
 
 

Apunt fiscal. Joan Viaña  

QUAN S’HAN DE DECLARAR EN RENDA I 
PATRIMONI ELS BÉNS D’UNA HERÈNCIA? 

Durant aquesta campanya de renda ens han fet moltes 
vegades la següent pregunta: l’any passat el meu pare 
va morir i vam heretar uns diners i una propietat 
immobiliària. Ho he de declarar a la renda? 

En primer lloc, hi ha un principi general recollit a l’article 
5 de la llei de l’IRPF que estableix que aquells béns que 
ja s’han liquidat a l’impost sobre successions no han de 

tributar per IRPF. 

Això vol dir que, si, quan ens vam fer hereus dels diners i l’immoble, ja vam 
liquidar l’impost de successions, aquesta incorporació al nostre haver no ens 
genera un guany patrimonial a l’IRPF.  

Una altra cosa és que el període de tinença pugui generar renda immobiliària 
imputada o que, si els diners han generat interessos, aquests s’hagin de declarar. 

També cal tenir en compte que, en realitat, quan acceptem l’herència, els efectes 
d’aquesta acceptació es retrotreuen a la data de defunció del pare, tot i que la 
signatura sigui avui, 29 de juny. De manera que, si el pare va morir el dia 3 de 
gener, a nivell fiscal i de titularitats, representa que jo hereto ara però amb 
efectes de 3 de gener; i així ho hauré de tenir en compte per saber els dies que 
he estat propietari. 

 
 

 

  



 

 
Apunt Laboral. Montse Cerqueda 
  
AMPLIACIÓ  DEL DRET A REDUCCIÓ DE 
JORNADA PER MENOR AFECTAT PER 
CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU 
  
En 2022 s'amplia la durada del dret del progenitor, 
guardador amb finalitats d'adopció o acollidor 
permanent a reduir la jornada laboral per a cuidar del 
menor afectat per càncer o una altra malaltia greu fins 
que, aquest últim compleixi els 23 anys d'edat, si es 
manté la necessitat de cura directa, continu i 

permanent, i la possibilitat de mantenir la prestació econòmica fins a aquesta 
edat.  
 
En els supòsits de separació o divorci el dret serà reconegut al progenitor, 
guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta. Quan la persona 
malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la 
prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les 
condicions per a ser beneficiari. 
 
Aquestes modificacions tindran efectes des de l'entrada en vigor la Llei 22/2021 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, publicada en el BOE de 29 
desembre 2021 
 

  



 
Apunt jurídic Marta Montserrat  
 
L’US DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA 
SENSE PREVI AVÍS EN L’EMPRESA  
 
L'ús d'enregistraments de videovigilància amb fins 
disciplinaris, sense haver informat prèviament els 
treballadors de la instal·lació de càmeres amb 
aquesta finalitat, és un tema recurrent que ha estat 
abordat en diverses resolucions judicials. 
Progressivament les resolucions judicials han anat 
flexibilitzant el criteri de manera que la manca o 
deficiència en la informació prèvia respecte a la 

instal·lació d’un sistema de videovigilància o la seva utilització a la persona 
treballadora no comporta sempre i en tot cas una vulneració del dret fonamental 
a la intimitat. 
La Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans en data 17 d'octubre del 
2019 establia que la regla general, que no és absoluta, del deure d'informació 
prèvia a les persones treballadores potencialment afectades cedeix en aquells 
supòsits en què s'apreciï l'existència de raonables sospites que s'estigui 
cometent una irregularitat laboral que avali la implantació de un 
sistema de videovigilància. 
En aquesta línia, la sentència del Tribunal Suprem de 30 de març del 2022 ha 
considerat que la prova de la reproducció del gravat per les càmeres de 
videovigilància era una mesura justificada, idònia, necessària i proporcionada per 
fi perseguit, per la qual cosa satisfeia les exigències de proporcionalitat. Al 
treballador no se li havia notificat la realització de captació de la seva 
imatge durant l'exercici laboral ni la seva utilització amb finalitat 
disciplinària (la representació de les persones treballadores sí havia estat 
informada). 
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de data 28 de 
març de 2022 conclou que la instal·lació de càmeres de videovigilància va ser 
correcta per les raons següents: 
• En ser instal·lades per l'empresa de detectius, la normativa que ha de 
ser aplicada és la Llei 5/2014, del 4 d'abril de Seguretat Privada, la qual 
no exigeix la informació prèvia. Conclou el tribunal que la comprovació 
de les irregularitats detectades per l'empresa  va fer a través d'un mitjà 
legítim, com és la intervenció d'una empresa de detectius, que va dur a 
terme la seva tasca ajustant-se a la normativa que li és aplicable. 
  
  
En conclusió, en tot cas haurem de valorar les circumstàncies concurrents en 
cada supòsit i sense perdre de vista el triple judici d'idoneïtat, necessitat i 
proporcionalitat; si bé, insistint que superada el judici de la mesura, NO EXISTEIX 
UN NO CATEGORIC i és possible la seva aplicació sense comunicació prèvia a la 
persona treballadora. L’US DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA SENSE PREVI 
AVÍS EN L’EMPRESA 
  
  
L'ús d'enregistraments de videovigilància amb fins disciplinaris, sense haver 
informat prèviament els treballadors de la instal·lació de càmeres amb aquesta 



finalitat, és un tema recurrent que ha estat abordat en diverses resolucions 
judicials. 
Progressivament les resolucions judicials han anat flexibilitzant el criteri de 
manera que la manca o deficiència en la informació prèvia respecte a la 
instal·lació d’un sistema de videovigilància o la seva utilització a la persona 
treballadora no comporta sempre i en tot cas una vulneració del dret fonamental 
a la intimitat. 
La Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans en data 17 d'octubre del 
2019 establia que la regla general, que no és absoluta, del deure d'informació 
prèvia a les persones treballadores potencialment afectades cedeix en aquells 
supòsits en què s'apreciï l'existència de raonables sospites que s'estigui 
cometent una irregularitat laboral que avali la implantació de un 
sistema de videovigilància. 
En aquesta línia, la sentència del Tribunal Suprem de 30 de març del 2022 ha 
considerat que la prova de la reproducció del gravat per les càmeres de 
videovigilància era una mesura justificada, idònia, necessària i proporcionada per 
fi perseguit, per la qual cosa satisfeia les exigències de proporcionalitat. Al 
treballador no se li havia notificat la realització de captació de la seva 
imatge durant l'exercici laboral ni la seva utilització amb finalitat 
disciplinària (la representació de les persones treballadores sí havia estat 
informada). 
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de data 28 de 
març de 2022 conclou que la instal·lació de càmeres de videovigilància va ser 
correcta per les raons següents: 
• En ser instal·lades per l'empresa de detectius, la normativa que ha de 
ser aplicada és la Llei 5/2014, del 4 d'abril de Seguretat Privada, la qual 
no exigeix la informació prèvia. Conclou el tribunal que la comprovació 
de les irregularitats detectades per l'empresa  va fer a través d'un mitjà 
legítim, com és la intervenció d'una empresa de detectius, que va dur a 
terme la seva tasca ajustant-se a la normativa que li és aplicable. 
  
  
En conclusió, en tot cas haurem de valorar les circumstàncies concurrents en 
cada supòsit i sense perdre de vista el triple judici d'idoneïtat, necessitat i 
proporcionalitat; si bé, insistint que superada el judici de la mesura, NO EXISTEIX 
UN NO CATEGORIC i és possible la seva aplicació sense comunicació prèvia a la 
persona treballadora.  
 


