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BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES i BNFIX PICH AUDITORS, bufets 

professionals especialitzats en impostos, assessorament laboral i legal, i 

en auditoria. Com a despatxos independents, som socis fundadors de la 

xarxa BNFIX Consultores i BNFIX Auditors, amb despatxos, a més del de 

Barcelona, a Almeria, Avilés, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo i Vitòria. 

A nivell internacional, som membres independents de DFK International, 

una de les deu associacions més importants d'auditors de comptes i 

assessors d'empreses i negocis del món i que compta amb 214 bufets, 

412 oficines en 92 països. 

 

Tota la informació continguda en aquesta Newsletter, així com la 

d'edicions anteriors, la pot trobar a l'apartat "Àrea de Comunicació" en 

www.pich.bnfix.com 

 

Maria José Moragas. Tel. + 34 93.301.20.22  mail: assessors@pich.bnfix.com 

Barcelona: C/. Fontanella, núm. 21, 2a planta · 08010 

 

 

Segueix-nos també a   

http://www.pich.bnfix.com/
https://www.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas/
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/ DESTAQUEM  
 
 

1. Enquadrament a la Seguretat Socials dels socis administradors i 

familiars: algunes claus 

La normativa sobre Seguretat Social regula 

l’enquadrament dels socis i administradors de 

societats i situa, dins del Règim Especial de 

Treballadors Autònoms (RETA), a les persones que són 

socis, presten els seus serveis i són retribuïts per 

aquest motiu en les entitats mercantils; així doncs el 

règim es fa extensiu als familiars que també treballin a la societat. 

Per això, volem recordar que estem davant decisions importants, donat que si una 

persona està donada d’alta en el RETA quan hauria d’estar en el Règim General, corre 

el risc de ser sancionat. De la mateixa manera, volem recordar les obligacions dels 

professionals en el règim d’autònoms de rebre notificacions de la Seguretat Social per 

via telemàtica, així com els diversos efectes de cotitzar per aquest règim. Donada la 

rellevància del tema, hem preparat una informació al respecte que la pot consultar 

clicant AQUÍ.  

Com sempre, restem a la seva disposició per tal d’aclarir aquells dubtes que en un 

tema com aquest, d’especial complexitat, pugui representar.  

Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com 
 

2. Darrer capítol en l’impost sobre AJD: a partir d’ara pagaran els 

bancs  

La incertesa i inseguretat jurídica 

generada per les darreres sentències sobre 

el subjecte passiu de l’Impost sobre Actes 

Jurídics Documentats (IAJD) va viure el seu 

darrer capítol amb la publicació el 8 de 

novembre, del Real Decreto el qual 

modifica la llei que regula aquest impost. 

L’esmentat Real Decreto assenyala que és el 

banc i no el client qui ha d’abonar l’IAJD en la signatura d’una hipoteca amb garantia 

hipotecària. S’estableix, a més a més, com a despesa no deduïble a efectes de 

l’impost sobre societats. Degut a la importància del canvi, hem preparat una circular 

que pot consultar clicant AQUÍ 

Pere Alonso • pere.alonso@pich.bnfix.com 

http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2018/11/Encuadramiento-en-la-SS-de-los-socios-administradores-y-familiares.pdf
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2018/11/Ultimo-cap%C3%ADtulo-en-el-impuesto-sobre-AJD.pdf
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3. A punt les noves obligacions empresarials en matèria 

d’informació no financera  
 

En els darrers anys, determinats grups i empreses han 

vist augmentar les seves obligacions legals de facilitar 

informació no financera i informació sobre diversitat. 

L’objectiu d’aquestes mesures és identificar riscos sobre 

la seva sostenibilitat i incrementar la confiança 

d’inversors, consumidors i societat en general. La darrera 

novetat en aquest camp és un projecte de Llei el qual modifica, entre altres, el 

Codi de Comerç i la Llei de Societats de Capital. L’esmentat projecte, actualment 

en tràmit parlamentari, podria publicar-se en el BOE abans de finals d’any i, per tant, 

afectar als exercicis econòmics que comencin a partir de l’1 de gener de 2019. Es 

tracta, doncs, d’un projecte que afectarà a certs tipus d’empreses i que introdueix uns 

requeriments de transparència sobre aspectes no financers més exigents que els 

existents fins ara. 

Per a conèixer més detalls sobre les entitats obligades a complir aquestes noves 

obligacions, la informació a presentar, i altres requisits, poden clicar AQUÍ  

Joan Claret • joan.claret@pich.bnfix.com 

 
 

4. Desembre és el mes de l’IAE: resolem dubtes per a la seva 

correcte declaració  

En el calendari fiscal, al mes de desembre, li 

correspon, entre altres, la declaració de 

l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). 

Per aquest motiu, hem considerat convenient 

recollir en una circular alguns apunts per a fer 

correctament l’esmentada declaració en funció dels ingressos dels exercicis anteriors. 

Així mateix, recordem aspectes bàsics sobre qui està obligat a declarar i qui hi està 

exempt, les altes i baixes, els límits del volum de negoci, els models de declaració, 

etcètera. 

Poden accedir a l’esmentada circular clicant  AQUÍ 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com  

  

http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2018/11/Nuevas-obligaciones-empresariales-en-materia-de-informaci%C3%B3n-no-financiera-.pdf
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2018/11/IAE.pdf
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5. La presentació del model 347, a febrer  
 

Una ordre del Ministeri d’Hisenda del passat 

18 d’octubre estableix en el mes de febrer, de 

forma indefinida, el termini de presentació 

del model 347, Declaració anual d’operacions 

amb terceres persones. D’aquesta manera s’han 

atès els arguments del Consejo General de 

Economistas. L’esmentada ordre introdueix 

canvis en altres declaracions, així com un nou 

sistema de validació en línia de les declaracions informatives, un sistema que, segons 

el Consejo, va ser molt estricte, per la qual cosa es recomana fer proves abans del 

moment de la presentació definitiva. L’esmentat sistema, quan s’hagin transmès els 

registres correctes i altres d’erronis, oferirà dues possibilitats: la primera és presentar 

la declaració d’aquests registres. La segona és esperar a solucionar els errors per a 

presentar una declaració completa correcta. 

Per tal d’accedir a la informació de la pàgina de l’AEAT sobre declaracions 

informatives i al portal de proves, cliqui AQUÍ 

Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com 

 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/General/General.html
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/ OFICINA 
 

BARCELONA 
BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 

BNFIX PICH AUDITORS 

C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22  

 

/ D’ALTRES OFICINES 
 

ALMERIA 
AUDITORIA / CONSULTORIA 

C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo /  04004 - Almeria /  Tel: 950 264 344  

ASTURIES 
AUDITORIA 

C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo. /  Tel: 985 220 538  

CONSULTORIA 

C/ José Manuel Pedregal 14, 1º /  33400 – Avilés /  Tel: 985 56 71 40   

C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha.  /  33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57  

MADRID 
AUDITORIA  

C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas /  28008 – Madrid /  Tel: 91 541 80 36  

CONSULTORIA 

C/ Tutor 43, 1ºA. /  28008 – Madrid /  Tel: 91 542 20 46  

MURCIA 
AUDITORIA  

Paseo Almirante Fajardo de Guevara, 7 /  30007 -  Murcia /  Tel: 968 245 753  

CONSULTORIA 

C/ Alonso de Ojeda, 4. /  30007 - Murcia /  Tel: 968 24 04 04  

VITORIA 
AUDITORIA  

C/ Arca, 2-4º. /  01005, Vitoria-Gasteiz. /  Tel: 945 154 420  
 
 


