
 
 

 

Sessió de tarda de la II Jornada Tributària FiscalistesCEC 

 
Miguel Caamaño: “La inspecció de les zones dels 

despatxos en què no poden accedir tercers, 
només amb autorització judicial” 

 
- El catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de La Corunya i 
advocat Miguel Caamaño ha destacat que “la figura del domicili 
constitucionalment protegit és aplicable a les persones jurídiques en les 
inspeccions per sorpresa de les empreses i despatxos professionals limitant el 
registre d’oficines o sales de reunions”. 
 
- L’advocat del Departament d'Impostos de Baker & McKenzie Ignacio Urcelay ha 
abordat les conseqüències fiscals de la successió en l’empresa familiar apuntant 
a un “actual panorama d’incertesa” i a una “asimetria entre l’impost de 
successions i donacions respecte al de societats”. 
 
Barcelona, 23 de Febrer de 2017.- L’entrada i registre en empreses i despatxos 
professionals i les conseqüències fiscals de la successió en l’empresa familiar en 
l’actualitat han centrat les ponències de la tarda en la II Jornada Tributària organitzada 
pels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya (FiscalistesCEC) avui a 
l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona. 
 
El catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de La Corunya i advocat 
Miguel Caamaño ha afirmat que “les entrades per sorpresa a les empreses i als 
despatxos professionals va a més, a la vegada que proliferen cada vegada més també 
el precinte, dipòsit i confiscació de material”. Caamaño ha destacat que “sense 
autorització judicial, la inspecció té dret a exigir que se li ensenyin documents en els 
diversos suports informàtics però no a tocar ni manipular els equips informàtics”. A 
més ha recordat que, segons una sentència del Tribunal Suprem d’abril de 2010, “la 
figura del domicili constitucionalment protegit abans només vinculat a les persones 
físiques també és ara aplicable a les persones jurídiques”. En aquest sentit ha 
subratllat que “les zones, àrees i espais d’una empresa o despatx a les quals els 
tercers no poden accedir sense autorització com ara les sales de reunions o les 
mateixes oficines només es poden registrar amb autorització judicial”. 
 
En relació a qui pot facilitar el consentiment per una inspecció, Caamaño ha explicat 
que “en el cas de persones físiques només pot donar-lo el titular d’una activitat o el 
legítim habitant d’un espai, mentre que en les persones jurídiques i societats només el 
gerent i els administradors o consellers”. Caamaño ha afegit que “durant una inspecció 
es pot revocar un consentiment prèviament donat exigint una nova diligència sempre 
que sigui en relació al registre de les àrees designades com a domicili 
constitucionalment protegit”. A més ha recalcat que “segons una sentència del Tribunal 
Constitucional de 2015, es pot discutir la invalidesa de les proves quan no es pugui 
provar que la persona que va donar el consentiment d’inspecció estigués degudament 
advertida de les conseqüències” i ha comentat com “també es discuteix la validesa de 
les proves en el cas que la inspecció s’endugui dades relatives a exercicis diferents 
dels que figuraven a la autorització judicial”.  
 



D’altra banda, l’advocat del Departament d'Impostos de Baker&McKenzie Ignacio 
Urcelay ha abordat les conseqüències fiscals de la successió en l’empresa familiar 
apuntant a un “actual panorama d’incertesa” i a una “asimetria entre l’impost de 
successions i donacions respecte al de societats i de patrimoni”.   
 
Urcelay ha destacat que “les donacions dineràries o sense rendes en el transmetent sí 
que es contempla en la normativa autonòmica”. També ha recomanat la realització 
d’una “auditoria de compliment dels requisits de l’empresa familiar amb les diverses 
novetats interpretatives”. En relació a la planificació fiscal a través del règim de 
neutralitat fiscal, Urcelay ha explicat que “el criteri administratiu de la Direcció General 
Tributària assumeix que facilitar i planificar la futura successió familiar és un motiu 
econòmic vàlid a efectes de l’aplicació del règim de neutralitat fiscal” però també ha 
recordat que “si les operacions d’escissió total proporcional preparatòria seguit d’una 
eventual donació té per objectiu donar en situacions més avantatjoses que les prèvies 
no hi ha motiu econòmic vàlid, en canvi via testament sí”. Finalment ha subratllat la 
recomanació de “ponderar els avantatges fiscals amb d’altres factors”. 
 
A la II Jornada Tributària de FiscalistesCEC també s’han abordat en les ponències 
matinals qüestions com ara les novetats tributàries a Catalunya per part del secretari 
d’Hisenda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó, els detalls del sistema de 
Subministrament Immediat d’Informació (SII) a càrrec del director general del 
Departament de Gestió Tributària de l'AEAT Rufino de la Rosa o les novetats en 
relació al Model 720 de declaració de béns a l’estranger amb l’advocat i soci de DMS 
Consulting Alejandro del Campo i l’advocat, cofundador de www.fiscalblog.es i 
professor de la Universitat Abat Oliba CEU Esaú Alarcón. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats 
(més de 3.300 en l’àmbit fiscal) i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat 
com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es 
configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum 
d'opinió obert a la societat en general. 
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