
mobiliari i un màxim de dues places 
d’aparcament que siguin arrendats 
juntament amb l’habitatge.

Per a la correcta aplicació d’aquest 
règim fiscal, serà necessari el compli-
ment dels següents

Requisits

El nombre d’habitatges arrendats 
o oferts en arrendament haurà 
de ser, a tot moment, igual o 
superior a vuit.

Els habitatges han de mantenir-
se arrendats o oferts en arrenda-
ment durant, almenys, 3 anys.

L’activitat d’arrendament i, si 
escau, la de promoció immobi-
liària haurà de ser objecte de 
comptabilització separada per a 
cada immoble. La comptabilitat 
haurà de reflectir la rendibilitat 
individualitzada de cadascun dels 
immobles arrendats.

En cas que es desenvolupin 
activitats complementàries a 
la d’arrendament d’habitatges, 
aquesta ha de ser la principal, 
suposant, com a mínim, el 55% 
de les rendes que s’obtinguin en 
el període impositiu. Per al càlcul 
d’aquest 55% no es tindran en 
compte les rendes derivades de 
la transmissió dels immobles 
arrendats una vegada transco-
rreguts els 3 anys de manteni-
ment. En cas de no aconseguir-se 
aquest 55%, també podrà aplicar-
se el règim si almenys el 55% de 

l’actiu de l’entitat és susceptible 
de generar rendes amb dret a 
l’aplicació d’aquest règim fiscal 
especial.

Haurà de comunicar-se l’opció 
per l’aplicació del règim especial 
a l’Agència Tributària.

Aquest règim fiscal especial no 
és compatible amb els altres 
règims fiscals especials prevists 
en el títol VII, a excepció del de 
consolidació fiscal, transparència 
fiscal internacional, arrendament 
financer i fusions, escissions, 
aportacions d’actiu i bescanvi 
de valors. A més, la Llei preveu 
que en cas que a la societat li fos 
aplicable el règim d’entitats de 
reduïda dimensió, podrà optar 
per l’aplicació de qualsevol dels 
dos règims.

Bonificacions: 

Es preveu una bonificació del 85% del 
rendiment dels habitatges arrendats, la 
qual cosa suposa una tributació efectiva 
d’un 3,75%. Haurem de diferenciar els 
rendiments de l’activitat d’arrendament 
d’habitatges i imputar-li la proporció de 
despeses comunes amb altres activitats 
en funció dels ingressos.
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Carlos Muñoz
Advocat

Departament de Wealth 
Management

WEALTH MANAGEMENT
Exemple

Vegem, en el següent exemple pràctic el 
funcionament del règim:

Estalvi aplicant el règim 
especial: 13.366 €

Com veiem, ens trobem en un règim 
fiscal molt interessant que suposa 
un estalvi en la tributació d’aques-
tes rendes considerable i que hem de 
tenir molt en compte. A més, en el cas 
de patrimonis familiars, les entitats 
dedicades a l’arrendament d’habitat-
ges podran complir perfectament tots 
els requisits perquè els sigui aplicable la 
reducció del 95% per empresa familiar 
de l’impost de successions i donacions 
i l’exempció en patrimoni, l’explicació 
del qual podeu trobar en aquest post.

4.

5.

6.
1.

2.

3.

Entitats arrendadores 
d’habitatges, exemple pràctic 
del règim fiscal especial

Repassem els requisits i analitzem, amb un exemple pràctic, 
aquest avantatjós règim especial de l’Impost de Societats.

Càlcul del règim especial:

<< Podran acollir-se a aquest règim 
aquelles societats que hagin construït, 
promogut o adquirit habitatges, sempre 
que sigui el lloguer d’aquests habitatges 
la seva activitat principal. >>

22.500 €

9.134 €

Quota a ingresar sense aplicació del règim especial:

Quota a ingressar:

Ingresos arrendament d’habitatges 100.000

-30.000

40.000

-10.000

-10.000

Despeses arrendament d’habitatges

Ingressos actividad accesòria 

Despeses actividad accesòria 

Despeses comunes a totes les activitats 

100.000 40.00

-30.000 -10.000

-7.100 -2.900

62.9000 27.1000

25% 25%

15.725 6.775

-13.366 n/a

2.359 6.775

Ingresos arrendament d’habitatges Ingressos actividad accesòria 

Despeses arrendament d’habitatges Despeses actividad accesòria 

Proporció despeses comunes (71%) Proporció despeses comunes (29%) 

Base imposable Base imposable 

Tipus de gravamen Tipus de gravamen 

Quota íntegra Quota íntegra 

Bonificació Bonificació 

Quota íntegra ajustada Quota íntegra ajustada 
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INDICADORS ECONÒMICS

Tipus d’interès

Si el lector ha anat seguint les publica-
cions dels mesos de Febrer i Març, se’n 
haurà adonat que els tipus d’interès 
de l’Eurozona no han variat en aquest 
primer trimestre de l’any i en canvi, si 
que ho han fet el dels Estats Units.

Això es deu a que el BCE preveu 
continuar amb el seu programa de 
compra de deute públic per valor 
de 30.000 milions d’euros mensuals 
(almenys fins el Setembre 2018) que 
juntament amb uns tipus d’interès 
baixos es pretén el estímul de l’econo-
mia europea. Es preveu però un 
abandonament de forma progressiva 
d’aquestes polítiques de cara el 2019.

Per altra banda, la FED ha decidit 
apujar els tipus d’interès en la seva 
revisió trimestral degut als indicadors 

que auguren una millora de l’econo-
mia americana. Aquesta perspectiva es 
basa en un augment de perspectives 
de la inflació, millora en les previsions 
de la taxa d’atur i en la combinació 
de les retallades fiscals recents amb 
l’augment de la despesa pública per 
part de l’administració Trump.

La taxa de variació anual de l’IPC a 
Espanya al Febrer de 2018 ha estat 
de l’1,1%, 5 dècimes superior a la del 
mes anterior. La variació mensual de 
l’IPC ha estat del 0,1%, de manera que 
la inflació acumulada en 2018 és del 
-0,9%.

Cal destacar la pujada de l’1,9% dels 
preus del sector de les telecomuni-
cacions, fins a situar-se en una taxa 
interanual en el 2,3%, que contrasta 
amb el descens dels preus del sector 
tèxtil (vestit i calçat) del -1,5%, i una 
variació interanual del 0,6%.

Xavier
Puiggròs

Economista

Departament de Advisory

Índex de Preus al Consum

Corporate
Manel Casal

Advocat

mcasal@cimtaxlegal.com

Advisory
Xavier Puiggròs

Economista

xpuiggros@cimtaxlegal.com

Andorra
Meritxell Alarcón 

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

Private law
Iciar Vilarrubias

Advocada

ivilarrubias@cimtaxlegal.com

Tax
Daniela Petruzzi

Advocada

dpetruzzi@cimtaxlegal.com

Wealth management
Carlos Muñoz

Advocat

cmunoz@cimtaxlegal.com

Juan Carlos Díez
Administrador de Finques

jcdiez@cimtaxlegal.com

Eurozona (BCE) 0,00 % 0,00 % -

1,50 % 1,75 % +0,25 %

-0,191 % -0,190 % +0,001 %

Tipus d’interès

Febrer - 2018 Variació intermensualMarç - 2018

Estados Unidos (Reserva Federal)

Euribor

Font: Reserva Federal (FED) i Banc Central Europeu (BCE)

Espanya

Gener 2018 Febrer 2018 Variació intermensual

+0,10 %1,10 %1,00 %
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