
La presentació de la Declara-
ció Única Agrària (DUN)
És obligatori realitzar la DUN? Qui ha de formalitzar-la?      
Què ha d’incloure i quan es pot presentar? LEXVITI et dóna 
alguns detalls. Truca’ns, informa’t i assessora’t!

La declaració única agrària (DUN) és un document anual que de forma 
obligatòria ha de realitzar la persona titular d’una explotació agrària per 
tal de sol·licitar alguns ajuts o efectuar determinades declaracions. També 
és necessària en els següents casos: quan el titular vulgui donar-se d’alta 
o fer modificacions de dades al Registre de plantacions fruiteres de Cata-
lunya; quan l’explotació estigui sotmesa als requisits de la condicionalitat 
per haver percebut l’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de 
la vinya o l’ajut a l’abandonament de la vinya; quan el declarant tingui 
parcel·les vitivinícoles, per tal d’actualitzar les dades del Registre vitiviní-
cola de Catalunya; o per adherir-se al sistema de venda de proximitat de 
productes agroalimentaris de Catalunya. 
La DUN ha d’incloure les dades generals de l’explotació i del declarant; les 
dades de la totalitat de la superfície de l’explotació amb cultius herbacis, 
llenyosos, pastures, forestals i improductives; així com les dades de rama-
deria que formin part de l’explotació. Una mateixa superfície no pot estar 
inclosa en diferents declaracions.
La DUN es pot presentar des de l’1 de març fins el 31 de desembre del 
2015. Si es volen demanar ajuts associats a la DUN s’ha de fer de l’1 de 
març al 15 de maig del 2015. Per notificacions a efectes d’inscripció al 
Registre d’Explotacions Agrícoles, el termini és de l’1 de març al 15 de 
maig del 2015, ambdós inclosos.
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Nou procediment amb        
relació als llibres societaris
La llei fixa que tots els llibres que obligatòriament ha-
gin de portar els empresaris d’acord a la legalitat, inclo-
sos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats 
o els  llibres de registres de socis, s’hauran de legalitzar 
telemàticament al Registre Mercantil després de la seva 
complimentació en suport electrònic i abans que faci 4 
mesos del tancament de l’exercici. Les comunicacions te-
lemàtiques amb continguts del 2014 s’han de fer abans del 
30 d’abril del 2015 amb relació a llibres comptables, llibres 
d’actes de juntes generals de socis/accionistes o llibres de 
registre de socis o d’accions nominatives, sempre que el 
tancament de l’exercici sigui el 31-12-2014.

La recompensa del rigor
Gestionar una empresa, i sobretot 
una empresa vitivinícola, vol dir 
contemplar múltiples variables, 
això de ben segur no ho posa nin-
gú en dubte. Veure l’evolució de 
les vendes, millorar dia a dia els 
sistemes de producció en vinya, 
motivar i donar suport als treballa-
dors, complir amb les obligacions 
legals, i moltes altres variables que           
segurament a tots vostès ara els ve-
nen al cap. 
Reflexionant sobre aquesta pre-
missa ens n’adonarem que la gestió 
empresarial, degut a la seva com-
plexitat i a la volatilitat de l’entorn 
en el qual ens ha tocat conviure, 
quan es fa des de la improvisació, 
porta la majoria dels casos a resul-
tats catastròfics. 
La dificultat consisteix en no caure 
en aquest temut dia a dia i disposar 
d’una planificació que ens perme-
ti anticipar-nos a accions o deci-
sions que, preses de forma errònia, 
posen en perill la rendibilitat del 
negoci, dificultat que s’agreuja 
quan les estructures empresarials 
són petites i quan les funcions de 
gerència es comparteixen amb fun-
cions enològiques, funcions de bo-
dega i funcions de control de camp. 
Aquesta figura d’home orquestra 

porta implícit un gran perill si no 
som capaços de jugar el rol correc-
te en cadascun dels moments. Un 
bon exercici de sinceritat perso-
nal que hauríem de fer sovint és 
calcular el temps que li dediquem 
al llarg del dia a tasques estratè-
giques, a “pensar”, i el temps que 
invertim en tasques tècniques i ru-
tinàries, a “treballar”. Quant major 
és la responsabilitat que tenim dins 
de l’empresa, major hauria de ser el 
temps dedicat a gestió i control.  
Invertir temps en planificar, atu-
rar-se, reflexionar i no deixar-nos 
portar per les urgències hauria de 
ser una obligatorietat en la gestió 
d’una empresa. Substituir rutines i 
vicis adquirits per estones d’anàlisi 
és treballar per un futur i per una 
empresa més sòlida i sana. 
Arribats en aquest punt, no és mo-
ment de treballar més, és moment 
de treballar millor, de perseguir la 
productivitat i de dedicar temps al 
que realment és important. Albert 
Einstein deia que si “fem sempre 
el mateix, sempre obtindrem els 
mateixos resultats”. Siguin valents, 
siguin contundents i inverteixin 
en aquest canvi. Els seus clients, la 
seva gent i sobretot el seu negoci 
els ho acabarà agraint.

Albert Pàmies
Economista i Consultor d’Empreses
apamies@inspiraconsulting.com



Principals afectacions de la 
Reforma Fiscal a les SCP
Una de les conseqüències de la Reforma Fiscal apro-
vada pel govern espanyol és l’entrada en vigor amb 
efectes a 1 de gener d’aquest 2015 de la Llei 27/2014, 
la nova normativa que regula l’Impost de Societats. 
Entre les novetats més destacades del nou text legal, 
hi ha els canvis fiscals relatius a les societats civils par-
ticulars (SCP).
Segons la nova legislació, amb efectes a 1 de gener del 
2016, s’incorporen com a subjectes passius de l’mpost 
de Societats les societats civils amb personalitat jurídi-
ca pròpia i objecte mercantil. La llei estableix un règim 
fiscal especial per a la dissolució i liquidació (durant 
el 2016) d’aquelles societats civils que fins ara havien 
estat subjectes al règim d’atribució de rendes.
Si aquest és el cas de la seva empresa, abans del 2016 
haurà de decidir entre transformar-la en Societat Li-
mitada (SL), mantenir-la com a SCP i tributar amb 
Impost de Societats, dissoldre la SCP, o formar un al-
tre tipus de figura fiscal. 
Li generen dubtes aquests canvis? Necessita més in-
formació? LEXVITI l’assessora. Contacti amb nosal-
tres i respondrem a les seves preguntes! 
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GRAU GRIELL
Av. del Garraf, 6, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 906 296

JURISA
Carrer Bonaire, 54
43740 Móra d’Ebre
Tel. 977 402 632

lexviti.com
info@lexviti.com


