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ARTÍCLES I CONSELLS D’INTERÈS 
 

 

FISCAL 

Es retarda fins a 2020 l'obligació de relacionar-se 

electrònicament amb l'administració 

D'acord amb el Reial decret-llei 11/2018, s'amplia en 2 anys el termini inicial 

d'entrada en vigor de l'obligació de relacionar-se electrònicament amb 

l'administració pública en relació amb el registre electrònic. El nou termini es 

fixa en el 2 d'octubre de 2020. 

  
Al BOE del dia 31 d'agost de 2018, s'ha publicat el Reial decret-llei 11/2018 que modifica la 
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
ampliant en 2 anys el termini inicial d'entrada en vigor de l'obligació de relacionar-se 
electrònicament amb l'administració pública en relació amb el registre electrònic. El nou 
termini es fixa en el 2 d'octubre de 2020. 
 
Cal recordar que la Llei 39/2015, va establir la relació electrònica com la via principal de 
tramitació dels procediments administratius. Per a això, es va establir l'obligació de les 
persones jurídiques, de les entitats sense personalitat jurídica, notaris i registradors de la 
propietat i mercantils, i dels representants dels interessats de relacionar-se de manera 
electrònica amb les administracions. No obstant això, aquesta obligació es va demorar al 2 
d'octubre de 2018 en relació amb:  
 

 El registre electrònic d'apoderaments. 
 

 Registre electrònic.  
 

 Registre d’empleats públics habilitats.  
 

 Punt d'accés general electrònic de l'Administració. 
 

 Arxiu únic electrònic. 
 
El retard és a causa que les administracions encara no estan preparades ni jurídicament ni 
tècnica per a la gestió plena dels serveis per mitjans telemàtics. 
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LABORAL 

Modificada la normativa de desocupació dels contractes a 

temps parcial 

Al BOE del dia 28 de juliol es publicà el Reial decret 950/2018, pel qual es 

modifica el Reial decret 625/1985, de protecció per desocupació, amb el qual 

s'adapta la normativa espanyola a la doctrina del Tribunal de Justícia de la 

Unió Europea (TJUE) per equiparar la cobertura de desocupació als 

treballadors a temps parcial, amb independència de la forma en què presten 

els seus serveis. 

 
El Govern ha aprovat un Reial decret 950/2018, de 27 de juliol, d'adaptació de la normativa 

a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en relació amb la 

prestació contributiva per desocupació a temps parcial vertical, que va entrar en vigor el 

passat dia 29 de juliol de 2018.   

 

La sentència equipara el dret dels treballadors a temps parcial, amb independència que 

realitzin la seva activitat durant cinc dies de la setmana (treball horitzontal), o concentrant 

les hores en menys dies (treball vertical). Aquesta modificació de la norma pretén acabar 

amb les diferències a l'efecte de la meritació de la prestació per desocupació entre els 

treballadors a temps parcial.  

 

Cal recordar que la Llei General de la Seguretat Social estableix que la durada de la 

prestació per desocupació està en funció dels períodes d'ocupació cotitzada en els 6 anys 

anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de 

cotització, precisant el Reial decret 625/1985 pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984 de 

protecció per desocupació, que, en el cas que les cotitzacions corresponguin a un treball a 

temps parcial o a treball efectiu en els casos de reducció de jornada, cada dia treballat s'ha 

de computar com un dia cotitzat, sigui quina sigui la durada de la jornada. 

 

La norma aprovada ara regula que quan les cotitzacions acreditades corresponguin a 

treballs a temps parcial es computarà el període durant el qual el treballador hagi romàs en 

alta, amb independència que s'hagin treballat tots els dies laborables, o tan sols una part, 

independentment de la durada de la jornada. 

 

Amb aquest canvi normatiu s'afavoreix l'accés a la prestació per desocupació o al subsidi 
en facilitar l'acreditació del període mínim de cotització exigible per obtenir el dret. A més, 
incrementa la durada de la prestació contributiva per desocupació en tenir en compte com 
a cotitzats els dies en els quals no hi ha hagut prestació de serveis dins de la vigència del 
contracte de treball. 
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MERCANTIL 

Adaptació de la normativa espanyola al Reglament general de 

protecció de dades de la UE 

Al BOE del dia 30 de juliol de 2018, s'ha publicat el Reial decret-llei 5/2018, 

amb mesures urgents per adaptar el dret espanyol al Reglament general de 

protecció de dades, norma de la Unió Europea que, en entrar en vigor el 

passat 25 de maig, va imposar importants modificacions en la legislació 

interna, regulant també el règim de prescripció de les sancions previstes en 

el text europeu, i que ve a aclarir – a espera de l'aprovació de la nova Llei 

orgànica de protecció de dades personals- certs aspectes del dret intern que 

es trobaven desplaçats des que el passat 25 de maig de 2018 resultés de 

plena aplicació del Reglament de la UE. 

 
Al BOE del dia 30 de juliol de 2018, s'ha publicat el Reial decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, 

de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea 

en matèria de protecció de dades, que ve a aclarir – a l’espera de l'aprovació de la nova 

Llei orgànica de protecció de dades personals- certs aspectes del dret intern que es 

trobaven desplaçats des que el passat 25 de maig de 2018 resultés de plena aplicació del 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades o RGPD). 

 

La normativa espanyola s’ha d'adaptar al nou reglament europeu en aquells preceptes en 

els quals aquest deixi marge o bé en tot allò que ho contravingui. Per a això es va aprovar 

el passat 24 de novembre de 2017 el Projecte de llei orgànica de protecció de dades de 

caràcter personal. Aquest projecte està en fase d'esmenes i aprovació parlamentària i, 

mentre arriba la seva aprovació definitiva, s'ha fet necessària l'aprovació d'aquest Decret-

llei per regular algunes matèries que per raons d'urgència no poden esperar al fet que el 

projecte de llei estigui definitivament aprovat.  

 

Aquesta norma entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE i romandrà vigent 

fins a l'entrada en vigor de la nova legislació orgànica de protecció de dades. 

 

El contingut essencial d'aquesta norma regula aquelles qüestions que queden fora de 

l'àmbit de la Llei orgànica, que són (i) l'exercici de poders de recerca de l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades, (ii) el règim sancionador i (iii) els procediments per al 

cas de possibles vulneracions de la normativa de protecció de dades. 
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Així, entre altres mesures contingudes en el Reial decret-llei (RDL), destaquen les 

següents: 

 

 La delimitació dels subjectes responsables dels tractaments als quals els és 

aplicable el règim sancionador (els encarregats dels tractaments; els representants 

dels responsables o encarregats dels tractaments no establerts al territori de la 

Unió Europea; les entitats de certificació; les entitats acreditades de supervisió dels 

codis de conducta). El RDL segueix les consideracions del reglament europeu i 

exclou als delegats de protecció de dades de responsabilitat. 

 

 S'estableixen els terminis de prescripció de les infraccions: (i) tres anys quan ens 

trobem davant algun dels supòsits sancionats pel RGPD amb multes de fins a 20 

milions d'euros o d'una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci 

total anual global de l'exercici financer anterior i (ii) dos anys quan ens trobem 

davant algun dels supòsits sancionats pel RGPD amb multa de fins a 10 milions 

d'euros o d'una quantia equivalent al 2% com a màxim del volum de negoci total 

anual global de l'exercici financer anterior. 

 

 S'estableixen els terminis de prescripció de les sancions una vegada imposades, 

això és, el període del qual disposa l'administració per requerir-nos el seu 

pagament: (i) un any les sancions amb import igual o inferior a 40.000 euros, (ii) 

dos anys per a les sancions l'import de les quals oscil·li entre 40.0001 euros i 

300.000 euros i (iii) tres anys per a les sancions per import superior a 300.000 

euros. 

 

 Peculiaritats dels procediments: 

 

a) En cas de possible vulneració de la normativa de protecció de dades es 

distingeixen: 

 

 Aquells procediments tramitats per l'Agència Espanyola de Protecció 

de Dades en els supòsits en els quals un afectat reclami que no ha 

estat atesa la seva sol·licitud d'exercici dels drets reconeguts en els 

articles 15 a 22 del Reglament.   

 

 Aquells en els quals s’investigui l'existència d'una possible infracció 

del que es disposa en l'esmentat reglament i la normativa espanyola 

de protecció de dades. 

 

b) Suspensió automàtica dels terminis de tramitació quan s’hagi d’obtenir 

informació, consulta, sol·licitud d'assistència o pronunciament preceptiu d'un òrgan 

o organisme de la UE o d'una o diverses autoritats de control dels estats membres 

conforme amb l'establert en el Reglament general de protecció de dades, pel temps 
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que intervingui entre la sol·licitud i la notificació del pronunciament a l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat d'evitar-ne la caducitat. 

 

c) Actuacions prèvies de recerca: abans de l'adopció de l'acord d'inici de 

procediment, i una vegada admesa a tràmit la reclamació si n’hi hagués, l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades podrà dur a terme actuacions prèvies de recerca 

a fi d'aconseguir una millor determinació dels fets i les circumstàncies que 

justifiquen la tramitació del procediment. 

 

 La representació espanyola en el Comitè europeu de protecció de dades a través 

de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.   

 

 Finalment, els contractes d'encarregat del tractament subscrits amb anterioritat al 

25 de maig de 2018 subjectes a l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal mantindran la seva vigència 

fins al dia del venciment assenyalat en els mateixos i en cas d'haver-se pactat de 

forma indefinida, fins al 25 de maig de 2022. No obstant això, durant els esmentats 

terminis qualsevol de les parts podrà exigir a l'altra la modificació del contracte a fi 

que resulti conforme a les noves exigències del RGPD. 
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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. Ajuts dirigits a impulsar el creixement de la indústria espanyola en el marc del 

projecte "Programa de Creixement Empresarial" 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 190 

Data de publicació: 7/08/2018  

Termini: 21/09/2018 

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40338.pdf 

 

2. Ajuts a «Projectes de R+D de generació de coneixement» corresponents al 

programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del 

sistema de R+D+i. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 201 

Data de publicació: 20/08/2018  

Termini: 4/10/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-B-2018-41095.pdf 

 

3. Ajuts a projectes de R+D+i «reptes investigació» corresponents al programa 

estatal de R+D+i orientada als reptes de la societat. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 201 

Data de publicació: 20/08/2018  

Termini: 13/09/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-B-2018-41094.pdf 

 

4. Ajuts per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals durant l’any 2018. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 200 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-B-2018-41095.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-B-2018-41094.pdf


 
Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius | Pàgina 8 de 10 

 

  

  

Data de publicació: 18/08/2018  

Termini: 29/10/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41032.pdf 

 

5. Subvencions destinades a la realització d’accions sectorials per als anys 2018 i 

2019 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 200 

Data de publicació: 18/08/2018  

Termini: 25/09/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41031.pdf 

 

6. Subvencions destinades a la realització d’accions transversals per als anys 2018 i 

2019 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 200 

Data de publicació: 18/08/2018  

Termini: 25/09/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41030.pdf 

 

7. Subvencions destinades a la realització d’accions intersectorials per als anys 2018 

i 2019 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 200 

Data de publicació: 18/08/2018  

Termini: 25/09/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41029.pdf 

 

8. Ajuts del certamen nacional de joves emprenedors. 

Butlletí Oficial de l'Estat 

Núm. de butlletí: 206 

Data de publicació: 25/08/2018 

Termini: 14/09/2018 

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-B-2018-41347.pdf 

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-B-2018-41347.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 destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7680 

Data de publicació: 7/08/2018  

Termini: sense determinar 

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690771.pdf 

 

2. Ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç a la competitivitat. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7678 

Data de publicació: 3/08/2018  

Termini: 27/09/2018 

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690466.pdf 

 

3. Subvencions per a la realització del programa 30 plus per a la inserció de 

persones desocupades de 30 i més anys. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7677 

Data de publicació: 2/08/2018 

Termini: 11/10/2018 

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690126.pdf 

 

4. Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació de 

desocupació més grans de 45 anys al mercat de treball. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7677 

Data de publicació: 2/08/2018 

Termini: sense determinar 

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690056.pdf 

 

5. Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690771.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690466.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690126.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690056.pdf
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Núm. de butlletí: 7678 

Data de publicació: 3/08/2018  

Termini: 1/10/2018 

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690326.pdf 

 

6. Subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió 

per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec 

dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7680 

Data de publicació: 7/08/2018 

Termini: sense determinar 

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690855.pdf 

 

7. Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb 

discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses 

d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a 

l'any 2018. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7684 

Data de publicació: 13/08/2018 

Termini: 11/10/2018 

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7684/1691482.pdf 

 

8. Ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut 

destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres 

educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de 

participació dels centres educatius en els programes esmentats i es regula el 

procediment de selecció del proveïdor per a cada programa. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Núm. de butlletí: 7682 

Data de publicació: 9/08/2018 

Termini: sense determinar 

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691255.pdf 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690326.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690855.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7684/1691482.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691255.pdf

