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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

Arrenca la campanya de l’IRPF 2018 i de l’Impost del Patrimoni  

Fidel a la seva cita anual, amb el mes d'abril es dona el tret de 

sortida a la campanya de la Declaració de l'Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 

2018, així com la de l'Impost sobre el Patrimoni (IP). Entre les 

escasses novetats fiscals d’enguany hi figuren l'exempció de les 

prestacions per maternitat, l'increment de la reducció dels 

rendiments del treball per a rendes baixes i, en relació amb l’anterior, l'augment del 

límit inferior dels rendiments del treball per no haver de declarar, que passa de 12.000 

a 12.643 euros. 

Adjuntem l'estudi sobre Declaració de Renda i Patrimoni 2018 que elabora 

anualment el Registre d'Economistes Assessors Fiscals del Consell General 

d'Economistes i en el qual passa revista a les novetats d'aquesta campanya i ressalta 

alguns aspectes a tenir en compte. 

Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com 

Josep Ma Coma • jmcoma@pich.bnfix.com 
 
 

Com declarar las rendes obtingudes a l’estranger? 

Una consulta molt habitual que se’ns planteja durant el termini de presentació 

del model 720 de Béns a l'Estranger és com s'han de declarar aquests béns i els 

rendiments en les declaracions de rendiments a Espanya (per a persones físiques 

IRPF i per a societats IS). 

 La normativa espanyola es basa en el principi de residència (Worldwide taxation) 

segons el qual ha de tributar al nostre país la renda mundial obtinguda pels seus 

Newsletter 132, abril 2019 

 

www.pich.bnfix.com 

 

Pertanyent a la nostra col·lecció particular i produïda a 

Chicago al 1934, la calculadora VICTOR 600 oferia la millor 

qualitat  a un preu molt comercial per aquella època, i així 

es llegia en un dels seus anuncis als anys 40’ : “Redueix el 

cost de les teves operacions”. 
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residents, amb independència del lloc de la seva obtenció. Atesos els molts dubtes que 

planen sobre el tema, hem preparat una circular en la qual abordem què passa si es 

tributa també al país d’origen del rendiment. Expliquem així mateix les exempcions 

que afecten els rendiments del treball, així com la tributació de rendiments mobiliaris i 

immobiliaris, els plans de pensions i les activitats professionals, entre d’altres. Podeu 

llegir la circular clicant AQUÍ 

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

 

 

Noves mesures per fer front a la precarietat laboral i de 

subsidis 

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el 12 de març el Reial Decret de mesures 

urgents de protecció de de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de 

treball. Entre d’altres mesures, passa de 55 a 52 anys l’edat per a cobrar subsidi per 

atur i augmenta el temps de percepció, modifica quantia mínima i criteris sobre 

percepció de subsidis per incapacitat permanent, bonifica la contractació d’aturats de 

llarga durada i estableix l’obligació de registrar la jornada. Donat l’abast, casuística i 

detall de les diferents mesures, hem preparat una circular informativa que pot 

consultar-la clicant AQUÍ 
 

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

 

Permisos de paternitat més llargs per avançar en igualtat  

entre dones i homes a la feina  

El govern ha aprovat un Reial Decret que té com objectiu la igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes a la feina. La principal mesura de la norma, 

publicada al BOE del 7 de març i en vigor des de  l’1 d’abril, és la que fa referència a 

permisos per paternitat; amplia a 16 setmanes el permís de l’altre progenitor pel 
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naixement i cura del menor, establint un període transitori perquè l’esmentada 

ampliació sigui gradual. El Reial Decret inclou, a més, mesures per a l’equiparació 

salarial, per tal d’evitar la discriminació en contractació i acomiadaments i per tal 

d’afavorir la conciliació.  

D’aquestes mesures, i d’altres, en parlem en una detallada circular a la qual hi poden 

accedir clicant AQUÍ. 

Els recordem, com sempre, que estem a la seva disposició per tal de resoldre totes 

aquell dubtes que aquesta novetat legislativa els pugui generar. 

 

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

 

 

AC-IN i BNFIX Pich uneixen les seves àrees de dret concursal 

 

Els despatxos AC-IN i BNFIX PICH hem unit recentment les nostres àrees de dret 

concursal. Fruit d'aquesta unió ha nascut BNFIX Pich i Domènech Insolvency 

Practioners, S.L.P. Una unió que té un clar objectiu, sumar les nostres fortaleses i 

especialitats per donar un millor servei en temes de reestructuració d'empreses, 

refinançament, dret concursal, administració concursal i mediacions concursals. Amb 

aquesta unió, estem convençuts que podem oferir un millor servei tant a clients, en la 

seva posició de deutors o de creditors, com als tribunals mercantils i els 

administradors concursals. Seguim sumant, reunint equips multidisciplinaris, 

independents, professionals i estables, que exercim en aquesta especialitat des de 

2003 ininterrompudament, amb independència de cicles econòmics, amb acreditada 

experiència en tots els sectors i utilitzant mètodes i plataformes digitals, 

especialitzades, àgils i eficaços. 

 

En breu estarà operativa la nostra pàgina web, www.acinpich.bnfix.com, i els 

seguirem informant. 

 

Xavier Domènech •  xdo@acinpich.bnfix.com 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com 
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Participació dels treballadors a les eleccions del 28 d’abril   

 
Amb les eleccions generals del 28 d'abril a tocar, i 

la proximitat dels comicis europeus i municipals, 

cal recordar les normes que en faciliten la 

participació dels treballadors. Així, el 28 d’abril, les 

empreses concediran, als treballadors amb condició 

d'electors i que aquell dia treballin, un permís d’un 

màxim de quatre hores per poder exercir el dret a 

vot. Serà un permís no recuperable i retribuït. Hem 

preparat una circular informativa i detallada on expliquem les característiques i càlcul 

del permís en els diferents supòsits que es puguin produir, així com els casos en què 

els treballadors han de formar part d’una taula electoral. La podeu llegir clicant AQUÍ  

 

Per descomptat, estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol altre dubte que 

pugueu tenir al respecte. 

 
Jordi Altafaja • jordi.altafaja@pich.bnfix.com 

 

 

/ ACTIVITATS  
 

Cafè amb BNFIX sobre informació no financera i norma UNE de 

compliance tributari 

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

d'auditoria del despatx, Joan Claret, van ser protagonistes del Cafè amb BNFIX 

PICH del 29 de març sobre normativa vigent en matèria d'informació no 

financera i norma UNE de compliance tributari. La sessió va ser presentada per la 

sòcia responsable de l'àrea legal i consultoria María José Moragas, la qual va destacar 

la creixent importància que té per a les empreses transmetre informació no només 
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econòmica sinó també la no financera, com la de caràcter social i mediambiental, 

riscos, bon govern corporatiu... tot plegat en línia amb les normes europees i 

estàndards Internacionals generalment acceptats, cada cop més demanada (i de 

vegades exigida) per administracions publiques, clients, financeres i altres grups 

d'interès.  

En la primera part de la sessió, Joan Claret va explicar què es considera informació no 

financera i quines són les noves obligacions (i els obligats) en aquest camp derivades 

de la llei 11/2018, una llei que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol una normativa 

europea del 2014. Va parlar així mateix de l'Estat d'Informació no Financera i de les 

obligacions que comporta. En la segona part de la sessió, Jaume Menéndez va abordar 

el nou paradigma de la fiscalitat i la recerca de transparència i col·laboració, 

especialment amb els intermediaris fiscals; en aquest context s'ha redactat la nova 

directiva sobre intermediaris fiscals (DAC6), la transposició de la qual s'està preparant, i 

que busca prevenir i avançar-se a possibles planificacions fiscals agressives a partir de 

la transparència i la dissuasió. Va parlar així mateix dels codis de bones pràctiques 

professionals i de la norma UNE 19602 de compliance tributari, la filosofia de la qual és 

buscar una major correcció en el compliment tributari basada en la cultura de la 

prevenció. 

 

Joan Claret va participar en una jornada sobre informació no 

financera i compliance  

El gerent d'auditoria del despatx, Joan Claret, 

va participar el 12 d’abril a la jornada 

Informació no financera i compliance: valors 

afegits, organitzada pel Col·legi de Censors 

Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)i per 

l’Associació Catalana de Compliance 

(COMPCAT). En concret, va prendre part a la 

taula rodona  Continguts objecte de reporting. 

Claus per a la verificació de la informació. Guia d’actuació sobre encàrrecs de verificació de 

l’estat d’informació no financera de l’ICJCE. El van acompanyar a la taula Patricia Reverter, 

directora de Sostenibilitat de KPMG, i Rosa Puigvert, directora del departament tècnic 

del CCJCC. En aquesta Jornada es va abordar un tema de gran actualitat i rellevància 

com és el nou context de reporting de la informació no financera, els estàndards 

internacionals generalment acceptats en aquesta matèria, l'àmbit d'aplicació, el 

contingut dels reportings, i les claus per a la seva verificació, així com el valor actual de 

la informació no financera. 
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Trobada de joves de DFK a Hamburg  

BNFIX va ser present, del 4 al 6 d’abril, a la reunió del comitè directiu d’EMEA DFK 

International, del qual hi forma part. La trobada va tenir lloc a la ciutat d’Hamburg, a 

Alemanya. Alhora, els professionals més joves de la xarxa van assistir al Young 

Conference EMEA 2019. Fonamentalment és una trobada anual on es tracte d’entendre 

les claus per a motivar i crear equips de persones compromeses i eficients.  

Formem a futurs nous líders de BNFIX i de DFK ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquest butlletí ha estat elaborat pel nostre equip de professionals, amb la coordinació d'Araceli Artisó, el disseny 
de Sílvia Cuenca i el suport periodístic de Maite Baratech. 
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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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