
 
 

Apunt fiscal. Joan Viaña  

L’EXEMPCIÓ PER TREBALLS REALITZATS 
A L’ ESTRANGER 

L’ art. 7 p) de la llei 35/2006, de l’ IRPF declara exempts 
els rendiments de treball percebuts per treballadors, 
quan siguin enviats a l’ estranger, fins al límit de 60.100 
euros. 

Els treballs s’ han de realitzar per una empresa o entitat 
no resident  o un establiment permanent radicat a l’ 
estranger, i el territori en el que es realitzin els treballs  

té que aplicar un impost de naturalesa idèntica o anàloga a l’ IRPF espanyol i no 
ser considerat un paradís fiscal. (Seria suficient que fos un país amb el qual existís 
conveni de doble imposició i clàusula d’ intercanvi d’ informació). 

Aquesta exempció és incompatible amb el règim d’ excessos (dietes per 
desplaçaments), per tant el treballador haurà d’optar per un sistema o per l’ altre. 

L’ aplicació pràctica d’ aquest article ha suscitat diverses interpretacions, de les 
quals destaquem que s’ ha d’ aplicar a residents espanyols, és a dir, que si el 
desplaçament supera els 183 dies anuals el treballador desplaçat deixarà de tenir 
la consideració de resident espanyol. 

El concepte rendes de treball exclou autònoms i personal administrador o 
membres dels consells d’ administració. 

I finalment, tema nou i conflictiu, és que l’ administració demana que es pugui 
provar una utilitat o valor afegit en seu de l’ establiment estranger, no del d’ aquí.  
(Això exclou participacions en fires, expansió internacional, etc., o per exemple 
si una empresa espanyola envia a un informàtic a desenvolupar un software a 
una filial mexicana, hauria de quedar clar que aquest software beneficia 
únicament a la citada filial mexicana; en canvi si el benefici és per tot el grup 
multinacional no es compleix aquest requisit). 

 
 

 

  



 

 
Apunt Laboral. Montse Cerqueda 
  
NUL·LITAT DE L'ACOMIADAMENT I 
VACANCES 
  
Una vegada que l'acomiadament es declara nul es 
restableix el vincle laboral amb tots els drets que es 
deriven per al treballador, incloses les vacances. 
 
Així ho ha reconegut el Tribunal Suprem en un cas en el 
qual a una treballadora se li va negar el gaudi dels dies 
de vacances generats en el període que va transcórrer 
des del seu acomiadament nul fins a la seva readmissió. 

  
El rellevant, quant al dret a les vacances de l'empleada, no és tant que el 
desenvolupament efectiu del treball provoqui la necessitat de descansar, sinó que la 
falta de prestació de serveis sigui decisió de l'empresa 
  



 
Apunt jurídic Marta Montserrat  
 
OBLIGATORIETAT DE DIRECCIÓ 
ELECTRÒNICA VIAL PER A LES 
PERSONES JURÍDIQUES 
 
En base a l'obligatorietat legal establerta per a les 
persones jurídiques de relacionar-se de forma 
electrònica amb l'Administració, se us informa que 
s'haurà de donar d'alta a la Direcció Electrònica Vial 
(d'ara endavant DEV) per rebre les notificacions 
relacionades amb el procediment sancionador de 
trànsit, tant competència d'aquest Centre Directiu 

com de qualsevol altre organisme que tramiti multes de trànsit. 
 
A partir de l'1 de novembre del 2022, la Direcció General de Trànsit deixarà 
d'enviar notificacions en paper i passarà a notificar a les persones jurídiques 
només de forma electrònica a través de la DEV. Per això abans de la data 
esmentada haurà de donar-se d'alta a DEV a través del següent enllaç de la seu 
electrònica de la pàgina web de la DGT. Serà necessari disposar d’un certificat 
digital en vigor i que faciliti almenys un correu electrònic i un telèfon mòbil de 
manera que pugui rebre els avisos de les notificacions pendents: 
 
https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/suscripcionNostraIdio
maPostback.faces?idioma=ca 
 
En qualsevol cas, a data 1 de novembre de 2022, se li assignarà d’ofici una adreça 
electrònica vial, on es realitzaran les notificacions en matèria de procediment 
sancionador de trànsit. Recordeu que si no comunica a DGT un correu electrònic 
o telèfon mòbil per amb aquesta finalitat, no rebreu avisos de la posada a 
disposició de les notificacions de multes de trànsit. 
 
Per a més informació sobre la DEV consulteu el següent enllaç de la seu 
electrònica de la DGT: 
 
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/ 
 
VISAT D’AUTORITZACIONS DE TRANSPORT DE MERCADERIES  
 
Aprofitem per comunicar-vos que des de COELL oferim el servei corresponent al 
visat d’autoritzacions de transport de mercaderies. Si és del vostre interès ens 
podeu escriure al correu juridic@coell.org.  
 

https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/
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