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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

Josep Maria Coma, ‘Assessor fiscal de l’any’ del CEC  

El soci sènior i economista de 

BNFIX PICH, Josep Maria Coma, va 

ser nomenat el  14 de març 

‘Assessor fiscal de l’any per part 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya (CEC). Amb aquest 

nomenament es reconeixen els seus 

40 anys de trajectòria i es valora la 

seva incansable tasca en el camp de la fiscalitat de persones, empreses i entitats. Així 

mateix es premia la seva dimensió ètica i el prestigi que ha guanyat entre els 

funcionaris de l’agència tributària catalana i espanyola. Durant la seva llarga trajectòria, 

Coma ha estat, entre altres càrrecs, president de la Comissió de Fiscalitat del REAF, 

òrgan especialitzat del Consejo General de Economistas. Enhorabona, Josep Maria!! 

 

angel.oro@pich.bnfix.com 

 

Aquest divendres 27 de març CAFÈ BNFIX PICH amb Jaume 

Menéndez i Joan Claret. Informació no financera i Norma UNE 

Compliment Fiscal 

 

L’economista i col·laborador de BNFIX PICH, Jaume Menéndez, és el ponent 

convidat del Cafè amb BNFIX PICH d’aquest divendres 29 de març, on parlarà de 

Normativa vigent sobre informació no financera i norma UNE de compliance 

tributari. Entre altres temes, abordarà el correcte compliment tributari i la definició 

Newsletter 131, març 2019 

 

www.pich.bnfix.com 

 

Precisió sueca a la calculadora FACIT C-1, totalment 

mecànica, pertanyent a la nostra col·lecció particular. 

Fabricada en Atvidaberg, Suècia, en la dècada dels 50 i 

utilitzada pels professionals de la comptabilitat. 
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d’una estratègia comunicativa tant sobre informació financera com no financera, ja que 

aquesta última requereix d’una atenció específica. 

 

La sessió és gratuïta i començarà amb una conferència col·loqui a les 9 hores a les 

oficines de Fontanella, núm. 22, 2n 4a, que s’emetrà per videoconferència per a la resta 

d’oficines a Espanya i conclourà amb un esmorzar a les 10:30. Donat que l’aforament 

és limitat, els agraïm que si desitgen assistir ho comuniquin al tel. 93.301.20.22 (Mari 

Carmen Caballero), o bé mitjançant mail: mcarmen.caballero@pich.bnfix.com. 

 

a.puig@pich.bnfix.com 

 

El 31 de març, darrer dia dels autònoms per a escollir mútua per 

a cobrir la incapacitat temporal  

 

El 31 de març és el darrer dia de termini que tenen els treballadors autònoms 

donats d’alta abans de 1998 per a escollir una mútua patronal amb quina cobrir 

les possibles contingències per incapacitat temporal. El Real Decret-Llei 28/2018, de 

28 de desembre, va incloure un canvi que donava un termini de tres mesos a aquells 

autònoms donats d’alta abans de l’1 de gener de 1998 i que en el seu moment optessin 

per a mantenir la protecció de la prestació econòmica per incapacitat temporal amb 

l’Institut Nacional de la Seguretat Social; ara bé, han de donar cobertura obligatòria a les 

esmentades contingències mitjançant una mútua col·laboradora de la Seguretat Socials. 

Els seus efectes comencen a juny. A punt d’arribar a la data límit els professionals BNFIX 

PICH restem a la seva disposició per tal d’aclarir qualsevol dubte sobre els tràmits que 

aquesta nova obligació comporta. 

 

sara.bueno@pich.bnfix.com 
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Les cotitzacions i altres normes laborals, al dia 

 

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 2 de febrer va publicar l’Ordre que 

desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció 

per cessament d’activitat, Fons de Garantia (Fogasa) i formació professional per al 

2019. Amb ella, y donada la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), 

actualitza les normes de cotització existents amb les darreres novetats en matèria 

laboral i de Seguretat Social, en concret la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) 

fins a 900 euros bruts mensuals i la revalorització de les pensions. Com estem davant 

una normativa de gran incidència en els costos de les empreses, hem preparat un 

document explicatiu i uns quadres amb les principals modificacions, que poden 

consultar AQUÍ  

montse.teruel@pich.bnfix.com 

 

 

La interposició de societats per part de persones físiques, una 

pràctica de risc 

 

L’Agència Tributària ha publicat una nota informativa sobre interposició de 

societats per part de persones físiques, ja sigui per a exercir la seva activitat o bé 

per a tenir propietats d’us particular a nom d’una societat. En aquest sentit, la nota 

adverteix dels riscos d’aquesta pràctica i apunta als criteris que determinen la correcta 

o incorrecta tributació d’aquestes societats, tant en el cas d’interposició de societats per 

a exercir activitats com per a la possessió de béns. 
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Com en aquest tema són habituals certes errades de tributació per part de les persones 

que els practiquen (i fàcilment detectables per part de l’Agència Tributària), hem 

considerat oportú redactar una circular aclaratòria dels principals dubtes que puguin 

plantejar-se. Poden llegir-la clicant AQUÍ 

De totes maneres, és important analitzar cada cas concret, per la qual cosa els recordem 

que restem a la seva disposició per tal d’aclarir els dubtes específics. 

 

ester.brullet@pich.bnfix.com 

/ PUBLICACIONS  
 

Informe de conjuntura de Foment del Treball   

La patronal Foment del Treball ha publicat el seu darrer informe 

trimestral de conjuntura econòmica, en el que destaca la 

moderació del ritme de creixement econòmic mundial, la 

reducció del comerç global i una major incertesa. En aquest 

escenari, la Comissió Europea ha rebaixat el pronòstic del 

creixement del PIB de la zona euro per al 2019 fins el 1,3 per 

cent – sis dècimes menys que la previsió anterior – i fins 1,6 per 

cent per al 2020. En el darrer trimestre del 2018, l’economia 

catalana va créixer a menor ritme que en el conjunt d’Espanya, 

però en el conjunt de l’any, el PIB català va progressar un 2,4 per cent, una dècima més 

que en el conjunt de l’Estat.  

Pot descarregar-se l’informe en castellà clicant AQUÍ 

Pot descarregar-se l’informe en català clicant AQUÍ  
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/ OFICINA 
 

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

 
 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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