BUTLLETÍ EMPRESARIAL

Actualitat jurídica i econòmica per a
empreses i directius
La seguretat i la confiança dels nostres clients, el més important

En aquest número:
Quin és el termini màxim de durada d'un procediment d'inspecció tributària? ..............................2
Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral ................................................5
És obligatòria l'assistència dels administradors a la junta general? ............................................ 10
Ajudes i subvencions per a empreses i pimes .......................................................................... 12
Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes ............................................................ 14

C/ GIRONA 33 - GRANOLLERS
93 861 13 44
info@metassociats.com

ARTÍCLES I CONSELLS D’INTERÈS

FISCAL

Quin és el termini màxim de durada d'un procediment
d'inspecció tributària?
El termini general d'una inspecció és de 18 mesos, comptats des de la
notificació d'inici del procediment. No obstant això, el termini serà de 27
mesos, si la seva empresa ha estat acollida al règim de consolidació fiscal o
al règim de grups en l'IVA, o si la seva xifra de negocis ha superat els
5.700.000 euros.
El termini màxim de durada del procediment d'inspecció tributària ha estat sempre, i
segueix sent, una qüestió polèmica i que comportat un gran nombre de litigis, amb
nombrosos pronunciaments dels jutjats i tribunals.
Per això en aquesta circular els informarem del règim jurídic del termini màxim de durada
de les actuacions inspectores de comprovació i investigació tributària.
Termini d'inspecció
Hem de començar assenyalant que, amb caràcter general, el termini de resolució del
procediment d'inspecció serà de 18 mesos, comptats des de la notificació d'inici.
No obstant això, el termini serà de 27 mesos, quan concorri alguna de les següents
circumstàncies en qualsevol de les obligacions tributàries o períodes objecte de
comprovació:


Que el volum anual de negocis de l'obligat tributari sigui igual o superior al requerit
per auditar els seus comptes (5.700.000 euros).



Que l'obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació
fiscal o al règim especial de l'IVA de grup d'entitats que estigui sent objecte de
comprovació inspectora.



Quan es realitzin actuacions inspectores amb diverses persones o entitats
vinculades d'acord amb l'establert en l'article 18 de la Llei 27/2014 de l'impost sobre
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societats, la concurrència de les circumstàncies anteriors en qualsevol d'ells
determinarà l'aplicació d'aquest termini als procediments d'inspecció seguits amb
tots ells.
El termini del procediment inspector comptarà des de la data de notificació a l'obligat
tributari del seu inici fins que es notifiqui o s'entengui notificat l'acte administratiu que en
resulti. A l'efecte d'entendre complerta l'obligació de notificar i de computar el termini de
resolució serà suficient acreditar que s'ha realitzat un intent de notificació que contingui el
text íntegre de la resolució.
En la comunicació d'inici del procediment inspector s'informarà a l'obligat tributari del
termini que li resulti aplicable.
En el cas que les circumstàncies que justifiquen l'ampliació del termini s'apreciïn durant el
desenvolupament de les actuacions inspectores el termini serà de 27 mesos, comptats des
de la notificació de la comunicació d'inici, la qual cosa es posarà en coneixement de
l'obligat tributari.
A l'efecte del còmput del termini del procediment inspector no serà aplicable el que es
disposa a l'apartat 2 de l'article 104 de la LGT respecte dels períodes d'interrupció
justificada ni de les dilacions en el procediment per causa no imputable a l'Administració.
Supòsits d'ampliació
Els terminis es poden ampliar si la seva empresa es retarda en aportar informació:


Ampliació de 3 mesos. Es produeix si la seva empresa manifesta que no té o no
aportarà la informació sol·licitada (o no l'aporta després de 3 requeriments), però
l'aporta després, quan ja han transcorregut almenys 9 mesos des de l'inici del
procediment. Si hi ha retard però la documentació s'aporta abans del transcurs de 9
mesos, no hi haurà ampliació.



Ampliació de 6 mesos. Quan l'aportació tardana es realitza una vegada s'ha
formalitzat l'acta i, com a conseqüència de la nova documentació, Hisenda acorda
la pràctica d'actuacions complementàries.



Estimació indirecta. També es produeix una ampliació de 6 mesos quan la
inspecció considera que es donen les circumstàncies per aplicar l'estimació
indirecta (perquè no disposa de dades per efectuar la liquidació) i posteriorment
s'aporten documents relacionats amb aquestes circumstàncies.
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Suspensió
El termini d'inspecció també es pot ampliar si la seva empresa sol·licita els denominats
“dies de cortesia”, durant els quals la inspecció se suspèn i no es poden realitzar
actuacions.
A aquests efectes:
-

En el seu conjunt, aquests períodes no poden excedir de 60 dies naturals, i no
tenen per què ser consecutius (es tracta de 60 dies de lliure disposició durant la
inspecció).

-

S’han de sol·licitar amb almenys 7 dies naturals d'antelació a la data en què
comenci el període de cortesia, i cada període ha de ser també d'almenys 7 dies
naturals.

La inspecció també es pot perllongar en determinats supòsits establerts en la llei: per força
major, per necessitat d'Hisenda de remetre l'expedient o sol·licitar informes a altres
organismes, etc. En aquests casos, el procediment queda suspès fins que finalitzi la causa
de suspensió, moment en el qual es reinicia pel temps que resti.
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LABORAL

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat
laboral
Si la seva empresa té una baixa sinistralitat, verifiqui si compleix els
requisits per obtenir el bonus que la normativa preveu per a aquests casos.
El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el pròxim 31 de maig de
2018.
Li recordem que les empreses que s'hagin distingit per la seva contribució eficaç i
contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral podran sol·licitar la reducció en les
cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals.
Atenció. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el pròxim 31 de maig.
Les mútues, una vegada comprovada la documentació i la informació, remetran un informe
abans del 15 de juliol.
La resolució es dictarà com a màxim el 31 de març de l'any següent.
Què és el BONUS, sistema d'incentius de la Seguretat Social?
És un sistema de bonificació per a aquelles empreses que acreditin la millora de la
sinistralitat laboral i les actuacions efectives en matèria de prevenció de l'accident de
treball i de la malaltia professional.
Requisits per a les sol·licituds corresponents a l'exercici 2017
Si la seva empresa té un índex reduït de sinistralitat, pot demanar un incentiu. Per a això,
ha d'haver cotitzat a la Seguretat Social més de 5.000 euros per contingències
professionals durant el període d'observació (pot ser un període acumulat de, com a
màxim, quatre anys), o bé haver aconseguit un volum de cotització per contingències
professionals de 250 euros en un període d'observació de quatre anys.
L'incentiu és del 5% de les quotes per contingències professionals corresponents al
període d'observació. No obstant això, si ha efectuat determinades inversions en matèria
de prevenció de riscos laborals (per exemple, ha invertit en equips de protecció individual
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que milloren les condicions de seguretat i salut), tindrà dret a un 5% addicional, amb el límit
màxim de l'import d'aquestes inversions.
Requisits: empreses de 250 € fins a 5.000 € en quotes sense inversions acreditades
Per a empreses que han cotitzat durant el període d'observació un volum total de quotes
per contingències professionals superior a 250 € fins a 5.000 €.
a) Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d'observació amb un volum total
de quotes per contingències professionals de 250 € fins a 5.000 €, en un període
d'observació de quatre exercicis.
b) Trobar-se en el període d'observació per sota dels límits que s'estableixin respecte dels
índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema al fet que es refereixen els apartats 1 i 2
de l'annex II, del Reial decret 231/2017. Per al càlcul dels índexs de sinistralitat general
s'exclouran els accidents en itinerància.
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a
la Seguretat Social, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; que és
el 31 de maig. Recomanem, per tant, obtenir i guardar el certificat de corrent de pagaments
a aquesta data amb la còpia de la documentació presentada, per poder justificar el
compliment d'aquest requisit en cas de requeriment posterior.
d) No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió
d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat
Social, tipificades en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'Ordre Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. Solament es tindran en compte les
resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el període d'observació i
aquelles en les quals el sol·licitant sigui considerat responsable directe de la infracció.
En el supòsit d'infraccions greus, solament es prendran en consideració quan hagin estat
reiterades durant el període d'observació. S'entendrà que existeix reiteració durant el
període d'observació quan el nombre d'infraccions greus excedeixi de dues.
e) Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals que, únicament als efectes
d'accés a l'incentiu regulat en aquest article, s'enumeren als apartats 1 a 5 de l'annex I, del
Reial decret 231/2017. A l'efecte d'acreditar el seu compliment l'empresa sol·licitant haurà
d'acompanyar a la seva sol·licitud la declaració responsable continguda en l'annex
esmentat.
f) Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l'incentiu.
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g) Quan l'empresa tingui coneixement dels índexs de sinistralitat haurà d'informar als
delegats de prevenció d’aquests índexs.
Requisits: empreses de 250 € fins a 5.000 € en quotes amb inversions acreditades
Per a les empreses que justifiquin la realització d'inversió a l'efecte d'incrementar fins en un
5% (amb el límit de la inversió sense superar aquest 5%), a més dels requisits anteriors
s'haurà de certificar i acreditar a la declaració de l'empresari, les inversions realitzades
durant el període d'observació en les següents accions preventives:
- Haver assumit per l'empresari l'activitat preventiva o s'han incorporat a la plantilla
recursos preventius propis.
- Haver realitzat inversions en l'elecció dels equips de treball o en els equips de protecció
individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
- Haver obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per
l'empresari o els treballadors designats que assumeixin les tasques preventives.
Es tindran en compte les següents consideracions en les inversions:


L'empresa és la responsable de la custòdia, validesa i veracitat de les factures.



S'hauran de justificar les inversions amb les factures corresponents.



La data de factura haurà de pertànyer al període d'observació.



Es comptarà únicament la base imposable, sense IVA ni descomptes.

Requisits: empreses amb més de 5.000 € en quotes sense inversions acreditades
Per a empreses que han cotitzat durant el període d'observació un volum total de quotes
per contingències professionals superior a 5.000 €.
a) Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d'observació amb un volum total
de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros, en un període
d'observació de fins a quatre exercicis.
b) Trobar-se en el període d'observació per sota dels límits que s'estableixin respecte dels
índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema al fet que es refereixen els apartats 1 i 2
de l'annex II, del Reial decret 231/2017. Per al càlcul dels índexs de sinistralitat general
s'exclouran els accidents en itinerància.
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c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a
la Seguretat Social, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; que és
el 31 de maig. Recomanem, per tant, obtenir i guardar el certificat de corrent de pagaments
a aquesta data amb la còpia de la documentació presentada, per poder justificar el
compliment d'aquest requisit en cas de requeriment posterior.
d) No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió
d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat
Social, tipificades en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'Ordre Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. Solament es tindran en compte les
resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el període d'observació i
aquelles en les quals el sol·licitant sigui considerat responsable directe de la infracció.
En el supòsit d'infraccions greus, solament es prendran en consideració quan hagin estat
reiterades durant el període d'observació. S'entendrà que existeix reiteració durant el
període d'observació quan el nombre d'infraccions greus excedeixi de dues.
e) Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals que, únicament als efectes
d'accés a l'incentiu regulat en aquest article, s'enumeren als apartats 1 a 5 de l'annex I, del
Reial decret 231/2017. A l'efecte d'acreditar el seu compliment l'empresa sol·licitant haurà
d'acompanyar a la seva sol·licitud la declaració responsable continguda en l'esmentat
annex.
f) Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l'incentiu.
g) Quan l'empresa tingui coneixement dels índexs de sinistralitat haurà d'informar als
delegats de prevenció d’aquests índexs
Requisits: empreses amb més de 5.000 € en quotes amb inversions acreditades
Per a les empreses que justifiquin la realització d'inversió a l'efecte d'incrementar fins en un
5% (amb el límit de la inversió sense superar aquest 5%), a més dels requisits anteriors
s'haurà de certificar i acreditar en l’autodeclaració, les inversions realitzades durant el
període d'observació en les següents accions preventives:
- Haver incorporat a la plantilla recursos preventius propis o haver ampliat els existents.
- Haver realitzat auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l'empresa.
- Haver realitzat inversió en els plans de mobilitat viària en l'empresa.
- Haver realitzat inversions en l'elecció dels equips de treball o en els equips de protecció
individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
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Es tindran en compte les següents consideracions en les inversions:
-

L'empresa és la responsable de la custòdia, validesa i veracitat de les factures.

-

S'hauran de justificar les inversions amb les factures corresponents.

-

La data de factura haurà de pertànyer al període d'observació.

-

Únicament es comptarà la base imposable, sense IVA ni descomptes.
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MERCANTIL

És obligatòria l'assistència dels administradors a la junta
general?
La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els
administradors hauran d'assistir a les juntes generals, sense establir quines
serien les conseqüències de la seva falta d'assistència. Els tribunals
rebutgen la possibilitat que els administradors puguin ser representats
vàlidament per altres persones en la seva condició d’administradors (sí que
podrien ser representats, si escau com a socis), perquè l'assistència dels
administradors a les juntes forma part de les competències orgàniques, que
no són delegables.
En la pràctica, són freqüents les consultes sobre la possibilitat que els administradors
assisteixin a les juntes representats per altres persones (altres administradors o tercers),
així com sobre els efectes que podria tenir l'absència dels administradors sobre la validesa
de la junta i en altres àmbits, com el de les eventuals responsabilitats que podrien sorgir.
Assistència a la junta
La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran
d'assistir a les juntes generals. Aquest deure té la seva justificació en què en la junta es
desenvolupen funcions essencials per al correcte desenvolupament de la societat. En
primer lloc, la funció controladora o fiscalitzadora que té la junta general respecte del propi
òrgan d'administració, que difícilment es pot donar si els administradors no hi són. En
segon lloc, és en la junta general on pot exercitar-se una de les facetes del dret
d'informació dels socis el compliment dels quals correspon als administradors, per la qual
cosa la seva inassistència pot impossibilitar l'exercici del dret d'informació en aquest acte.
L'assistència dels administradors forma part de les seves competències orgàniques i no
pot ser objecte de delegació. Que el soci pugui ser representat no implica que
l'administrador, com a tal, també pugui ser-ho.
El Tribunal Suprem rebutja (per exemple, en la seva sentència de 19 d'abril de 2016) la
possibilitat que els administradors puguin ser representats vàlidament per altres persones
en la seva condició d’administradors (sí que podrien ser representats, si escau com a
socis), perquè l'assistència dels administradors a les juntes forma part de les competències
orgàniques, que no són delegables.
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Per tant, és important que s'asseguri que l'administrador (o tots els administradors si n’hi
ha més d'un) assisteixi a la junta. L'administrador està obligat a assistir a les juntes i ha de
fer-ho personalment. No pot ser representat per un tercer.
Quines conseqüències té la seva absència en juntes?
Els tribunals consideren que si l'administrador no assisteix a la junta i la seva presència era
necessària perquè els socis poguessin exercir el seu dret d'informació, aquesta junta pot
ser anul·lada.
El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 19 d'abril de 2016, estableix, com a regla
general, que l'absència dels administradors no ha de comportar la nul·litat de la junta, ja
que, sense perjudici de les responsabilitats que podrien derivar-se de l'incompliment del
seu deure, els administradors podrien limitar-se a no assistir a les juntes per impedir
l'expressió de la voluntat dels socis (o fins i tot la seva pròpia separació per acord de la
junta).
Com a excepció a la regla general, el TS considera que, quan com a conseqüència de
l'absència de tots els administradors, quedi completament retallat el dret d'informació dels
socis (aspecte fàctic a enjudiciar cas per cas), llavors sí que cal declarar la nul·litat de la
junta.
Per tant, si l'administrador no assisteix a la pròxima junta, algun soci podria intentar
impugnar-la al·legant que no va poder sol·licitar-li aclariments o informacions sobre els
comptes i que, per tant, no ha pogut votar amb la informació necessària. Per evitar aquest
risc, deixin constància de la presència de tots els administradors en l'acta de la reunió, i
recullin la signatura de tots ells.
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AVISOS I ACTUALITAT
Ajudes i subvencions per a empreses i pimes
Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes,
subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per
a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
1. Subvencions públiques per a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals de
treballadors migrants per a campanyes agrícoles de temporada i la seva inserció
laboral
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 89
Data de publicació: 12/04/2018
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Ministeri de Treball i Seguretat Social
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
2. Ajuts per al programa d’impuls al sector del videojoc C-003/2018.
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 99
Data de publicació: 24/04/2018
Termini: 25/05/2018
Organisme oficial: Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-B-2018-23941.pdf
3. Ajuts per a la concessió de subvencions per a la creació i funcionament de grups
operatius supra-autonòmics en relació a l’Associació Europea per a la Innovació en
matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) en el marc del Programa
Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per a l’any 2018
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 98
Data de publicació: 23/04/2018
Termini: 12/05/2018
Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/23/pdfs/BOE-B-2018-23696.pdf
4. Subvencions destinades a fomentar la cooperació regional en R+D (Programa
FEDER INTERCONNECTA), en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica
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i d’Innovació 2017-2020
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 95
Data de publicació: 19/04/2018
Termini: 5/06/2018
Organisme oficial: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-B-2018-22851.pdf
5. Subvencions per a l’execució de projectes d’obres i serveis d’interès general i
social, generador d’ocupació estable i garantia de rendes del programa de foment
d’ocupació agrària per a l’exercici 2018.
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 103
Data de publicació: 28/04/2018
Termini: 28/05/2018
Organisme oficial: Ministeri de Treball i Seguretat Social
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-B-2018-24653.pdf
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Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes
Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes,
subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a
l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials .
1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització
de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la
cultura
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7597
Data de publicació: 12/04/2018
Termini: 8/05/2018
Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7597/1669668.pdf
2. Ajuts associats al contracte global d’explotació
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7592
Data de publicació: 5/04/2018
Termini: 8/05/2018
Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7592/1668616.pdf
3. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any
2018
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7592
Data de publicació: 5/04/2018
Termini: 8/05/2018
Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7592/1668546.pdf
4. Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7609
Data de publicació: 30/04/2018
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7609/1672403.pdf
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Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que
puguin tenir respecte als continguts d'aquesta newsletter.
Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti i realitzar els tràmits
preceptius que sol·licitin.
Aquest Despatx no acceptarà cap tipus de responsabilitats per la informació continguda en aquesta
newsletter.
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