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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

L’1 abril, darrer dia per a presentar el model 720 sobre béns i 

serveis a l’estranger  

 

 

 

 

El proper 1 d’abril conclou el termini per a presentar la declaració informativa 

sobre béns i serveis a l’estranger (coneguda como model 720) relativa a l’exercici 

2018. Como saben, és una declaració obligatòria per a les persones físiques i jurídiques 

residents a Espanya que tinguin béns i/o drets a l’exterior. Per tal d’informar d’aquells 

béns i drets subjectes a declaració i de les limitacions de la mateixa, hem preparat una 

circular informativa sobre el tema. En ella els recordem, a més, que estem davant una 

declaració qüestionada per la Comissió Europea, que ha iniciat una investigació al 

considerar que el seu sistema sancionador infringeix la normativa comunitària, alhora 

que ha instat al nostre país a prendre mesures correctores. 

Poden conèixer més detalls del tema clicant aquest ENLLAÇ  

carolina.mateo@pich.bnfix.com 
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Calculadora Melitta pertanyent a la nostra col·lecció 

particular; fabricada a Alemanya a mitjans del segle passat 

i utilitzada pels professionals de la comptabilitat. 
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Els autònoms, obligats a escollir una mútua patronal per a cobrir 

la incapacitat temporal 

 

Com ja vàrem comentar en la darrera newsletter, el Real Decreto-Ley 28/2018 ha 

introduït diferents mesures en matèria social, laboral i de treball. Una d’elles, que 

ara la volem destacar, afecta als treballadors autònoms que estan en aquest règim 

abans de l’1 de gener de 1998 i que varen optar per a mantenir la protecció de la 

prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’Institut Nacional de la Seguretat 

Social; ara hauran de donar cobertura mitjançant mútua col·laboradora.  

Poden ampliar la informació en la circular que hem preparat i que poden consultar en 

aquest ENLLAÇ 

sara.bueno@pich.bnfix.com 

 
 
 

El Congrés fulmina el decret sobre lloguers 

+ 

 

 

 
 

 

Els canvis del decret llei 21/2018 sobre lloguers només seran aplicables als 

contractes signats entre el 19 de desembre i el 22 de gener, data en la qual la seva 

convalidació va ser rebutjada en el Congrés dels Diputats. Així, els contractes de lloguer 

signats a partir del 23 de gener es regiran per la normativa anterior, és a dir, la llei 

29/1994 d’Arrendaments Urbans. Una de les principals novetats de la norma invalidada 

era l’ampliació, a cinc anys, del període mínim de contracte (o set si l’arrendador era 

persona jurídica. 

pere.alonso@pich.bnfix.com 
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Dret a la separació de socis per manca de distribució de 

dividends: alguns detalls  

Com ja els vàrem avançar a la Newsletter de 

gener, una novetat de la Llei 11/2018 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 els requisits que possibiliten l’exercici d’aquest dret. Per la 

seva rellevància, hem volgut profunditzar en el tema i hem preparat una detallada 

circular que explica, entre altres coses, les excepcions a aquest dret d’exclusió, els 

tràmits per al seu exercici, els requisits que han de complir-se per a exercir la separació, 

els terminis i les situacions particulars en les quals no es podrà aplicar. Poden llegir 

l’esmentada circular clicant AQUÍ 

pere.alonso@pich.bnfix.com 

 

 

Modificacions fiscals que preveien els PGE per al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja saben, el rebuig del Congrés dels Diputats als Pressupostos Generals de 

l’Estat (PGE) per el 2019 ha posat fi a la curta legislatura del president Pedro 

Sánchez i ha portat a la convocatòria d’eleccions generals per al proper 28 d’abril. 

De totes maneres, volem recordar algunes de les modificacions fiscals que preveien els 

esmentats PGE donat que, en funció dels resultats dels comicis d’abril, potser tornin a 

ser objecte de discussió en propers pressupostos. Per a aquest motiu adjuntem la 

circular que vàrem preparar amb anterioritat a la votació final i que pot consultar clicant 

AQUÍ  

carolina.mateo@pich.bnfix.com 
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El pla anual de control tributari i duaner 2019 incideix en la 

prevenció 

 

 

 

 

L’Agència Tributària ha publicat les directrius del Pla Anual de Control Tributari i 

Duaner del 2019, un pla que, segons el Registro de Economistas Asesores Fiscales 

(REAF) del Consejo General de Economistas, incideix en l’assistència i prevenció del 

frau. 

A més, en destaca la nova versió, en l’IRPF, del programa de cartera de valors amb 

precomplimentació de dades per part de l’AEAT; d’aquesta manera, s’intensifiquen els 

controls censals, s’elabora un assistent per a la declaració censal i es perfecciona 

l’assistent virtual de l’IVA. D’aquesta i de la resta de qüestions rellevants del pla, incloses 

en una resolució de l’11 de gener, tracta una circular informativa que hem preparat i que 

pot consultar-la clicant el següent ENLLAÇ. 

angel.oro@pich.bnfix.com 

 

 

Directori                     2019 

La xarxa Internacional DFK, de la qual en formem part, 

acaba de publicar el seu directori mundial 2019, que 

informa sobre adreces, persones i altres dades de contacte de 

les oficines que té en tot el món.  Com saben, DFK és una de 

las principals associacions de firmes independents de 

comptabilitat, fiscalitat, auditoria i assessoria de negocis; 

compta amb més de 400 oficines en tot el món. Cada membre 

de DFK és una entitat legal independent en el seu propi país. 

Poden contactar amb les nostres oficines si necessiten 

assistència en un altre país.  

mj.moragas@pich.bnfix.com 
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La Llei de Contractes del Sector Públic, protagonista del primer 

Cafè BNFIX PICH de 2019   

L’advocat Carlos Obeso, especialitzat en 

contractació pública, va ser el convidat 

del primer Cafè amb BNFIX PICH de l’any 

2019, dedicat a analitzar les millores, de 

cara a les pimes, de la nova Llei de 

Contractes del Sector Públic. La xerrada 

va tenir lloc l’11 de gener a les nostres 

oficines de Barcelona i es va veure per 

videoconferència a la resta d’oficines de la 

xarxa de BNFIX. El ponent estava acompanyat per la sòcia Maria José Moragas, 

encarregada de la moderació de l’acte, i per l’economista-auditor, Joan Claret, 

responsable d’aquesta àrea a BNFIX PICH. 

Col·laborador habitual de BNFIX PICH, Obeso va destacar la simplificació administrativa i 

el fraccionament dels contractes en lots com les dues línies mestres de la nova norma, 

que transposa l’ordenament jurídic espanyol la directiva sobre el tema, una directiva que, 

explícitament, expressa la seva voluntat de facilitar la participació de les petites i mitjanes 

empreses en els concursos públics. Perquè són les pimes quines, en definitiva, acaben 

executant els contractes. La incorporació de criteris socials i mediambientals, “que entren 

amb molta força”, en paraules de l’expert, la recerca d’una major eficiència i l’aposta per 

la fragmentació dels grans contractes són altres característiques d’aquesta llei. 

A més, advoca per la gratuïtat de l’accés a les licitacions, per facilitar la preparació 

d’ofertes i per exigir “que els requisits d’accés tinguin relació directe amb l’objecte del 

contracte”, així com “que hi hagi una proporcionalitat entre el volum del contracte i la 

solvència exigida a l’empresa”. 

D’altra banda, la nova regulació facilita la presentació de recursos, ara gratuïts, de 

manera que, en el cas de contractes d’obres o de concessió d’obra pública de valor 

superior als tres milions d’euros, o de serveis, gestió de serveis o subministres superiors 

a 100.000 euros “mentre el tribunal no resolgui les incidències del procés d’adjudicació, 

en contracte no engega”. Segons Obeso, en alguns sectors, com és el sanitari o el de 

transports, “es recorre tot” perquè són camps en els que concorren moltes 

multinacionals acostumades a aquestes pràctiques en els seus països d’origen. Això sí, 

“el recurs només el pot presentar qui tingui interès legítim” en el concurs. Durant el 

col·loqui, l’advocat va animar a les petites empreses sense experiència a que, malgrat els 

obstacles, sobretot pel que fa a l’administració local, s’animin a presentar-se a concursos 

públics i no tinguin inconvenient en sol·licitar informació de les propostes dels 

“competidors” i conèixer els criteris de puntuació; tot això per tal d’aprendre, agafar 

rodatge i conèixer els usos de cada administració. 

joan.claret@pich.bnfix.com
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/ OFICINA 
 

/ BARCELONA  
(Soci independent i fundador de BNFIX CONSULTORES i de BNFIX AUDITORES)  

 
 BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 

 BNFIX PICH AUDITORES 

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

 · Tel: 93 301 20 22  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 ·  

  

 

/ ALTRES OFICINES BNFIX 
 

/ ALMERIA 

 

/ ASTURIES 

 

/ MADRID 

 

/ MURCIA 

 

/ VITORIA 
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