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Tornem a ser presents entre els 
nostres col·laboradors i clients 
mitjançant aquest butlletí, encora-
tjats 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 activi-
tat empresarial. En aquesta edició 
us proposem una mirada sobre 
la valoració i rendiment de les 
inversions mitjançant la comptabi-
litat 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 especi-
ficitats de la nostra tributació. Hem 
establert un dispositiu especial per 
atendre les vostres consultes, pels 
procediments presencials o electrò-
nics que trobaràs al nostre web. Us 
recomanem no deixar-ho pel darrer 
moment !

Carlos Muñoz i Manel Casal 

Advocats
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Juan Carlos Díez
Administrador de Finques
Departament de Wealth 

Management

La ITE, és una inspecció obligatòria que 
han de passar tots els edificis amb la 
finalitat d’avaluar que compleix amb tots 
els requisits de seguretat necessaris.

Segons la web de la Generalitat de 
Catalunya “La inspecció tècnica dels 
edificis d’habitatges (ITE) consisteix en 
una inspecció visual de l’edifici feta per 
un tècnic competent que té per objecte 
determinar el seu estat al moment de 
la inspecció i orientar la propietat en les 
actuacions a realitzar per complir el deure 
conservació i manteniment. En cap cas té 
per objecte detectar vicis ocults”

La I.T.E. en Catalunya
La idea és garantir que el nostre edifici es 
troba en bon estat mitjançant una inspec-
ció tècnica. Per determinar què edificis 
han de passar-la i quan, es pren com a 
referència la seva antiguitat.

A pesar que la ITE no és nova, podem 
dir que va ser a partir de 2012 quan es 
va convertir en obligatori per a tots els 
edificis de més de 45 anys.

Per a això haurem de començar per l’edat 
de l’edifici. Existeix una taula amb una 
classificació en funció de l’any de construc-
ció de l’edifici.

Com es veu en la taula, en funció de la data 

de construcció i del tipus d’edificació, tenim 
un termini per presentar l’Informe d’inspec-
ció tècnica d’edificis.

Com la duem a terme i a qui ens 
dirigim?
Per dur a terme la inspecció tècnica d’edifi-
cis hem de posar-nos en contacte amb un 
tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, 
arquitecte tècnic, enginyer d’edificacions.

És important que, al moment de la visita, 
tant els propietaris com altres ocupants dels 
habitatges puguin facilitar l’accés a tots els 
habitatges i les altres entitats de l’edifi-
ci perquè el tècnic pugui efectuar l’anàlisi 
corresponent.

Tots els edificis d’habitatges s’ha de sotmetre a inspecció tècnica abans 
dels 45 anys d’antiguitat

La inspecció consistirà en un examen 
de l’edifici. Una inspecció tècnica visual 
realitzada pel tècnic contractat i sobre 
els elements als quals s’hagi tingut accés. 
Aquesta inspecció visual donarà lloc a 
l’Informe de la inspecció tècnica. En cas 
que la inspecció visual no fos suficient, 
el tècnic pot sol·licitar a la propietat de 
l’immoble un diagnòstic de l’element o 
elements afectats, o qualsevol altre tipus 
de proves que consideri necessàries.

Deficiències 
Una vegada realitzada la inspecció tècnica, 
si el tècnic detectés alguna situació 
anòmala amb aparença de infrahabitat-
ge, ha de comunicar-ho a la Agència de 
l’Habitatge.

Encara així, l’existència d’aquesta situació 
anòmala no condiciona la certificació 
d’aptitud de l’edifici mentre no afecti a 
l’estabilitat o seguretat dels elements 
comuns de l’edificació.

Segons la gravetat d’aquestes deficiències, 
l’estat d’un edifici es pot classificar de la 
següent manera:

Molt greus: Representen un perill 
imminent i generalitzat per a l’esta-
bilitat de l’edifici i la seguretat de 
les persones i que requereixen una 
intervenció immediata.

Greus: Representen un risc imminent per 
a l’estabilitat o seguretat de determinats 
elements de l’edifici o greus proble-
mes de salubritat, que pressuposen un 
risc per a la seguretat de les persones 
i que requereixen l’adopció de mesures 
cautelars.

Importants: Les que no representen 
un risc imminent ni per a l’estabilitat 
de l’edifici ni per a la seguretat de les 
persones, afecten a la salubritat i funcio-
nalitat i fan necessària una intervenció 
correctora.

Lleus: Les que fan necessari realit-
zar treballs de manteniment preventiu 
i corrector per evitar l’agreujament o 
l’aparició de noves deficiències.

Sense deficiències

Si el tècnic determinés que les deficièn-
cies trobades poden suposar un risc per 
a les persones, ha de comunicar-ho de 
forma immediata tant a la propietat com 
a l’Ajuntament del municipi on es trobi 
l’edifici.

Prenent com a referència la inspecció 
tècnica d’edificis, l’Agència de l’habitatge 
de Catalunya atorgarà un certificat d’apti-
tud que serà notificat directament a la 
propietat. Aquest certificat podrà ser apte, 
o no apte.

El Certificat d’Aptitud
Una vegada emès el Certificat d’aptitud per 
l’Administració, hem de tenir en compte 
els diferents períodes de vigència, segons 
la qualificació de les lesions identificades 
en l’informe ITE.

De 10 anys si l’edifici no presenta 
deficiències o si aquestes són lleus.

De 6 anys, amb caràcter provisio-
nal, si l’edifici presenta deficiències 
importants. Cal fer una revisió als 2 
i 4 anys per comprovar que no han 
empitjorat les condicions o acredi-
tar que ja s’han realitzat les obres de 
reparació.

De 3 anys, amb caràcter cautelar si 
l’edifici presenta deficiències greus 
o molt greus. Farà falta una revisió 
mínima cada 12 mesos per acreditar 
que no han empitjorat les condicions 
o que ja s’han realitzat les obres de 
reparació.

Es denegarà el certificat d’aptitud en el 
cas que l’edifici present deficiències greus 
o molt greus i no s’hagin adoptat les 
mesures cautelars per evitar el risc per a 
persones i béns.

Verificació tècnica
La vigència dels certificats amb caràcter 
cautelar estaran condicionades a la verifi-
cació per part d’un tècnic que certifiqui 
que aquestes lesions no han augmentat la 
seva gravetat o que, com hauria de ser, han 
estat reparades.

Rehabilitació 
Una vegada la propietat de l’edifici disposi 
d’un certificat d’aptitud en què s’indiqui 
l’existència d’algun tipus de deficiències, 
la propietat haurà d’aprovar un programa 
de rehabilitació acompanyat d’un fons de 
reserva que garanteixi la reparació de les 
deficiències, podent-se dur a terme per 
fases. Aquest programa haurà de comptar 
amb la supervisió d’un tècnic qualificat. 
A més, serà obligatori per als propietaris 
tenir al dia el llibre de l’edifici i disposar 
d’un manual de caixa on s’inclourà 
informació detallada sobre cada propietat 
i al que podran tenir accés cada propietari 
i inquilí.

Responsabilitats 

La responsabilitat de passar la ITE recau 
sobre la Comunitat de Propietaris, o sobre 
el propietari únic, amb l’advertiment que 
l’incompliment de l’obligació de passar-
la és una falta greu que pot comportar 
sancions de 9000€ com a mínim.

El propietari
contacta amb el tècnic

es contracta 
la redacció de la 

I.T.E/I.E.E

el tècnic realitza la 

inspecció visual
de l’edfiici

condicions 

d’accesibilitat

Dictament

inspecció

tècnica

realització de les

obres de millora
validació del certificat

10 anys

certificat de

idonietat

favorable desfavorable

certificat

eficiència
energètica
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Carlos Muñoz
Advocat

Departament de Wealth 
Management

Des de fa ja uns anys, s’està produint un 
autèntic boom de Startups, empreses 
de nova creació mitjançant les quals els 
emprenedors fan realitat els seus projec-
tes. No obstant això, en la majoria dels 
casos, perquè aquests projectes puguin 
fer-se realitat, requereixen d’inversions de 
tercers, podent emprar diferents negocis 
jurídics per efectuar aquestes inversions. 
Vegem, en aquest article, dos de les 
maneres més comunes:

Compte en participació
Es tracta d’una opció molt comuna quan 
els emprenedors acorden amb l’inversor 
que aquest no intervindrà en la gestió del 
negoci ni tampoc en la presa de decisions, 
limitant-se a aportar diners i participar en 
els resultats positius o negatius del negoci, 
segons el percentatge acordat. Així doncs, 
l’inversor mai arribarà a ser soci, encara 
que tindrà dret a ser informat sobre la 
marxa del negoci i, després del temps 
pactat, rebrà la quantitat romanent de la 
seva inversió.

Pel que fa a la fiscalitat del compte en 
participació, l’aportació inicial no tributarà 
i posteriorment l’inversor tindrà un 
benefici o una pèrdua que tributarà a la 
base imposable de l’estalvi en el seu IRPF 
i, d’altra banda, la societat s’imputarà 
una despesa o un ingrés pels beneficis o 
pèrdues imputables a l’inversor.

Participació al capital
En moltes ocasions, ens trobarem que 
l’inversor voldrà participar en la gestió 
de la societat i en la presa de decisions 
i exigirà participar al capital d’aques-
ta. A aquesta participació en la presa de 
decisions s’ha de sumar la possibilitat de 
gaudir de la deducció pels Bussiness

Angels prevista en la llei de l’IRPF (art. 
68.1). Mitjançant l’aplicació d’aques-
ta deducció, l’inversor podrà deduir en la 
quota del seu IRPF el 20% de l’aportació, 
sent la deducció màxima anual de 10.000 
€ encara que això sí, no aplicarà quan la 
societat tingui per activitat la gestió d’un 
patrimoni mobiliari o immobiliari i s’incen-
tiven les inversions temporals:

La deducció s’ha de fer en la consti-
tució o durant els tres anys següents 
aportant al capital de la companyia.

La participació ha de vendre’s a partir 
dels tres anys des de la inversió i abans 
de dotze anys.

Normalment, la principal discrepàn-
cia entre els emprenedors i els inversors 
estarà en l’interès d’aquests últims en la 
participació al capital per poder aplicar 
aquest incentiu, mentre que els emprene-
dors no voldran permetre’ls participar en 
les decisions de l’empresa. Davant això, 

no hem d’oblidar que la Llei de Societats 
de Capital ens permet la possibilitat 
d’emetre participacions o accions sense 
vot, mitjançant les quals els inversors 
entrarien al capital de la companyia, però 
no intervindrien en la presa de decisions 
del negoci, ja que no podrien votar en les 
juntes (encara que tindrien els mateixos 
restants drets que els altres socis).

L’altra cara de la moneda serà que els titulars 
de participacions sense vot tindran dret a 
cobrar un dividend privilegiat, addicional 
al dividend ordinari que li correspongui 
al soci per la seva participació al capital. 
Les principals característiques d’aquestes 
participacions sense vot seran:

El dividend privilegiat serà una quanti-
tat anual mínima, fixa o variable, 
fixada en els estatuts (sempre que hi 
hagi benefici i mentre no es reparteix, 
els socis recuperen el seu dret al vot).

Si no hi ha benefici, el dividend privile-
giat haurà de satisfer-se durant els 
cinc exercicis següents.

Les accions o participacions, no es 
veuen afectades per reduccions de 
capital per compensar pèrdues, sempre 
que el capital ordinari sigui suficient 
per compensar-les).

Si es liquida la societat, els socis 
d’aquest tipus de participacions, tenen 
dret al fet que se’ls reemborsi la seva 
quota abans que als altres.

La majoria de startups requereixen d’inversió de tercers, vegem dues 
maneres d’invertir i les possibilitats d’aplicar deduccions en algun cas

«Els titulars de 
participacions sense 
vot tindran dret a 
cobrar un dividend 
privilegiat, addicional 
al dividend ordinari 
que li correspongui 
al soci per la seva 
participació al 
capital.»

a.

b.

c.

d.
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Manel Casal
Advocat

Departament de Corporate

Que són?
Els pactes parasocials s’han convertit en 
un instrument d’enorme importància en 
el tràfic mercantil a Espanya. L’Institut 
de l’Empresa Familiar publica que el 45% 
de les empreses associades disposen d’un 
protocol familiar i el 25% de les empreses 
en l’àmbit general.

Són acords adoptats entre els socis (tots o 
alguns) d’una societat, els seus adminis-
tradors o directius (solament quan són 
socis), o amb tercers (la pròpia societat, 
i normalment entitats financeres), amb 
l’objectiu de regular o complementar, amb 
major flexibilitat, determinats aspectes 
de l’organització i funcionament de la 
societat, establerts en els estatuts.

Els estatuts de la societat regulen el 
funcionament societari, així com els deures 
i drets dels socis. Els pactes paraso-
cials suposen un desenvolupament dels 
mateixos.

Per a què serveixen
Cada vegada el seu ús és més freqüent i 
té major eficàcia, doncs permeten facilitar 
la relació entre els socis i donar resposta 
a problemes que afectin al seu funciona-
ment en la societat.
Es pretén crear un “vestit a medi” per atendre 

les necessitats dels socis davant la rigide-
sa de la normativa mercantil, així com per 
la complexitat i varietat dels interessos a 
regular.
Són plenament vàlids (històricament estaven 
prohibits) i tenen naturalesa contractual 
entre les parts amb independència de la 
societat, amb caràcter autònom i accesso-
ri als estatuts, amb l’única limitació que no 
siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre 
públic (arts. 1255 CC i 28 LSC).

Poden convenir-se amb la pròpia escrip-
tura de constitució de la societat, simultà-
niament o amb posterioritat.

Classes
Distingim tres tipus de pactes parasocials:

Pactes de relació: regulen les relacions 
entre els socis, no pretenen incidir en el 
funcionament societari.

Pactes de bloqueig: els socis tracten de 
garantir-se recíprocament l’estabilitat 
o la continuïtat en la titularitat de les 
accions o participacions.

Pactes de defensa: els socis pretenen 
unir-se sumant les seves respectives 
participacions per tal de contrarestar 
el poder d’altres accionistes.

Pactes de no agressió: socis que acorden 
limitar les eventuals adquisicions futures 
d’accions o participacions per evitar una 
alteració del statu quo.

Acords de coinversió i de sortida, que són 
habituals en les transaccions de capital-
risc.

Els pactes de relació poden adoptar les 
següents finalitats:

equalització o de redistribució dels 
dividends diferents als beneficis,

adquisició preferent d’accions,

obligació de cedir o adquirir accions en 
determinades situacions,

limitacions a la transmissió d’accions,

clàusules de cobertura de les pèrdues 
d’uns socis per uns altres,

clàusules de valoració de les accions.

Pactes d’atribució: els socis s’obliguen a 
procurar avantatges a la Societat (normal-
ment en l’àmbit del finançament) i sovint 
es vinculen mitjançant la inclusió en els 
estatuts de prestacions accessòries.

Obligació addicional de finançament a 
la societat

Obligació de desenvolupar una activi-
tat (societats professionals)

Obligació de contractar amb la societat,

Obligació de l’administrador a la 
permanència per un temps determinat 
(operacions de start-up i de manage-
ment buy-out)

Pactes de no competència.

Pactes d’organització: regulen l’organit-
zació i funcionament de la societat per 
a la presa de decisions en el Consell o en 
la Junta. Solen ser els més rellevants en 
la pràctica empresarial per la seva major 
incidència en la societat, i alhora els més 
conflictius a l’hora de la seva execució i 
d’assegurar el seu compliment.

Els pactes de relació poden adoptar les 
següents finalitats:

Composició o distribució de càrrecs en 
l’òrgan d’administració

Restricció de competències als 
administradors

Atribució a un soci el dret a instar la 
liquidació en cas que es produeixin 
determinades circumstàncies
Quòrums i majories reforçades

Polítiques a desenvolupar per la 
societat: esquema de finançament o 
política de dividends

Modificacions estatutàries

Arbitratge per resoldre situacions de 
bloqueig o «deadlock»

Informació que ha de proporcionar-se 
als socis

Contractació per part de les societats 
de socis i familiars

Exercici dels drets de minoria.

Eficàcia
El pacte parasocial té entre les parts 
contractants la mateixa naturalesa jurídi-
ca d’un contracte amb força de llei. La 
seva eficàcia es troba limitada als socis 
subscriptors, inclosa la societat si intervé 
en el mateix. Hem de diferenciar:

Signants entre els socis: plena eficàcia si 
ben no poden ser contraris a les normes 
imperatives de la Llei de Societats de 
Capital i els elements configuradors del 
tipus social que es tracti,

Els pactes parasocials s’han convertit en un instrument d’enorme 
importància en el tràfic mercantil a Espanya. L’Institut de l’Empresa 
Familiar publica que el 45% de les empreses associades disposen d’un 
protocol familiar, i el 25% en l’àmbit general.

Enfront de la societat: són eficaços si la 
societat intervé (art. 29 LSC), normal-
ment per atribuir-li un dret o determinar 
formes d’organització, si bé aquesta regla 
admet molts matisos.

Poden ser inscrits en el Registre Mercan-
til (114.2 i 175.2 RRM) amb la consegüent 
eficàcia enfront de tercers, si bé és habitual 
que mantinguin el caràcter de reservats.

La infracció d’un pacte parasocial no és 
requisit suficient per a la impugnació de 
l’acord social adoptat, excepte que hagi 
estat subscrit per tots els socis (204 LSC).

Protecció de la seva eficàcia
Davant l’incompliment el socis podem 
demanar:

Exigir el compliment forçós del pacte en 
els seus propis termes (art.1096 CC).

La indemnització per danys i perjudicis 
(CC art.1101), que pot ser complementada 
amb una clàusula penal, sense perjudici 
de la facultat moderadora de la pena per 
part dels tribunals (CC art.1152 s.).

Resolució del pacte per incompliment.

Remoció, que suposa revocar l’acord 
incomplert amb la finalitat d’anul·lar 
l’acte que suposa l’incompliment.

Autotutela, mitjançant la incorporació 
en els estatuts socials del contingut dels 
pactes.

Exemples:

Pacto lock up period: obliga al soci a 
romandre en la societat durant cert 
temps, de manera que no pugui vendre 
la seva participació en aquest termini. 
Utilitzat per l’emprenedor que aporta la 
idea essencial a la societat i sense la qual 
el projecte deixaria de tenir sentit.

Pacte d’arrossegament o drag along: 
protegeix la inversió del soci majoritari. Si 
aquest obté la venda de l’empresa podrà 
obligar als minoritaris a vendre també 
la seva participació al capital social, de 
manera que es transmeti la totalitat 
sense impediments dels socis minoritaris.

Pacte d’acompanyament o tag along: 
protegeix al soci minoritari. Quan el soci 
majoritari vol vendre la seva participa-
ció, li permet incorporar-se al procés 
de venda per no sofrir la imposició d’un 
canvi de control en la societat.

a.

b.

c.

d.

e.

«La seva eficàcia 
dependrà de la 
seva articulació i 
contingut.»



Des d’un equip 
pluridisciplinar 
acompanyem els teus 
projectes en l’àmbit 
mercantil, fiscal i civil.

Fiscalitat de les societats

Fiscalitat de les operacions de rees-
tructuració empresarial

Procediments i litigis tributaris

Fiscalitat immobiliària i local

Due Diligence

Fiscalitat internacional

Preus de transferència

Empresa familiar

Tax

Corporate La seguretat legal i fiscal en 
les operacions econòmiques 
és un element clau de 
competitivitat i aporta valor 
a les empreses

Advisory Un assessorament complet 
ha d’incorporar les regles 
econòmiques, consubstancials 
a l’activitat legal i fiscal

Inversió immobiliària

Estructures d’inversió

Planificació patrimonial i fiscal

Contractació

Wealth 
management

Contractual

Successions i donacions

Adquisicions i finançament

Private law

Àmbit precontenciós

Contenciós

Contenciós Tributari

Concursal

Litigation

ELS NOSTRES SERVEIS

Customer 
experience

Situem el client al centre 
de la nostra activitat 
professional

Per a més informació entra a www.cimtaxlegal.com o envia un correu a cim@taxlegal.com
Plaça Francesc Macià 7 - Planta 13 - 08021 Barcelona / Tel. 96 402 70 00

Fusions i adquisicions

Operacions mercantils

Funcionament societari

Corporate compliance

Outsourcing

Gestió comptable

Serveis orientats 
a la millora organitzativa

Control intern i 
Optimització de costos

Una visió integral en la 
planificació i gestió del 
patrimoni dels nostres clients 

Ajudar a les persones és 
la tasca més important i 
gratificant d’un advocat, i ens 
agrada ajudar a les persones

Advocats per a la protecció i 
defensa dels teus drets

Una bona gestió fiscal 
és un element clau en 
la competitivitat de les 
empreses



Requisits y conseqüències de 
presentar els Comptes Anuals 
al Registre Mercantil

ADVISORY
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Xavier Puiggròs
Economista

Departament de Advisory

Amb l’arribada de la finalització de l’any 
natural, la majoria de les societats anònimes 
i de responsabilitat limitada tanquen el seu 
compte de resultats. D’aquest tancament, 
a part de ser útil per a l’òrgan d’adminis-
tració de les societats per fer un balanç 
comptable-financer de l’evolució de l’exer-
cici, també en deriven una sèrie d’obli-
gacions formals a complir. Una de les 
més importants és la de la del dipòsit de 
comptes en el Registre Mercantil

A continuació, detallarem que elements 
deuen tenir-se en compte per a la seva 
correcta presentació:

Quins subjectes estan obligats al 
dipòsit dels comptes anuals?
Les societats obligades, són:

Les societats anònimes, de responsabi-
litat limitada, comanditaries per accions 
i de garantia recíproca, fons de pensions 
i, en general, altres empresaris que en 
virtut de disposicions vigents vengen 
obligats a donar publicitat als seus 
comptes anuals.

La societat dominant d’un grup que 
present comptes consolidats.

Les societats estrangeres que tinguin 
obertes sucursals a Espanya.

Les societats col·lectives i comanditaries 
simples, quan a la data de tancament de 
l’exercici tots els socis col·lectius siguin 
societats espanyoles o estrangeres.

Les fundacions dipositaran els comptes 
anuals en el Registre de Fundacions, 
havent de formular comptes anuals 
consolidats quan la fundació es trobi en 
qualsevol dels supòsits previstos per a 
la societat dominant.

Conseqüències i sancions de no 
dipositar els comptes anuals al 
Registre Mercantil
En primer lloc, la deterioració de la imatge 
de l’empresa, per falta de transparència i 
d’informació disponible per a tercers que 
tinguin relació amb l’empresa.

En segon lloc, el tancament de la fulla 
de registre per l’empresa que li impedirà 
inscriure la majoria dels actes jurídics de la 
mateixa. És a dir, qualsevol canvi societa-
ri que tingui lloc a partir dels 30 dies de 
la convocatòria teòrica de l’aprovació dels 
comptes anuals de l’últim exercici no serà 
inscrit en el mercantil mentre existeixi la 
falta de dipòsit.

I finalment, les possibles sancions que 
s’imposin a la societat ja que el primer mes 
de cada any els Registradors Mercantils 
han de remetre a la DGRN una relació de 
les societats que no haguessin complert 
l’obligació de dipòsit l’any anterior. En el 
segon mes es traslladarà la llista a l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
per a la incoació de l’expedient sancionador 
d’acord amb el previst en la Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. Les 

sancions poden anar des dels 200 € fins 
als 60.000 € per cada any de retard i la 
prescripció és als tres anys.

Quins requisits i documents s’ha de 
presentar?

Instància de la presentació.

Fulla de dades generals d’identificació:

Certificat de l’Acta de la Junta que 
aprova els comptes i la distribució del 
resultat.

Els Comptes Anuals, que integren el 
balanç, el compte de pèrdues i guanys, 
la memòria, l’informe mediambiental, 
el document informatiu d’accions/
participacions pròpies i si escau els 
estats de canvis en el patrimoni net, 
l’informe d’auditoria, l’informe de 
gestió i l’estat de fluxos d’efectiu.

Opcions per formalitzar el dipòsit
Actualment, existeixen tres opcions per a 
la seva presentació:

1. Presentació en paper.

2. Presentació en CD /DVD

3. Presentació telemàtica.

Quins terminis pot manejar la 
Societat?
Els òrgans d’administració de les societats 
estan obligats a formular, en el termini 
màxim de tres mesos a partir del tancament 
de l’exercici social, els comptes anuals, 
l’informe de gestió i la proposta d’aplicació 
de resultats. Un cop formulats, tenen un mes 
per dipositar-les en el Registre Mercantil, el 
còmput es calcularà de data a data. Si fos 
festiu, dins del següent dia hàbil. El termini 
final és el 31 de juliol.

Per a les presentacions telemàtiques que es 
realitzin fora de l’horari d’oficina es presen-
taran a les 9.00 hores de l’endemà, excepte 
les realitzades fins a les 00.00 hores del 30 
de juliol, que a l’efecte del fora de termini, es 
consideraran presentades aquest mateix dia 
doncs el 31 de juliol ja estan fora de termini 
els comptes anuals aprovats el 30 de juny.

Quins són els honoraris del Registre 
Mercantil?
Aquests dependran de la informació final 
que es present i del tipus de societat. A 
més, hi ha uns honoraris específics per a 
les presentacions fora de termini:

Sense informe d’auditoria:

· IMPORT*: 40,33 euros

Amb informe d’auditoria:

· IMPORT*: 48,74 euros

SOCIETAT D’INTERÈS PÚBLIC:

· IMPORT*: 79,16 euros

SICAV

· IMPORT*: 81,43 euros

Presentacions posteriors, corregint 
defectes, dins dels 5 mesos següents a 
la 1ª presentació:

· IMPORT*: 6,70 euros

Presentacions posteriors, corregint 
defectes, transcorreguts 5 mesos des 
de la 1ª presentació:

· IMPORT*: 12,76 euros

*Tots els imports porten l’IVA i les retencions 
corresponents.

Novetats pel 2017:
Per al dipòsit dels Comptes Anuals de 
l’exercici 2017, s’ha introduït una novetat 
a l’efecte de la Llei de Prevenció del 
Blanqueig de Capitals quant a la informa-
ció que s’ha de presentar en el Registre 
Mercantil, la relativa a la identificació del 
titular real de la societat. Així, juntament 
amb el dipòsit de comptes anuals de cada 
societat mercantil, aquelles que tinguin 
una titularitat real a favor de persones 
físiques, de forma directa o indirec-
ta, de més del 25 per cent de la seva 
capital social, o dels drets de vot d’una 
persona jurídica, hauran de presentar 
una declaració sobre ella. En els exercicis 
successius, aquest formulari només haurà 
de ser emplenat si s’han produït canvis en 
la titularitat real.

Amb el tancament dels comptes anuals, s’han de complir una serie de 
requisits i aspectes formals a tenir en compte, ja que la omissió d’aquests 
pot comportar sancions de fins a 60.000 euros.

a.

b.

c.

d.

e.

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

«Les sancions poden 
anar des dels 200 € 
fins als 60.000 € per 
cada any de retard i la 
prescripció és als tres 
anys.»



Es suprimeixen o es 
modifiquen els règims 
especials que peremetien 
tributar al 2%

ANDORRA
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Manel Casal
Advocat

Departament de Andorra

El passat dia 19 d’abril el Parlament andorrà 
va aprovar la modificació de l’impost sobre 
societats, que suposa un pas més en 
l’harmonització del sistema fiscal andorrà 
al seu entorn, d’acord amb les directrius 
OCDEi ECOFIN.

La Llei de l’impost sobre societats de 2010 
preveia diversos règims especials per a 
determinades activitats:

L’explotació internacional d’actius 
intangibles (patent box)

La intervenció en el comerç interna-
cional (trading)

La gestió i la inversió financeres 
intragrup (cash polling)

La tinença de participacions en 
societats estrangeres (holding)

Aquests règim permetien obtenir una 
exempció en la tributació o tributar a un 
tipus efectiu del 2%.

L’evolució de la fiscalitat internacio-
nal d’ençà l’any 2010, d’acord amb les 
directrius del programa BEPS de l’OCDE i el 
Codi de conducta sobre de fiscalitat de les 
empreses de la UE, han posat de manifest 
que els règims de l’impost andorrà feien 
possible una competència fiscal deslleial 
per la deslocalització artificial de beneficis, 

oferint una tributació efectiva significati-
vament inferior a la generalment aplicable 
en altres jurisdiccions.

Andorra en coordinació amb aquests dos 
organismes ha adaptat la seva normativa 
interna a les disposicions previstes en els 
plans d’acció del BEPS, i en aquest sentit 
la modificació de l’impost sobre societats 
revisa els règims especials a l’entorn dels 
principis de substància i transparència, en 
aquests termes:

Modificació del règim Holding
Elimina el component d’estanqueïtat o 
aïllament del règim fiscal, mitjançant 
l’extensió dels beneficis a inversions en el 
capital de societats residents a Andorra.

Exigeix un nivell de tributació mínima de 
les societats participades a raó del 40% 
del tipus nominal andorrà.

Si la societat participada directament no 
està subjecta a un impost de caracterís-
tiques similars, però sí la filial de segon 
nivell, el requisit s’entén complert pel 
que fa a les rendes procedents d’aquesta 
societat.

No son deduïbles les pèrdues obtingu-
des en la transmissió de les participa-
cions, per tal de garantir un tractament 
simètric amb els guanys.

Els beneficis distribuïts amb càrrec a 
les rendes exemptes estan exempts de 
l’impost de societats del soci quan es 
tracti d’una societat andorrana.

Modificació del règim Patent Box
Aplicarà únicament a les activi-
tats d’explotació d’actius intangibles 
únicament quan l’activitat de recerca 
i desenvolupament sigui realitza-
da efectivament a Andorra i l’explo-
tació de l’actiu intangible es faci en 
nom propi i en el marc d’una activitat 
econòmica (cal disposar d’un compta-
bilitat separada per a cada actiu).

Els resultats del dret d’us dels actius 
intangibles no es poden materialitzar 
en el lliurament de béns o la presta-
ció de serveis que generin despeses 
fiscalment deduïbles en l’entitat que 
els cedeix.

El règim aplica als ingressos procedents 
tant d’entitats o persones residents a 
Andorra com a no residents.

Supressió del règim Trading
S’elimina el règim Trading en l’àmbit de 
l’activitat de compravenda internacional 
de mercaderies i de comissionista, agent 
o intermediari en compravendes interna-
cionals de mercaderies. Les societats 
existents perdran els drets que ofereix 
el règim especial de manera progressiva 
d’acord amb el règim transitori.

Supressió del règim Cash Pooling
S’elimina el règim especial de societats 
de gestió i inversió financera intragrup 
mitjançant la derogació de l’article 24 
de la LIS. Les societats existents perdran 
els drets que ofereix el règim especial de 
manera progressiva d’acord amb el règim 
transitori.

Règim transitori
La reforma de l’impost s’aplica als exercicis 
fiscals que s’inicien el 1-1-2018.

Per als règims de Cash Pooling i de Trading 
la data de supressió definitiva serà el 31 de 
desembre de 2020.

El règim transitori per als règims de Patent 
Box i Holding aplica a les societats que 
hagin sol·licitat el règim abans de 1-7-2017 
i per a les operacions anteriors a aquesta 
data per les què vingués aplicant el règim. 
S’han de comunicar els actius intangibles i 
identificar les transaccions i els contrac-
tes preexistents en relació preexistent a 
aquesta data.

Pel règim de Patent box no és aplicable el 
règim transitori per la cessió d’ús o de la 
transmissió dels actius, béns o drets que 
hagin estat adquirits a persones o entitats 
vinculades des de 1/1/2017.
El règim transitori suposa una minoració 
progressiva del percentatge de reducció 
(excepte règim holding):

75% del benefici fiscal fins a la conclu-
sió dels períodes impositius finalitzats 
al 2018.

50% del benefici fiscal pels períodes 
impositius finalitzats al 2019.

25% del benefici fiscal pels períodes 
impositius finalitzats al 2020.

Per al règim Holding estaran exempts els 
resultats acollits al règim transitori que 
obtinguin després del 31 de desembre del 
2020, en la transmissió de participacions 
en societats adquirides abans de l’1 de 
juliol del 2017, per la part del resultat que 
s’hagi generat fins al 31 de desembre del 
2020.

Country by country report
La informació país per país s’estableix per 
aquelles societats andorranes que formin 
part d’un grup multinacional i que facturi, 
almenys, 750 milions d’euros.

Amb caràcter general, l’informe es presen-
ta al país de residència fiscal de la societat 
matriu del grup, a excepció per a les 
entitats integrants d’un grup en el qual la 
societat matriu última:

No està obligada a la presentació 
d’informació país per país a la seva 
jurisdicció de residència fiscal.

Presenta la informació país per país 
en una jurisdicció que no ha conclòs 
un acord per a l’intercanvi automàtic 
d’aquesta informació amb la jurisdic-
ció de residència fiscal de l’entitat 
integrant.

És resident en una jurisdicció que ha 
subscrit un acord per a l’intercanvi però 
es produeix un incompliment sistemà-
tic de les seves obligacions.

Andorra modifica l’impost sobre societats per tal d’harmonitzar el seu 
sistema fiscal d’acord amb les directrius OCDE i de l’ECOFIN.

«No son deduïbles les 
pèrdues obtingudes 
en la transmissió de 
les participacions, 
per tal de garantir un 
tractament simètric 
amb els guanys.»



Et pots estalviar IVA en 
reformar el teu habitatge?

TAX
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Daniela Petruzzi
Advocada

Departament de Tax

Obres de renovació i reparació
Els requisits per a l’aplicació del tipus 
reduït en les obres de renovació i 
reparació són:

Objecte: En aquest concepte es poden 
englobar les execucions d’obres dels 
paletes, lampistes, electricistes, pintors, 
soldadors, fusters, etc. necessaris per 
realitzar-les. Estan excloses els lliura-
ments de materials i determinats serveis 
professionals propis del sector (arquitec-
tes, aparelladors, etc.). 

Immobles Inclosos: Edificis o parts 
dels mateixos destinats a habitatges, 
poden incloure’s els espais i elements 
comuns (portals, escales, etc.), així com 
les parts annexes dels edificis (garatges i 
trasters), sempre que l’edifici on estiguin 
situats sigui d’habitatges. 

Destinatari: ha de ser una persona 
actuant com a consumidor final i que 
utilitzi l’habitatge per a ús particular. 
També pot ser una comunitat de propie-
taris però no aplica si el destinatari de la 
factura és l’administrador de la finca o 
l’entitat asseguradora 

Que la construcció o rehabilitació de 
l’habitatge al fet que es refereixen les 
obres hagin conclòs almenys en el termini 
de dos anys. 

El cost de materials aportats per 
l’empresari no ha d’excedir del 40% de la 
base imposable de l’operació. Si excedís 
aquesta proporció no s’aplica, en cap cas 
ni proporció, el tipus reduït.

Però atenció, no és correcte facturar els 
materials d’una banda i la prestació de 
serveis per l’altre per aprofitar el tipus 
reduït.

Factura exclusivament venda de 
materials: IVA 21% 

Servei de reforma + Materials (cost 
inferior 40% del valor total de la 
reforma) IVA 10% 

Servei de reforma + Materials (cost 
superior al 40% del valor total de la 
reforma) IVA 21%

Si tens dubtes, aquí et deixo un exemple:

La col·locació del sòl d’un habitatge per 
10.000 €, corresponent 3.000 € a materials 
aportats per qui realitza l’obra, tributa la 
totalitat de factura per 10.000€ al 10 % 
d’IVA. 
Una obra per un import total de 10.000 €, si 
els materials aportats ascendeixen a 5.000 
€, tributa, no obstant això, la totalitat de la 
factura per 10.000€ al tipus general del 21 
% d’IVA. 
En la factura es farà constar el cost dels 

materials aportats o que es compleix el 
requisit de no excedir del 40% de la base 
imposable. 
Dins d’una mateixa execució d’obra, qualifi-
cada globalment com a lliurament de béns, 
no podrà diferenciar-se la part correspo-
nent al servei que porti amb si amb l’objec-
tiu de forçar la tributació d’aquesta part al 
tipus del 10 %. 

En el segon exemple plantejat, no caldria 
facturar per separat un lliurament de 
materials de 5.000 € aplicant el 21 % i una 
prestació de serveis de 5.000 € a un tipus 
del 10 %.

Obres de rehabilitació
Podran beneficiar-se del tipus d’IVA reduït 
del 10% quan es compleixin els següents 
requisits:

Obres: Que més del 50 % del cost 
total del projecte de rehabilitació es 
correspongui amb obres de consolida-
ció o tractament d’elements estructu-
rals, façanes o cobertes o amb obres 
anàlogues o connexes a les de rehabilita-
ció. A aquests efectes, resultarà necessari 
disposar de suficients elements de prova 
que acreditin la veritable naturalesa de 
les obres projectades, tals com, entre 
uns altres, dictàmens de professionals 
específicament habilitats per a això o el 
visat i, si escau, qualificació del projecte 
per part de col·legis professionals. 

Cost: Si es compleix el primer requisit, 
l’import total de les obres totals ha 
d’excedir del 25 % del preu d’adquisició 
de l’edificació (si es va efectuar en els 
dos anys anteriors a l’inici de les obres 
de rehabilitació), o del valor de mercat 
de l’edificació abans de la seva rehabili-
tació, descomptant en tots dos casos el 
valor del sòl. 

Exemples d’obres de rehabilitació en les 
quals es pot aplicar el tipus reduït d’IVA del 
10%:

Consolidació o tractament d’elements 
estructurals, façanes o cobertes. 

Adequació estructural que proporcio-
ni a l’edificació condicionis de segure-
tat constructiva, de manera que quedi 
garantida la seva estabilitat i resistència 
mecànica. 

Reforç o adequació de la fonamentació, 
així com les que afectin o consisteixin en 
el tractament de pilars o forjats. 

Ampliació de la superfície construïda, 
sobre i baix rasant. 

Reconstrucció de façanes i patis interiors. 

Instal·lació d’elements elevadors, inclosos 
els destinats a salvar barreres arquitec-
tòniques per al seu ús per discapacitats, 
com els ascensors.

Si vols fer alguna reforma o reparació a casa, has de tenir en compte 
diversos requisits per saber quin és el tipus d’IVA que et pots aplicar.

«Però atenció, no 
és correcte facturar 
els materials d’una 
banda i la prestació 
de serveis per l’altre 
per aprofitar el tipus 
reduït.»

1.

2.

5.

3.

4.

1º)

2º)



Els animals, 
“Coses”o éssers vius?
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Iciar Vilarrubias
Advocada

Departament de Private Law

El passat 13 de desembre de 2017, es va 
aprovar una Proposició de Llei mitjançant 
la qual es dotarà als animals d’un estatus 
jurídic diferent al de les coses i les plantes, 
perquè passin a ser considerats éssers vius.

D’aquesta manera, es modificarà el règim 
jurídic dels animals en el Codi Civil, la Llei 
Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil, 
amb l’objectiu que les mascotes siguin 
considerades subjectes de dret. Aquesta 
reforma posa a la legislació espanyola a 
l’altura de països europeus com, Alemanya, 
Àustria, Suïssa, França o Portugal, pioners 
a canviar la consideració legal dels animals 
com a objectes.

Malgrat això, el text de la pròpia proposició 
reconeix que els animals seguiran conside-
rant-se propietats objecte de comerç, 
sempre que no afecti a la condició recone-
guda d’éssers sensibles, devent els seus 
propietaris, evitar el seu maltractament, 
abandó o mort cruel i innecessària.
En relació amb el Codi Civil, es planteja que 
en el seu actual article 333, segons el qual 
“totes les coses que són o poden ser objecte 
d’apropiació es consideren com a béns 
mobles o immobles”, es concreti que els 
animals no són coses, “sinó éssers dotats 
de sensibilitat, la qual cosa no implica 
que en determinats aspectes no s’apliqui 
supletòriament el règim jurídic de les coses”.

La Llei Hipotecària, planteja canviar el 
seu article 11, per impedir que s’esten-
gui la hipoteca als animals col·locats o 
destinats en una finca dedicada a l’explo-
tació ramadera, industrial o d’esbarjo i, així 
mateix, es prohibeix el pacte d’extensió de 
la hipoteca als animals de companyia.
Finalment, es vol canviar l’article 605 de 
la Llei d’Enjudiciament Civil, per declarar 
“absolutament inembargables” als animals 
de companyia en atenció a l’especial vincle 
d’afecte que lliga als animals de companyia 
amb la família amb la qual conviuen.
Així mateix, en relació amb les normes 
relatives a separacions, divorcis o crisis 
matrimonials, s’introdueixen preceptes 
destinats a concretar el règim de custòdia 
dels animals de companyia. Això signifi-
ca que un jutge prendrà la decisió de a 
qui lliurar la cura de l’animal, així com la 
possibilitat d’una custòdia compartida.

S’ha aconseguit un gran avanç per als 
drets dels animals i és positiu que s’analit-
zi com a necessària, la consideració que 
els animals senten, pateixen, sofreixen…
VIUEN. Encara que, en la pràctica, els que 
per a molts són considerats “els millors 
amics de l’home”, seguiran rebent l’estatut 
jurídic d’objecte.

Quina gran paradoxa.

El Congrés dels Diputats modifica el Codi Civil Espanyol, per considerar als 
animals éssers vius i no coses.

Producte Interior Brut (Variació Interanual)

Tipus d’interès

INDICADORS ECONÒMICS

El producte interior brut (PIB) ha crescut 
un 0,7% entre gener i març, una taxa 
igual a la de l’últim trimestre del any. 
Això si, en comparació d’un any abans, 
el ritme d’augment s’ha moderat dues 
dècimes i marca el seu mínim en tres 
anys.

El comparació el període gener-març 
de l’any passat, el PIB s’ha expandit un 
2,9%, la qual cosa suposa la taxa més 
baixa de creixement des de l’inici d’any 
de 2015 (quan precisament va registrar 
un 2,9%). Per tant, és la primera vegada 
després d’onze trimestres consecutius 
que el PIB anual creix per sota del 3%.

El Banc Central Europeu (BCE) es va 
reunir cap al final d’abril per abordar la 
política monetària a seguir per a l’Euro-
zona. Al final la reunió va acabar com 
s’esperava: sense canvis en el nucli de 
la seva estratègia monetària. Tot queda 
pendent per a juny.

L’entitat presidida per Mario Draghi ha 
mantingut els tipus d’interès oficials en 
el 0% i els de la facilitat de dipòsit, en 
el -0,40%, nivells que estan vigents des 
de març de 2016. També ha deixat com 
estava el programa de compres d’actius, 
dotat amb 30.000 milions d’euros 
mensuals almenys fins a setembre.
El lleuger repunt de l’euríbor en els 
últims mesos (de -0,191% al -0,190%), 
no impedeix una altra rebaixa en les 
hipoteques, encara que aquesta sigui 
mínima.

Més allà d’aquestes rebaixes, el rellevant és 
que l’euríbor porta vivint per sota del 0%, 
alguna cosa que mai abans havia succeït, 
des de febrer de 2016.

Xavier Puiggròs
Economista
Departament de Advisory
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