
 

Aquest butlletí ha estat elaborat pel nostre equip de professionals, amb la coordinació d'Araceli Artisó i el suport 
periodístic de Maite Baratech 
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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. Cafè amb BNFIX PICH. Oportunitats per a les pimes de la nova 

llei de Contractes del Sector Públic  
 

Aquest divendres dia 11 de gener 

reprenem els nostres tradicionals 

Cafè amg BNFIX PICH, que en 

aquesta ocasió porta per títol La 

nova Llei de Contractes del sector  

públic. Possibilitats i requisits de les 

petites i mitjanes empreses. Què hem de conèixer? L’impartirà l’advocat, col·laborador 

de BNFIX PICH i expert en la norma Carlos Obeso Riess. Gràcies a la seva àmplia 

experiència en aquest camp ens exposarà les novetats de la llei i els mecanismes a 

l’abast de les petites i mitjanes empreses per a poder subministrar béns i serveis a 

l’administració. Obeso estarà acompanyat per Joan Claret, economista-auditor i 

responsable del sector públic a BNFIX PICH, així com d’altres socis i professionals dels 

nostre equip. 

 

La trobada, de caràcter gratuita, tindrà el format habitual; començarà amb una 

conferència Col·loqui a les 9 hores i conclourà amb un esmorzar a les 10:30 del matí; 

serà a les nostres oficines de  Fontanella 21, 2n 4a i s’emetrà simultàniament a la resta 

d’oficines de BNFIX d’Almeria, Avilès, Madrid, Múrcia, Oviedo i Vitòria.  

 

Donat que l’aforament és limitat, preguem que si volen assistir ens ho comuniqui 

trucant al  tf. 93.301.20.22 (Mari Carmen Caballero), o bé mitjançant mail: 

mcarmen.caballero@pich.bnfix.com.  

 

Maria José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com 
 
  

2. Publicat el calendari de festes locals 

 
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar 

el 28 de desembre l’ordre que fixa el calendari de 

festes locals a Catalunya. Aquesta publicació, junt el 

calendari de festes autonòmiques que els varem 

comunicar en butlletins anteriors, permetran a les 

empreses confeccionsr el seu calendari laboral tal i 

com exigeix l’Estatut dels Treballadors. Per a la resta 

de l’Estat s’han de tenir en compte les festes 

autonòmiques i locals de cada comunitat.   

mailto:araceli.artiso@pich.bnfix.com
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Hem preparat una circular on podran consultar el calendari de festes locals i 

autonòmiques catalanes, i a la qual hi poden accedir clicant AQUÍ 

 

Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com 

 

3. El Salari Mínim Interprofessional puja a 900 euros  
 

La principal novetat laboral amb la qual hem 

inaugurat l’any 2019 és, sens dubte, l’augment 

fins a  900 euros del Salari Mínim 

Interprofessional (SMI), la qual cosa significa una 

pujada del 22,3 por cent. Aquest augment és 

d’especial importància per als col·lectius que no 

disposen de conveni col·lectiu propi, per a 

treballadors de la llar i per a treballadors eventuals 

temporers.  Una altra novetat important és la revalorització de les pensions un  1,6 per 

cent. Donada la rellevància d’ambdúes pujades i el volum de població a les que afecten, 

hem redactat una circular informativa en la qual hi detallem els principals aspectes i 

efectes de cada una i l’enllacem amb els reals decrets corresponents. Poden llegir la 

informació clicant AQUÍ 

 

Jordi Carbonell • jordi.carbonell@pich.bnfix.com 

 

4. El Real Decret-llei 28/2018 revisa bases i tipus de cotització, 

subsidis, ajuts i pensions   

Actualizació de pensions i aclaracions sobre 

l’augment del SMI, dels que en parlem en el punt 

anterior d’aquesta newsletter, estan inclosos en el 

Real Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la 

revalorització de les pensions públiques i altres 

mesures urgents en matèria social, laboral i de 

treball. L’esmentat Real Decret-llei, en vigor des del 

primer de gener, revisa diversos aspectes regulatoris del règim de la Seguretat Social 

de treballador per compte aliè, de treballadors del mar i autònoms, fixa l’augment de 

la base màxima de cotització a la Seguretat Social, redueix el mínim de dies necessari 

per a accedir al subsidi d’atur, modifica la regulació de les pràctiques acadèmiques i 

fa canvis en els subsidis. De tot això se’n parla amb més detall a la circular que poden 

llegir clicant AQUÍ   

 

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

http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/01/Calendari-de-festes-locals-i-auton%C3%B2miques-2019.pdf
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/01/SMI-y-otras-disposiciones.pdf
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/01/190107-RDL-28-20181.pdf
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5. En vigor la llei que obliga a les empreses més grans a presentar 

informació no financera  
 

El BOE del 29 de desembre va publicar la Llei 

11/2018 que modifica, entre altres normes, el 

Codi de Comerç, el Text Ref`s de la Llei de 

Societats de Capital i la Llei d’Auditoria de 

Comptes en matèria d’informació no financera i 

diversitat. Des de la seva entrada en vigor, el 30 de desembre, les empreses que 

compleixin determinats requisits hauran d’elaborar cada exercici el seu Estat 

d’Informació No Financera (EINF) i presentar-lo en el Registro Mercantil junt amb els 

comptes anuals de la societat.  

 

Aquest estat haurà de contenir informació sobre l’impacte de l’activitat empresarial en 

el medi ambient, així com sobre polítiques socials i de personal, incloses les adoptades 

per tal d’afavorir la no discriminació i igualtat de tracte de les dones i homes i la inclusió 

de persones amb discapacitat i de l’accessibilitat universal. La finalitat d’aquest canvi és 

millorar la sostenibilitat i augmentar, gràcies a una major transparència, la confiança 

d’inversors, de consumidors i de la societat en general. 

 

Per tal d’informar amb m´se detalls de la norma, dels efectes dels seu incompliment i 

dels requisits que han de reunir les empreses obligades, hem elaborat una circular que 

pot llegir clicant AQUÍ    

 

Maria José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com 

 

6. La Llei de Societats de Capital suavitza requisits sobre separació 

de socis 

Una de les novetats destacades de la Llei 

11/2018, de la qual en parlem més a dalt, és 

el canvi en la Llei de Societats de Capital 

(art 348 bis) que regula el dret a la separació 

del soci per manca de distribució de 

dividends. L’esmentat dret és aplicable a les 

juntes generals que se celebren des del 30 de 

desembre passat i redueix considerablement els requisits que possibiliten l’exercici 

d’aquest dret. Si vol conèixer més detalls pot llegir la circular que hem preparat clicant 

AQUÍ 

 
Carla Perarnau • carla.perarnau@pich.bnfix.com 
 

http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/01/190103.Ley-11-2018.pdf
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/01/190103.Ley-11-2018.pdf
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7. Canvis en les deduccions per maternitat, família nombrosa, 

cònjuge amb discapacitat.... i més 
 

El Real Decret 1461/2018, que modifica el 

Reglament de l’IRPF per tal d’adaptar-lo als canvis 

de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 

(PGE) per al 2018, incorpora diverses novetats; 

d’elles en destaquem l’augment de la deducció per 

maternitat quan la mare suporta despeses per fill menor de 3 anys en escoles bressol o 

centres educatiu autoritzats i la deducció per major nombre de fills en famílies 

nombroses o per cònjuge amb discapacitat a càrrec. La norma adapta així mateix els 

tipus de retenció per a les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla i fa altres canvis que, pel 

seu abast, han estat objecte d’una circular resum del Registro d’Economistes Assessors 

Fiscals del Consejo que pot consultar clicant AQUÍ 

 

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

 
 

8. Efectes del Brexit sobre duanes i impostos especials 

 
El proper 29 de març es farà efectiva la 

sortida del Regne Unit de la Unió 

Europea, una sortida que, si no es pacta 

un període transitori, implicarà el seu 

abandonament del mercat únic i la unió 

duanera. Donats els efectes d’aquest 

històric moment, l’Agència Tributària ha 

preparat un document en el qual aborda, entre altres, els canvis sobrel’IVA i sobre els 

impostos especials de les relacions econòmiques que a partir d’ara s’estableixin amb el 

Regne Unit. 

 

Pot consultar-lo clicant AQUÍ 

 

Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com  

 
 

 

 

  

https://www.economistas.es/Contenido/REAF/Documentos/Breves%20comentarios%20al%20Reglamento%20del%20IRPF.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Brexit/modelo_carta.pdf
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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  
 
 


