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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

 

Arriben les vacances: aspectes laborals que hem de tenir en 

compte  

 

Com cada any, quan arriba l'estiu, època per excel·lència per fer vacances, són 

molts els dubte de tipus laboral que rebem: a quants dies de descans té dret el 

treballador? Les pot fixar l'empresa sense consultar-lo o s'han de posar d'acord? 

Si no es fan es poden "passar" a l'any següent o compensar econòmicament?  

Què passa si coincideixen amb una baixa per maternitat o incapacitat?  Aquests 

i molts altres, com els relatius al dret a la "desconnexió digital" durant la pausa 

estiuenca,  es responen en unes àmplies i molt detallades notes elaborades pel 

Registre d'Economistes Assessors Laborals del Consell  General d'Economistes i que 

creiem que us seran de gran utilitat. Si després de llegir-les  encara teniu preguntes, 

no dubteu a contactar amb nosaltres abans no marxem (també) a descansar uns 

dies. 

Trobareu les notes clicant AQUÍ 

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

 

  

El comptómetre va ser la primera calculadora 

mecànica de tecla premuda, patentada als Estats Units 

en 1887 per Dorr E.Felt. El seu teclat constava de vuit o 

més columnes de nou tecles cadascuna. Aquest 

dispositiu forma part de la nostra col·lecció particular. 
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S’apuja el 2% l’impost de les hipoteques que paga la banca  

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir el decret 

de mesures urgents de caràcter tributari i de lluita contra el frau fiscal; a 

l’esmentat decret s’hi destaca, com a principal novetat, l’augment a Catalunya del 1,5 

al 2 per cent del tipus de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), és a dir, el 

que grava la constitució de préstecs o crèdits hipotecaris. Si bé es tracta d’una taxa 

que ha de pagar la banca, el Banc d’Espanya ja ha advertit que les entitats bancàries 

repercutiran amb tota probabilitat l’alça en els compradors finals. De fet, ja va 

detectar aquesta repercussió rere l’aprovació de la mesura, a novembre, per part cel 

Govern central.  

Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com 

 

Planificar el patrimoni personal i empresarial, clau per evitar 

conflictes de futur 

 

Planificar i reflexionar abans d’actuar és un consell que tots hauríem de seguir 

quan pensem en el nostre futur i el d’aquells que ens envolten. També en el 

camp fiscal, tant pel que fa a l’empresa com en la vida personal. Per aquest 

motiu, els convidem a aprofitar el parèntesi de vacances al per a que pensin (sense 

atabalar-se) en la seva situació participar: compten en pactes successoris que evitin 

conflictes si vostè falta, ja sigui a l’empresa o a la família? O acords de pre-ruptura en 

previsió d’un possible final en la relació del seu cònjuge o parella de fet? 
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Per tot això, hem preparat un escrit en el que abordem les figures dels pactes 

successoris i els acords de pre-ruptura conjugal o de unions estables de la parella, les 

possibilitats que ens ofereix, avantatges i limitacions, que poden resultar-los d’interès 

conèixer-les; com sempre restem a la seva disposició per tal d’aclarir els dubtes que 

la lectura li pugui comportar i per a planificar, si així ho desitgen, la successió 

empresarial i el seu patrimoni personal.  

Poden accedir al document clicant AQUÍ 

Àngel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com 

 

 

El TS permet a autònoms i avalistes condonar gran part del seu 

deute en cas d’insolvència  

 

Els empresaris afectats per la crisi i immersos en una situació d’insolvència 

poden exonerar-se dels deutes pendents. 

Cada vegada més, els empresaris, d’acord amb la Recomanació de la Comissió 

Europea de 12 d’abril de 2014 i amb la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament 

Europeu i del Consell sobre acords marcs de reestructuració preventiva i exoneració 

de deutes, disposen de més mecanismes i normes que permeten la condonació 

plena dels deutes, i faciliten una segona oportunitat. L’Esmentada Directiva disposa 

que “els Estat membres vetllaran per a que els empresaris insolvents tinguin accés, si 

més no, a un procediment que pugui desembocar en la plena exoneració de deutes” i 

que, en els casos els quals es supediti a un reemborsament parcial del deute, es 

garanteixi “que la corresponent obligació de reemborsament es basi en la situació 

individual de l’empresari i, en particular, sigui proporcionada als actius i la renda 

embargables o disponibles de l’empresari durant el termini d’exoneració, i que tingui 

en compte l’interès equitatiu dels creditors”. 
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En aquest sentit, s’ha posicionat recentment el Tribunal Suprem (TS) mitjançant la 

sentència 2253/2019 de 2 de juliol, en la qual fa aclariments a qüestions relatives al 

benefici de l’exoneració del passiu insatisfet (BEPI) i que els mitjans de comunicació 

han tractat els darrers dies fent referència a que el Tribunal Suprem permet que “els 

autònoms obtinguin la condonació de fins a un 70% dels seu deutes amb Hisenda i 

Seguretat Social”. Haurem d’analitzar amb detall l’esmentada Sentència malgrat, 

sense cap mena de dubta, és un gran avanç. 

 

Xavier Domènech • xdo@acinpich.bnfix.com 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com 

 

 

Punts a tenir en compte en la renuncia al dret de subscripció 

preferent en ampliacions de capital 

 

L’Audiència Nacional s’ha manifestat de nou sobre els increments i disminució de 

patrimoni, a preu de mercat, en supòsits de renuncia al dret de subscripció preferent 

en ampliacions de capital social. En una sentencia del passat mes de març, apunta 

que és fonamental la voluntat de donar del soci que renuncia “animus donandi” i que 

l’adquisició sigui a títol lucratiu. Per aquest motiu, des de BNFIX Pich aconsellem a les 

persones físiques o jurídiques vinculades prestar especial atenció a aquests p unts. 

Per tot això, hem elaborat una nota explicativa sobre el tema, que pot consultar 

clicant AQUÍ, i els recordem que restem a la seva disposició per a aclarir qualsevol 

dubte que se’ls pugui plantejar al respecte. 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com 
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És legal utilitzar dades biomètriques per al control horari?  

 l 

La nova regulació sobre el registre obligatori de la jornada laboral ha fet córrer 

rius de tinta sobre els seus efectes en l’organització de les empreses, sobre 

col·lectius que en queden exclosos o inclús sobre els “trucs” per tal d’evitar les 

jornades de treball reals. Altra fons de debat és la que fa referència a la forma de 

recollida de les dades; alguns sistemes (videovigilància, dades biomètriques, 

geolocalització...) podrien topar amb el dret a la intimitat del treballador i amb la 

normativa sobre protecció de dades. Donat l’abast de la norma i, amb ànim 

d’informar-los des d’una perspectiva més global, dos especialistes en matèria laboral i 

de protecció de dades han preparat un article sobre el tema, amb especial èmfasi 

sobre les dades biomètriques, el qual esperem que sigui del seu interès. Poden 

accedir al mateix clicant AQUÍ 

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

50 recomanacions per a fer l’Impost sobre Societats 

Com ja informàvem a la newsletter de juny, l’1 de 

juliol va arrancar la campanya de presentació de 

l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda 

de no Residents amb establiment permanent. 

Per a la Liquidació d’aquest exercici 2018, que conclou el 

25 de juliol,  no hi ha novetats substancials, llevat de la 

desaparició del programa d’ajuda PADIS de l’Agència 

Tributària, que només estarà disponible per exercicis 

anteriors al 2018. D’altra banda, s’incorpora una opció per 

a que els contribuents puguin marcar una casella 

específica a fi i efecte que l’Estat destini el 0,7% de la 

quota per a activitats d’interès general considerades d’interès social, amb la línia del 

que succeeix amb la declaració de l’IRPF. 

Adjuntem un document que ha elaborat el Consejo de Economistas, una guia 

d’acompliment de l’Impost, especialment interessant per a les 50 recomanacions que 

s’hi inclouen, al que pot accedir clicant AQUÍ 

Ester Brullet • ester.brullet@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. 
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/ BARCELONA  
(Soci independent i fundador de BNFIX CONSULTORES i de BNFIX AUDITORS)  
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