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1. Diferència entre:
Teletreball internacional
Treballador desplaçat
Treballador transfronterer
Treballador contractat en destí
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Un "treballador de s p l a ç a t " é s u n t r e b a l l a d o r
que és enviat per l a s e v a e m p r e s a p e r a p o r t a r
a terme un servei e n u n a l t r e E s t a t a m b
caràcter temporal.
Treballador desplaçat:
1. El desplaçament d'un treballador per compte i sota la
direcció de la seva empresa en execució d'un
contracte celebrat entre la mateixa i el destinatari de
la prestació de serveis, que estigui establert o que
exerceixi la seva activitat en el país de destí.
2. El desplaçament d'un treballador a un centre de
treball de la pròpia empresa o d'una altra empresa del
grup del que formi part.
3. El desplaçament d'un treballador per part d'una
empresa de treball temporal per a la seva posada a
disposició d'una empresa usuària que estigui
establerta o que exerceixi la seva activitat en el país
de destí.
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Teletreball
El treball a distància, entenent com a treball que es
realitza fora dels establiments i centres habituals de
l'empresa i del que el teletreball és una subespècie que
implica la prestació de serveis amb noves tecnologies.

"Forma d'organització o de realització del treball
utilitzant les tecnologies de la informació, en el marc
d'un contracte o d'una relació laboral, en la que un
treball que també hauria pogut realitzar-se als locals
de l'empresa, s'executa habitualment fora d'aquests”
Acord Marc Europeu sobre el Teletreball 2002
revisat 2009
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Tràmits a rea l i t z a r
Gestions per al desplaçament de treballadors (en
origen):
Comunicació de desplaçament a la Seguretat Social
Espanyola.
-Sol·licitud telemàtica de formulari A1 sol·licitud
telemàtica A1.
-Duració màxima 2 anys (possibilitat de pròrroga)
o depèn del Conveni.
Sol·licitud de Targeta Sanitària Europea sol·licitud
TSE online /Assegurança mèdica privada.
Revisar “prevenció de riscos”.
Revisar aspectes fiscalss.
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Tràmits a rea l i t z a r
Gestions per al desplaçament de treballadors (en
destí):
Acreditar el compliment de condicions laborals de
destí.
Comunicació de desplaçament a autoritats de
destí, si és necessari.
Segons duració del desplaçament (+ 3 mesos) i
destí registre com a resident europeu/permís de
residència.
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Residència Fisca l

Canvia o no? Regla 183 dies
Atenció: Si família segueix a Espanya,
manté residència fiscal

Cotització a SS a
Espan ya:
Retenció IRPF?

• Si no acredita que no és resident fiscal --> retenció
com a resident.
Sanció empresa per no retenir.
• Com a no resident --> Conveni de doble imposició
aplicable.
Declarar altres ingressos com a no resident (beneficis
empresarials, immobles…).

www.agmabogados.com

7p
• Revisar requisits --> benefici de l'empresa de destí.

Llei Beckham o
equivalents

• Teletreballadors: (No desplaçament per motiu
laboral sinò voluntari) però atenció a possibles
incentius fiscals per a teletreballadors.
• Desplaçats: Sí aplica.
• Contractats en destí: Sí aplica.
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1.Per a treballadors desplaçats --> Autorització de
residència per trasllat intraempresarial.
2. Per a teletreballar des d'Espanya --> Autorització de
residència no lucrativa.
3. Contractes a Espanya -->
Autorització de residència per a professionals
altament qualificats.
Autorització de residència amb contracte en
pràctiques.
Autorització de residència temporal i treball per
compte d'altri.
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Ordre INT/420/2021 de 29 d'abril de 2021 DES DE PAÏSOS
TERCERS A ESPANYA
- Pròrroga fins el 31/05/2021 Ordre INT/657/2020 de 17 de
juliol.
-Només poden viatjar:
Residentas a la UE camí del país en qüestió.
Professionals de la salut, investigadors sanitaris i
professionals de la cura de gent gran que es dirigeixin o
tornin d'exercir la seva activitat.
Personal de transport, mariners i personal aeronàutic.
Personal
diplomàtic,
consular,
d'organitzacions
internacionals,
militars,
de
projecció
civil
o
d'organitzacions humanitàries en l'exercici de les seves
funcions.
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Ordre INT/420/2021 de 29 d'abril de 2021 DES DE PAÏSOS
TERCERS A ESPANYA
- Pròrroga fins el 31/05/2021 Ordre INT/657/2020 de 17 de
juliol.
- Només poden viatjar:
Estudiants amb visat o permís.
Treballadors altament qualificats de tasca necessària,
deportistes d'alt nivell.
Viatges per motius familiars imperatius.
Persones que acreditin motius de força major o situació
de necessitat o motius humanitaris.
Nacionals de: Austràlia, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur,
Corea del Sud, Tailàndia i Xina.
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QUARENTENA:
-
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Brasil
Sudàfrica
Botswana
Unió de les Comores
Ghana
Kènia
Moçambic
Tanzània
Zàmbia
Zimbabwe
Perú
Colòmbia
Índia

NO QUARENTENA des d'aquests països si:
- Personal de transport, mariners i personal aeronàutic.
- Personal diplomàtic, consular, d'organitzacions
internacionals, militars, de projecció civil o d'organitzacions
humanitàries en l'exercici de les seves funcions.
- Persones que acreditin motius de força major o situació de
necessitat o motius humanitaris.
- EXCEPTE QUE SIGUIN RESIDENTS A ESPANYA O ANDORRA,
O ESPANYOLS I CÒNJUGUE O PARELLA, ASCENDENTS O
DESCENDENTS.
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Països i zones en els que s'exigeix als passatgers prova PDIA (prova diagnòstica d'infecció activa) i formulari de Control
Sanitari Spain Travel Health (spth.gob.es)
LLISTAT VIGENT DES DE LES 00h DEL DIA 26 D'ABRIL DE 2021 FINS LES 24 HORES DEL 9 DE MAIG DE 2021
Països tercers i zones de risc
Criteris d’inclusió: Tots els països tercers (inclòs Suïssa). S’exceptuen els països inclosos a l’Annex de l’Ordre
INT/675/2020, de 17 de juliol, pel que es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de
viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Shengen per raons d’ordre
públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves posteriors
modificacions.
Queden inclosos tots els països tercers i zones, excepte els següents:
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Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social - Professionals - Spain
Travel Health (mscbs.gob.es)
Modalitats admeses de PDIA per a SARS-CoV-2: PCR (RT-PCR), la
TMA (Ampliació Mediada per Transcripció) i altres proves basades en
tècniques moleculars equivalents, per exemple RT-LAMP (Reverse
Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification).
Realitzades en les 72 horas abans de l'arribada a Espanya.
Exempts menors de 6 anys.
El document acreditatiu del resultado negatiu de la PDIA pot estar redactat
en espanyol, anglès, francès a alemany. En el cas que no es pugui obtenir en
aquests idiomes, el document acreditatiu haurà d'anar acompanyat
d'una traducció oficial a l'espanyol. Pot obtenir el llistat de traductors jurats a
l'espanyol en aquest enllaç.
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Amb més de 35 anys de recorregut, AGM
Abogados sempre ha tingut el mateix
objectiu: trobar la millor i més ràpida
solució als problemes legals dels nostres
clients.
És per a això que reunim a un equip
internacional
de
més
de
100
professionals, repartits entre Barcelona,
Sabadell, Madrid i París, cadascún
especialitzat en la seva àrea en concret i,
sobretot, apassionats per la seva feina.
Som un dels 35 despatxos d'advocats
espanyols més importants del país i
l'únic que compta amb una oficina pròpia
a França.
Els prestigiosos rànkings de despatxos
d'advocats ens recomanen:
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Barcelona
Pau Clarís, 139 | 08009
Tel: +34 93 487 11 26
Fax: +34 93 487 00 68
agm@agmabogados.com

Sabadell
C/del Sol, 217, local | 08201
Tel: +34 93 715 51 36
Fax: +34 93 725 38 45
sabadell@agmabogados.com

Madrid

París

Pº Castellana, 114, esc. 1, 6º 2ª | 28046
Tel: +34 91 562 13 86
Fax: +34 91 561 53 83
madrid@agmabogados.com

27, rue Dumont d’Urville | 75116
Tel: +33 1 44 43 00 70
Fax: +33 1 47 20 57 70
paris@agmabogados.com
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Segueix-nos i comparteix la teva opinió
@AGMAbogados
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