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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

Amb l'estiu, moment de fer la declaració de l'Impost sobre 

Societats 

Amb l’arribada de juliol arrenca el 

termini de presentació de 

l’autoliquidació de l’Impost sobre 

Societats (IS) corresponent a l’exercici del 

2018 per a totes aquelles empreses en 

què l’any fiscal coincideix amb l’any 

natural. Com cada any, el Registre 

d’Economistes Assessors Fiscals del Consell d'Economistes ha elaborat un 

detallat document en què explica les novetats de l’exercici, la majoria 

introduïdes a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Entre 

aquestes novetats destaca la nova reducció de las rendes procedents de 

determinats actius intangibles, el denominat Patent box, i la inclusió d’un 

règim transitori per a aquest incentiu. Quant a la gestió, una novetat és la 

incorporació d’una opció perquè l’Estat, de manera similar al que succeeix 

amb l’IRPF, destini el 0,7 per cent de la quota per a activitats d’interès social. El 

document, molt complet i 

acompanyat de diversos quadres, 

inclou una anàlisi de diversos criteris 

d’aplicació normativa. El podeu 

consultar clicant en aquest ENLLAÇ  

 

Els recordem que el termini per a la presentació de l'impost conclou, per 

a la major part d'empreses, el 25 de juliol. 

 

Àngel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com 
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Olivetti Divisummma 14 (1947) La primera calculadora d’escriptura electrònica 

en el món capaç de realitzar les quatre operacions, caracteritzada també pel teclat 

multiplicador lateral. Llençada a inicis de la postguerra, es va reconèixer com a la 

millor a nivell mundial. Aquest dispositiu està exposat al MOMA de Nova York a la 

secció d’Arquitectura i Disseny, i també a la nostra col·lecció particular. 

 

http://pich.bnfix.com/
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://economistas.es/Contenido/REAF/Bofiper/Junio19/DeclaracionIS.pdf
http://www.pich.bnfix.com/
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La Inspecció de Treball recomana registrar les pauses de treball 

en el control horari  

 

La Inspecció de Treball ha publicat uns criteris d’actuació (Criteri Tècnic 101/2019) 

relacionats amb la nova normativa obligatòria del registre horari, entre els quals hi 

figura la recomanació de registrar les pauses i interrupcions en el treball. Si bé no és 

obligatori, és altament recomanable per a que no es consideri temps efectiu de 

treball perquè, tal i com recorda, la jornada laboral no pot superar l’establerta en el 

conveni col•lectiu. D’altra banda, l’esmentat criteri recorda que el registre horari ha 

de ser objectiu, fiable i accessible, de manera que no pugui alterar-se a posteriori i 

estigui a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció 

de Treball. En qualsevol cas, insisteix en que el registre horari no és una finalitat en sí 

mateixa sinó un instrument per al control de l’acompliment de la normativa en 

matèria de temps de treball. 

Donada la importància i l’abast de la norma, així com les possibles sancions que s’hi 

poden derivar del seu incompliment, el departament laboral de Bnfix Pich ha 

preparat la circular que li adjuntem en la qual s’esclareixen els principals punts 

d’aquest Criteri Tècnic de la Inspecció de Treball. Restant a la seva disposició per tal 

d’atendre qualsevol aclariment. 

Podeu llegir la circular clicant AQUÍ 

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

 

  

http://pich.bnfix.com/
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/inspeccion-de-trabajo-recomienda-registrar-las-pausas-de-trabajo-en-el-control-horario/
mailto:jmcoma@pich.bnfix.com
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La Comissió Europea porta les sancions del model 720 als 

tribunals europeus 

 

 

La Comissió Europea considera “desproporcionades” les sancions que imposa 

Espanya als contribuents residents en territori espanyol per no notificar, mitjançant el 

model  720, la tinença de béns i drets a l’estranger.  

Per aquest motiu, va decidir a principis de juny dur a Espanya davant el Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea (pot veure comunicat de premsa de la Comissió Europea 

clicant AQUÍ), en aquest cas centrant-se en els béns i drets de residents en territori 

espanyol situats en altres estats membres de la UE o de l’EEE. 

Per a la Comissió, aquestes sancions són desproporcionades i discriminatòries, donat 

que poden dissuadir a les empreses i particulars alhora d’invertir o circular a través 

de les fronteres del mercat únic. Entén, per tant, que les sancions entren en conflicte 

amb els drets fonamentals de la Unió Europea com són la lliure circulació de 

persones, capitals, treballadors i llibertat d’establiment. 

Aquesta decisió de la Comissió es produeix quatre anys després que aquesta iniciés 

un expedient sancionador contra el Model 720 i contra el regim sancionador associat, 

per considerar-se desproporcionat, confiscatori i discriminatori. 

Davant d’aquest nou escenari, restarem atents a veure els efectes que pugui tenir 

pels contribuents obligats a presentar el model 720, dels quals els informarem tant 

aviat com tinguem noticies. 

Carolina Mateo · economista, responsable de béns situats a l’estranger 

carolina.mateo@pich.bnfix.com 

 

  

http://pich.bnfix.com/
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTnezml-biAhXJxIUKHftGBlAQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-19-2774_es.pdf&usg=AOvVaw2QyGt9tVO-1Su2eRgFrYWz
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Publicat el calendari de festes laborals del 2020 a Catalunya 

El Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat el calendari oficial de festes laborals de 

caràcter retribuït i no recuperable per al 2020. Són les següents: 

1 de gener: Cap d’Any 

6 de gener: Reis 

10 d’abril: Divendres Sant 

13 d’abril: Dilluns de Pasqua Florida 

1 de maig: Festa del Treball 

24 de juny: Sant Joan 

15 d’agost: l’Assumpció 

11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya 

12 d’octubre: Festa Nacional d’Espanya 

8 de desembre: Immaculada Concepció 

25 de desembre: Nadal 

26 de desembre: Sant Esteve 

 

Pel territori d’Aran, la festa del 26 de desembre (Sant Esteve), queda substituïda per la 

de 17 de juny (Festa d’Aran). A més de les festes esmentades, cada municipi fixarà 

dues festes locals, retribuïdes i no recuperables. Pel que fa a la resta de l’Estat, 

s’haurà d’estar al cas de les diferents festes autonòmiques i locals, publicades als 

respectius butlletins oficials. 

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

 

Informe de conjuntura de Foment: l’activitat econòmica avança a 

Espanya a major ritme que la mitjana europea 
 

Una activitat econòmica superior a la de 

l’últim trimestre del 2018 (però 

lleugerament inferior a Catalunya respecte 

el conjunt de l’Estat), la contracció del 

sector industrial, un augment de 

l’ocupació, l’estabilització de la inflació i una 

creixent incertesa internacional són alguns 

dels punts destacats del darrer informe de 

conjuntura de Foment del Treball, 

corresponent al primer trimestre d’enguany.  

  

http://pich.bnfix.com/
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
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L’informe inclou, d’altra banda, unes píndoles en què analitza el nivell de vida de la 

classe mitjana a Espanya i exposa l’informe de l’OCDE que alerta que cal adoptar 

mesures per mantenir el pes econòmic i estil de vida de les llars de classe mitjana 

que es troben amb dificultats per l'estancament dels seus salaris; uns salaris que no 

poden afrontar el ritme de l'augment dels costos de l'habitatge i l'educació. 

Podeu llegir l’informe clicant AQUÍ 

Podeu llegir el llibre dinàmic que recull les píndoles dels principals temes abordats als 

informes publicats entre 2013 i 2019 clicant AQUÍ 

 

Josep Maria Coma • jmcoma@pich.bnfix.com 

 

 

Article a la revista “Constructors” sobre Jornada Laboral 

 

 

Jordi Altafaja, responsable de l'Àrea Laboral de BNFIX Pich, signa un article sobre la 

nova normativa que, des del 12 de maig, regula el registre de jornada laboral a les 

empreses. L'article, publicat a la revista ‘Constructors’ de maig del Gremi de 

Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques (pàgines 20 i 21), exposa les 

principals novetats de la llei i els problemes i despeses d'organització que pot 

comportar per a les empreses, més en un sector, el de la construcció, on la major 

part de la feina es fa fora de les oficines. Podeu llegir l'article complet clicant en 

aquest ENLLAÇ 

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

 

 
 
 
 
 
 
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
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Coyuntura-Juny-2019-catal%C3%A0.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2019/06/Pindoles-Economia.pdf
https://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2019/05/Gremi-de-Constructors-Maig_2019_web.pdf
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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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