
 
 

Apunt fiscal. Joan Viaña  

AJORNAMENTS TRIBUTARIS I ALTRES 
NORMES 

Sembla que està canviant tota la fiscalitat. Ja sabem el 
contingut d’algunes variacions de la Llei de 
Pressupostos. Per exemple, la millora del tipus impositiu 
del 25% al 23% per microempreses, els ajuts per mares, 
els xecs per arrendament als joves i l’aprovació d’un 
impost per grans fortunes que es compensarà amb les 
quotes de l’impost sobre patrimoni pagades a cada 
Comunitat Autònoma. 

Però, com gairebé sempre, tot això son els titulars i, sovint, no coincideix amb el 
que s’acabarà publicant al BOE. Per tant, prenem nota, si cal fer alguna operació 
ràpida d’aquí a finals d’any es fa però, per el demés, cal esperar el tràmit 
parlamentari i veure com queda tot. 

El que sí que està publicat i que tindrà efectes a partir de 2023 és la reducció 
dels terminis per ajornaments tributaris i la seva regulació directament per Llei. 
I aquí, es limita la discrecionalitat dels òrgans de recaptació i una certa 
inseguretat jurídica. 

Es manté que, si les dificultats son de caràcter transitori i l’ajornament no supera 
els 30.000 euros no caldrà aportar garanties; però el termini màxim que es 
donarà serà de 6 mesos. Si tenim en compte que les retencions ja no es poden 
ajornar i, això, continua igual, doncs potser caldrà que anem pensant a demanar 
un crèdit o tirar de pòlissa. 

Aprofito també per comentar que el dia 29 de setembre es va publicar la Llei 
18/2022 de creació i manteniment d’empreses, que estableix que el capital mínim 
per la constitució passa de 3.000 euros a 1 euro. 

No obstant, mentre el capital d’aquestes entitats no arribi als 3.000 euros, caldrà 
destinar a reserva legal una xifra mínima del 20% del benefici fins a cobrir aquest 
import. 

També, en cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni de l’entitat fos 
insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials, els socis 
respondran solidàriament de la diferència entre l’import dels 3.000 euros i la xifra 
del capital subscrit. 

 
 

 

  



 

 
Apunt Laboral. Montse Cerqueda 
  
REGISTRE DE SALARI I TEMPS DE 
TREBALL 

Si l'empresa incompleix la seva obligació de realitzar el 
registre diari de la jornada, s'inverteix la càrrega de la 
prova i es presumeix que el contracte s'ha celebrat a 
jornada completa (sent. del TSJ de Castella i Lleó de 14 
de juliol de 2022). 

 

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) determina que "davant l'existència d'una 
obligació de control, duent a terme el registre de jornada, la falta d'aportació 
empresarial suposa o permet la conclusió mancant altres proves que el #contracte 
és a jornada completa". 

Això significa que l'incompliment del control suposa una inversió de la càrrega de la 
prova que passa a ser una càrrega empresarial, sent que és la mateixa, després 
d'aquesta obligació , qui té la facilitat dels mitjans de prova.  



 
Apunt jurídic Marta Montserrat  
 
LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT 
 
El nostre ordenament jurídic consagra el principi 
segons el qual el deutor respon de les seves obligacions 
amb tots els seus béns, presents i futurs (artº 1911 del 
Codi Civil); principi en el que s’emparen les 
reclamacions judicials dels crèdits, en les que el 
creditor pot cobrar el deute mitjançant la realització de 
qualsevol dels béns i drets del seu deutor.  
 
En el cas del deutor persona jurídica (és a dir les 
societats), que també es veuen afectades per la 

responsabilitat universal de l’artº 1911, ha existit sempre el recurs de presentar, en cas 
de crisi, el concurs de creditors (antigament suspensió de pagaments o fallida) que 
permet la liquidació dels actius societaris i seguidament l’extinció i cancel·lació registral 
de la societat, amb extinció de la seva personalitat i sense que es pugui per tant aplicar 
l’ exigent artº 1911 del Codi Civil.  
 
Per contra, la situació de les persones físiques amb deutes, en aplicació estricta de l’ artº 
1911 del Codi Civil, podia arribar a ser dramàtica, ja que l’autònom o empresari 
individual, o qualsevol ciutadà que, per unes circumstàncies o altres s’enfronti a un 
passiu que no pugui atendre amb el seu patrimoni, arrossegarà els deutes mentre visqui. 
És a dir, no només amb el que té en el moment en que contreu el deute sino també amb 
el que eventualment pugui tenir en un futur. Fins al punt de que el deute es traslladarà 
als seus hereus si accepten l’herència llisa i planament.  
 
Des de l’any 2015 existeix a l’ordenament jurídic una figura provinent del mon anglosaxó 
que s’anomena SEGONA OPORTUNITAT (Fresh air al dret anglès). Similar al concurs de 
creditors de les persones jurídiques, permet que el deutor persona física -tant si és 
empresari com si no ho és- pugui acudir a un procediment concursal que, sota 
determinades condicions, li permetrà obtenir una resolució judicial que li suposi l’ 
exoneració o condonació dels deutes no pagats, conegut amb l’acrònim “BEPI” (benefici 
d’exoneració del passiu insatisfet).  
 
Si bé és un mecanisme que no es va acabar popularitzant fàcilment en les xifres que 
inicialment s’esperaven, les estadístiques constaten un important increment en els últims 
mesos com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19 i la crisi econòmica que l’ ha 
acompanyat.  
 
Aquest mes de Setembre de 2022 ha entrat en vigor la modificació de la Llei Concursal 
que, entre altres finalitats, pretén agilitzar més l’expedient de la segona oportunitat.  
Així, s’ha suprimit el pas previ fins ara obligatori de l’intent d’acord extrajudicial amb els 
creditors que comportava haver d’anar prèviament a la via notarial, el nomenament de 
mediador concursal i el plantejament d’un acord amb els creditors difícil d’assolir -
especialment en el cas d’entitats financeres-. Amb la reforma la via serà directament la 
sol·licitut de concurs voluntari davant del Jutjat Mercantil, tant per a les persones 
empresàries com per a les que no ho són.  
 
Pel que fa al benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI) la Llei Concursal vigent 
fins ara no preveia l’exoneració del deute públic (Hisenda o Seguretat Social per 
exemple), que pe sobre moltes persones empresàries en situació d’insolvència. Tot i 
això, s’ha de dir que majoritàriament la jurisprudència dictada pels jutjats havia resolt 
fins ara, incloure dins del BEPI els crèdits públics.  



 
La reforma d’aquest 2022 es pronuncia de forma expressa en el sentit de que, a partir 
d’ara, s’inclouran en el BEPI els crèdits públics del deutor però només fins la quantitat 
màxima de 20.000.- Euros (10.000.-€ d’Hisenda i 10.000.-€ de Seguretat Social). El que 
excedeixi d’aquest límit no serà en principi condonable.  
 
Una altra de les novetats transcendents és la relativa a la possibilitat de mantenir, en 
determinades circumstancies, la propietat de la habitatge habitual del deutor o l’actiu 
necessari per a la continuació de l’activitat en el cas dels autònoms, acollint-se a un pla 
de pagaments i evitant la liquidació i venta de tots els actius del deutor, com es preveia 
fins ara.  
 
La Llei de la Segona Oportunitat permet arribar al “perdó dels deutes” a les persones 
físiques «deutores de bona fe» que no poden fer front als seus compromisos de 
pagament per què el seu projecte en l’àmbit professional o personal no ha funcionat i 
que, d’altra forma, veurien arrossegats els seus deutes per vida. 
  
És indubtable que la reforma aporta major celeritat al mecanisme de la segona 
oportunitat, però els experts coincideixen en que les limitacions que s’hi contemplen 
(especialment pel que fa a la protecció del deute públic) dificulten i en alguns supòsits 
impedeixen que ens trobem davant una veritable segona oportunitat pel deutor.  
 
 


