
 

 

Fontanella 21, 2a planta · 08010 Barcelona · T +34 933 012 022 · pich.bnfix.com · 

 

 

 

 

 

 

/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

Treball edita una guia sobre el registre horari 

 

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha emès una sentència que avala el 

Reial Decret que obliga les empreses, des del 12 de maig, a portar un registre de 

l'horari dels treballadors. Per la seva banda, el Ministeri de Treball ha publicat una 

guia per a l'aplicació d’aquesta normativa, de la qual queden exclosos els alts directius 

(no així comandaments intermedis). A més, preveu particularitats específiques per a 

treballadors a temps parcial. La seva aplicació està generant força dubtes sobre la 

metodologia de registre, la consideració de les hores extraordinàries o la situació de 

treballadors subcontractats o cedits per ETT, entre d'altres.  

Per aquest motiu hem preparat una circular informativa que podeu llegir clicant AQUÍ 

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

Participació dels treballadors en les eleccions del 26 de maig 

 
Amb la proximitat dels comicis europeus i 

municipals, cal recordar les normes que en 

faciliten la participació dels treballadors.  

 

Així, el 26 de maig, 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.  
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Numeria 5301, pertanyent a la col·lecció particular de Pich 

BNFIX, fabricada per Lagomarsino F.A.I. a Milà Es va 

començar a produïr després de la segona guerra mundial. 

El disseny recorda molt a les calculadores American 

Monroe. Gràcies al mètode d’entrada de dades, era 

extremadament ràpida per fer sumes. 

http://pich.bnfix.com/
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/05/190515-Guia-sobre-el-Registro-de-Jornada.pdf
mailto:jmcoma@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
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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, a la qual hi poden 

accedir clicant AQUÍ  

 

Com sempre, restem a la seva disposició per aclarir tots els dubtes que puguin tenir 

al respecte. 

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

Llum verda a l’Impost sobre Actius no Productius de les Persones 

Jurídiques 

El Parlament de Catalunya va aprovar el maig de 2017 un nou Impost sobre els 

Actius No Productius de les Persones Jurídiques, del qual ja vam informar en el 

seu moment.  Aquest impost, que mesos després va ser suspès pel Tribunal 

Constitucional (TC), va ser declarat plenament constitucional fa només uns dies a 

través d’una sentència del mateix TC. 

En aquest sentit, la Generalitat ha aprovat un decret llei (publicat al DOGC del 16 de 

maig),  amb el qual fa modificacions de caràcter tècnic a la normativa inicial. Per 

informar-vos d’aquestes modificacions, que cal tenir ben presents, hem preparat una 

detallada circular a la qual poden accedir clicant AQUÍ 

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

 

  

http://pich.bnfix.com/
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/05/190506-INSTRUCCIONES-PARA-LA-PARTICIPACIÓN-DE-LOS-TRABAJADORES-EN-LAS-ELECCIONES-EUROPEAS-Y-LOCALES-DEL-PROXIMO-26-DE-MAYO-DE-2019.pdf
http://unigestbcn.com/articulos/ver/65/como-declarar-las-rentas-obtenidas-en-el-extranjero/
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2019/05/190517-Impost-sobre-els-Actius-No-Productius-de-les-Persones-Jurídiques.pdf
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/ ACTIVITATS  

Jornada sobre control horari i igualtat de tracte al Gremi de 

Constructors 

Els membres del departament laboral de 

l’oficina de Barcelona de BNFIX Pich, 

Montse Teruel i Jordi Carbonell, van 

participar el 24 d’abril  en una jornada al 

Gremi de Constructors d’Obres de 

Barcelona i comarques, en la qual van 

analitzar els Reials Decrets Llei 6/2019 i 8/2019; el primer  sobre  igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre homes i dones, i el segon sobre l’obligatorietat de registre de 

jornada a les empreses.  

En la primera part de la jornada, Montse Teruel va explicar les novetats de  la nova 

norma de mesures urgents per la garantia de tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes en el treball i la ocupació. Va exposar les modificacions que s’han introduït en 

la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març; va destacar que en un termini de tres anys 

totes les empreses de més de 50 treballadors hauran de disposar d’un Pla d’Igualtat, 

així com el contingut mínim que haurà de tenir aquest Pla. A més, va explicar les 

modificacions que s’han introduït, tant a l’Estatut dels Treballadors com en la Llei 

General de la Seguretat Social, per donar més cobertura i protecció a la maternitat i a 

la cura dels menors.  

Per la seva banda, Jordi Carbonell exposà les novetats del Reial Decret de mesures 

urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de 

treball. En la seva intervenció, va tractar les modificacions en matèria de prestacions 

a la Seguretat Social i bonificacions per a determinats col·lectius; tot i això, el que va 

despertar més interès i consultes per part dels assistents va ser l’obligatorietat, en 

vigor el 12 de maig, de registrar la jornada dia a dia de tots els treballadors de les 

empreses, amb independència de la seva activitat. En aquest sentit, assenyalà que no 

només és important dur el registre de la jornada, sinó que després s’ha de gestionar 

la informació registrada per controlar que la jornada dels treballadors no excedeix, ni 

està per sota, de la jornada màxima anual establerta pel conveni col·lectiu. 

D’estar interessats en la documentació que es va lliurar en la jornada, així com 

davant qualsevol dubte que se’ls plantegi, no dubti en consultar-nos-ho. 

 
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. 

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