
 

Apunt laboral. Montse Cerqueda 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
 
Es considera extraordinària cada hora de treball 
efectiu que es realitzi sobre la durada de la 
jornada ordinària de treball establerta per la 
negociació col·lectiva o pel contracte de treball i, 
en tot cas, sobre la durada màxima legal  
  
Notes a tenir en compte: 
 

1. La norma permet que es pacti la distribució del 
temps de treball a través de conveni col·lectiu o contracte de treball. Això provoca 
les següents conseqüències: 
- no es consideren extraordinàries les hores de treball que depassin la jornada 
màxima setmanal (40 hores), però no superin la jornada ordinària anual -o de 
cicles inferiors- en la distribució setmanal que s'hagués pactat  
- Es retribueixen com a extraordinàries les hores que superen la jornada ordinària 
pactada en contracte de treball. 
2. Durant les hores extraordinàries ha de realitzar-se treball efectiu. 
3. També es consideren hores extraordinàries les realitzades excedint la jornada 
laboral, independentment que aquella s'hagi prestat en un o més centres de 
treball de la mateixa empresa. 
  
Realització  
 
Com a norma general, tant l'oferiment per part de l'empresa, com la realització 
per part del treballador d'hores extraordinàries és voluntària, tret que la seva 
realització s'hagi pactat en conveni col·lectiu o contracte individual de treball. 
Si és el treballador qui considerés necessari la realització d'aquestes, precisa 
consentiment tàcit o exprés de l'empresari. No obstant això, en cas de 
discrepància, correspon a l'empresari demostrar la seva disconformitat o 
ignorància amb la seva realització. 
 
Exigibilitat  
  
D'una manera excepcional el treballador està obligat a l'execució de les hores 
extraordinàries en els següents suposats, sempre dins dels límits legals: 
- quan la seva realització i les causes que justifiquin la negativa a la realització 
s'hagin pactat en contracte individual o en conveni col·lectiu, dins dels límits que 
s'assenyalen en el núm.  
- quan siguin necessàries per a prevenir o reparar sinistres o altres danys 
extraordinaris o urgents  

 

 



 
 

Apunt Fiscal. Joan Viaña  

MESURES FISCALS PER 2023 

Aquests darrers dies ha hagut una veritable explosió 
de mesures fiscals, algunes amb caràcter transitori 
– tot i que la experiència diu que de vegades s’ 
acaben quedant – i altres ja definitives. 

Em limitaré pràcticament a citar les més 
significatives, i ens els propers apunts o 
específicament en desenvoluparé alguna. 

En primer lloc, ahir el President de Govern ¡va 
anunciar un conjunt de mesures, que avui surten 

publicades al BOE: 

- Rebaixa de l’ IVA, del 4 % al 0 % en aliments de primera necessitat (carn 
i peix no),  i del 10 al 5 % per olis i pasta. 

- Xec de 200 euros per famílies amb rendes anuals de 27.000 euros i 
patrimoni inferior a 75.000 euros. 

- Es prorroga la rebaixa dels impostos a la electricitat i al gas, però es 
suprimeix el descompte en carburants, amb la excepció de transports de 
mercaderies i agricultors i ramaders.  

D’ altra banda, la Llei de Pressupostos de l’ Estat per 2023 publicada el dia 24 de 
desembre estableix: 

- Més reducció per rendiments de treball per els que cobrin menys de 21.000 
euros. 

- Adequació del límit d’ obligació de declarar, quan hi ha més d’ un pagador, 
que passa de 14.000 a 15.000 euros. 

- Per els empresaris individuals, el coeficient de despeses de difícil 
justificació en estimació directa simplificada passa del 5 a 7 %, i en 
estimació objectiva al 10 %. 

- S’ incrementen els tipus de gravamen per les rendes de l’ estalvi, en 
guanys a partir de 300.000 euros, que tributaran al 28 %. 

- La retenció per drets d’ autor passa del 19 al 15 % amb caràcter general 
i per les bestretes al 7 %. 

- En l’ impost sobre societats es limita la compensació de bases negatives 
per grups consolidats i es baixa el tipus de gravamen del 25 % al 23 % 
per entitats que l’ any anterior hagin facturat menys d’ un milió d’ euros i 
no tinguin en caràcter de patrimonials. 

- En l’ impost sobre activitats econòmiques es crees nous epígrafs: 
o Grup 848: Serveis d’ oficina flexible, coworking i centres de negocis. 



 
o Grup 864: Escriptors i guionistes. 
o Grup 869: Altres professionals relacionats amb activitats artístiques 

i culturals no classificades en la secció tercera. 
o Grup 889: Guies de muntanya. 

- En l’ IVA reducció al 4 % del tipus aplicable a tampons, compreses, 
preservatius, etc.; i més flexibilitat a l’ hora de reclamar IVA incobrable. 

 
I cal tenir en compte, també la entrada en vigor de 3 impostos: 
 

- El de solidaritat de les grans fortunes, que pretén deixar sense efecte l’ 
aplicació d’ exempcions i bonificacions per part de les Comunitats 
Autònomes de l’ Impost sobre el Patrimoni. 

- L’ impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que 
gravarà al tipus de 0,45 euros/kg la fabricació, importació, adquisició 
intracomunitària o introducció irregular d’ envasos i productes que 
continguin plàstic. 

- L’ impost sobre el dipòsit de residus en deixalleries, així com la incineració 
de residus. La fiscalitat depèn del tipus de residus. 

 
Tot això entra en vigor al 2023 i hi ha temes encara pendents de 
desenvolupament reglamentari.  

 

 

  



 


