
 

Apunt laboral. Montse Cerqueda 

MODIFICACIÓ DE GESTIÓ I CONTROL 
DELS PROCESSOS D'INCAPACITAT 
TEMPORAL 
 
Amb efectes de l'1 d'abril de 2023 es modifiquen 
determinats aspectes que regulen la gestió i 
control dels processos per incapacitat temporal en 
els primers 365 dies de la seva durada. BOE 05-
01-2023. 
 

Tramitació dels comunicats mèdics i expedició d'altes mèdiques per l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social  
 
Suprimeix el lliurament al treballador de còpia del comunicat mèdic de baixa, 
confirmació i alta amb destinació a l'empresa. El treballador ja no haurà de lliurar 
a l'empresa la còpia d'aquest part.  
 
L'Institut Nacional de la Seguretat Social, al seu torn, comunicarà a les empreses 
les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatius als 
comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei 
públic de salut o de la mútua, referits a les seves persones treballadores, com a 
màxim, en el primer dia hàbil següent al de la seva recepció en aquest Institut 
 
Les empreses tenen l'obligació de transmetre a l'Institut Nacional de la Seguretat 
Social a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (XARXA), amb 
caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats 
a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es 
determinin mitjançant ordre ministerial. La citada transmissió no serà obligatòria 
quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual 
l'empresa o ocupador no tingui obligació d'incorporar-se al sistema XARXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apunt Fiscal. Joan Viaña  

IMPOST SOBRE ENVASOS DE PLÀSTIC NO 
REUTILITZABLES 

Una de les mesures que vaig anunciar com a novetat per 
enguany es la entrada en vigor del nou impost sobre envasos 
de plàstic no reutilitzables que ja va ser anunciat per la Llei 
7/2022 de 8 d’ abril, de residus i sols contaminats per una 
economia circular. 

Gravarà amb 0,45 euros/kg la fabricació, importació, adquisició 
intracomunitària o introducció irregular d’ envasos i productes 
que continguin plàstic que no sigui reutilitzable. 

El dia 30 de desembre el BOE va aprovar els models 592 i A22 que seran els que 
s’ hauran de presentar amb caràcter trimestral amb la mateixa periodicitat que l’ 
IVA. (Les grans empreses que presenten l’ IVA mensual també hauran de 
presentar aquest impost mensualment). 

Es preveu també la obligatorietat d’ inscriure’ s al Registre Territorial d’ impostos 
especials, i s’ ha habilitat un accés directe a la web de l’ Agència Tributària per 
complir aquest tràmit.  Aquesta inscripció serà obligatòria per fabricants i 
adquirents intracomunitaris – amb excepcions - , i s’ ha d’ efectuar amb caràcter 
previ a l’ inici de l’ activitat.  L’ acord d’ inscripció serà notificat a l’ interessat i se 
li atorgarà un codi d’ identificació del plàstic (CIP), i s’ haurà de disposar de tants 
CIPs com activitats. 

També s’ estableix la obligatorietat de dur una comptabilitat específica dels 
productes objecte de l’ impost i un registre d’ existències que s’ haurà de 
comunicar també en via electrònica. 

La norma preveu sancions en cas d’ incompliments formals i materials, però 
esperem que hagi un període d’ adaptació en que tots ens hi familiaritzem. 

 

 

 

  



 
 

Apunt jurídic. Marta Montserrat 

INCONSTITUCIONAL DE LA REDUCCIÓ 
DEL LLOGUER EN LOCALS DE NEGOCI 
PER MOTIU DE COVID-19 
 
Recordem que el DECRET LLEI 34/2020, de 20 
d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci 
arrendats, en el seu article 2.1 establia:  
 
1. En el cas que les parts no arribin a un acord per 

mitjà de negociació o mediació en el termini d'un mes 
a comptar del requeriment previst per l'article 1, s'apliquen les regles següents: 

a) En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres 
quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un cinquanta per 
cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió. 

b) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material del l'immoble, la renda i 
altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir, mentre durin 
les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua 
d'aprofitament de l'immoble, mesurada objectivament per la reducció 
d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades per la norma. 

 

El Tribunal Suprem en la Sentencia 150/2022, de 29 de novembre de 2022 ha 
declarat la INCONSTITUCIONAL dels preceptes anteriorment extractats en el seu 
sentit literal.  

 

  



 

Apunt econòmic. Esther Pagano 

L'INDICADOR AVANÇAT DE L'IPC SITUA LA 
SEVA VARIACIÓ ANUAL EN EL 5,8% AL 
DESEMBRE, UN PUNT PER SOTA DE LA 
REGISTRADA AL NOVEMBRE 

 
La inflació anual estimada de l'IPC al desembre de 2022 
és del 5,8%, d'acord amb l'indicador avançat elaborat per 
l'INE. Aquest indicador proporciona un avanç de l'IPC que, 
en cas de confirmar-se, suposaria una disminució d'un 
punt en la seva taxa anual, ja que el mes de novembre 
aquesta variació va ser del 6,8%. Aquesta evolució és 

deguda al fet que els preus de l'electricitat pugen menys que al desembre de 2021 i al fet 
que els carburants registren un descens major que el de l'any passat. Per part seva, 
destaquen, encara que en sentit contrari, el vestit i calçat, els preus del qual disminueixen, 
però menys que al desembre de 2021, i l'augment dels preus del tabac i els aliments 
elaborats. La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent (índex general sense 
aliments no elaborats ni productes energètics) augmenta sis dècimes, fins al 6,9%. Els 
preus de consum registren al desembre una taxa del 0,3% respecte al mes de novembre, 
segons l'indicador avançat de l'IPC. El mes de desembre la taxa de variació anual estimada 
de l'IPCA se situa en el 5,6%, més d'un punt inferior a la registrada el mes anterior. Per 
part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA és del 0,1%. 

 
EXPANSIÓ 30-12-2022 


