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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

 

S’obre el termini per declarar els actius no productius de 

persones jurídiques  

 

Dimarts 1 d’octubre s’obre el termini de declaració dels actius no productius de 

persones jurídiques d’acord amb la Llei 6/2017 del Parlament de Catalunya. Com 

recordareu, és una llei que entrava en vigor l’endemà de la seva aprovació, el 12 de 

maig, que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional (TC) al setembre i declarada 

posteriorment, el 28 de febrer, adequada al marc constitucional pel mateix TC. Així, 

doncs, la Generalitat va aprovar al maig passat els impresos de liquidació, operació que 

es pot fer fins a finals de novembre. Atesa la complexitat d’aquesta nova obligació, en 

especial perquè obliga a liquidar els tres últims exercicis i per l’existència d’alguns 

dubtes sobre determinats actius, hem preparat una circular a la que pot accedir clicant 

AQUÍ amb què intentem donar una mica de llum al respecte.  

Com sempre som a la vostra disposició per resoldre totes aquelles consultes que 

desitgeu fer sobre aquest nou impost.  

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

Josep Maria Coma • jmcoma@pich.bnfix.com 

Jaume Menéndez • assessors@pich.bnfix.com 

 

 

La màquina d'escriure Mercedes Prima, famosa per ser petita i molt lleugera 

(la portàtil com la de la nostra col·lecció particular), va ser fabricada per 

Mercedes Büromaschinen-Werke A.G, Berlin, Alemanya, al 1907.  Inventada 

per Franz Schuller, és una màquina de posició vertical convencional, amb 

quatre fileres en el teclat. 
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Insolvència i concurs, causes de resolució de contractes amb 

l’administració 

 

Les situacions d’insolvència i/o concurs de creditors són un motiu que impedeix 

a les empreses presentar-se a licitacions públiques. Així ho preveu l’article 71 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, que inclou també com a prohibició per presentar-

se a concurs les empreses intervingudes judicialment o bé inhabilitades. Per 

aprofundir una mica més en aquest tema, hem preparat una circular que aborda, així 

mateix, la resolució de contractes en curs un cop declarat el concurs i els casos en què, 

malgrat el concurs, la relació contractual amb l’administració pot continuar endavant 

“per interès públic”. Per tot això, recomanem a les empreses que tinguin molt en 

compte aquestes situacions si treballen, o preveuen treballar, per a les 

administracions, cas en el qual els recomanem una atenta lectura d’aquest text. Alhora, 

els convidem a fer-nos arribar tots aquells dubtes que puguin tenir al respecte. 

Poden accedir a la circular que hem preparat clicant AQUÍ 

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

 

Reflexions sobre el nou registre obligatori de la jornada laboral 

 

Mesos després que entrés en vigor l’obligatorietat del registre de jornada dels 

treballadors de les empreses, hem volgut posar sobre el paper algunes reflexions 

a partir de les situacions, casos i problemes més habituals que està ocasionant a 

les nostres empreses. Més enllà dels dubtes purament “tècnics” sobre com havia de 
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fer-se aquest registre o sobre què es considera temps de treball, i que ha deixat palesa 

la necessitat d’adaptar la normativa als nous usos de l’era digital, la nova regulació ha 

plantejat no pocs interrogants relacionats amb la seva compatibilitat, o no, amb la 

protecció de les dades i la intimitat dels treballadors. A més, ha obert el debat sobre el 

“presencialisme”, sobre la flexibilitat com a forma de treball habitual de moltes 

companyies o sobre els sectors econòmics on, deixant de banda els abusos, està 

generalitzada la realització de més hores a canvi de més sou. Així, doncs, creiem que 

la lectura d’aquest text pot ser molt enriquidora per a tothom i us encoratgem que ens 

feu arribar les vostres experiències al respecte perquè, com bé diem al text, s’hauria 

d’abordar de forma individual la situació de cada companyia i de cada treballador. 

Trobareu les notes clicant AQUÍ 

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

 

/ AGENDA  
 

El 9 d’octubre fem un CAFÈ amb BNFIX Pich amb David Gassó per 

parlar de gestió financera en un entorn de tipus baixos  

El proper dimecres 9 d’octubre tindrà lloc a les 

oficines de BNFIX Pich de Barcelona una nova trobada 

del ja tradicional Cafè amb BNFIX Pich, que en 

aquesta ocasió tindrà com a convidat David Gassó, 

economista, president dels economistes assessors 

financers del Consell General d'Economistes i soci 

director d’Anchor Capital Advisors. La trobada serà 

presentada pel president de BNFIX Pich, Valentí Pich, i per 

la sòcia responsable del departament legal del despatx, 

Maria José Moragas.  

Gassó posarà sobre la taula les canviants condicions de retribució i de gestió dels 

dipòsits i productes financers d'empreses i particulars, així com les seves particularitats 

fiscals i aquelles pràctiques que, a dia d’avui, es recomanen. La inscripció és gratuïta 

mcarmen.caballero@pich.bnfix.com ó 93.301.20.00 i l’acte es retransmetrà per vídeo 

conferència a la resta d’oficines de la xarxa BNFIX. 
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/ PUBLICACIONS  
 

El grup mercantil vs. el grup fiscal. Tributació consolidada 

 

L’auditora junior de BNFIX Pich Raquel Edo ha publicat un 

article sobre les diferències que s’observen entre grups 

mercantils i fiscals, i entre la normativa de territori comú i dels 

territoris forals bascos en la tributació sobre Impost sobre 

Societats (IS) dels grups fiscals. Aquest article va aparèixer a la 

revista d’informació fiscal REAF 424, de juliol passat. En ser un tema 

de gran actualitat, us recomanem la seva lectura, a la qual podeu 

accedir clicant AQUÍ 

 

Informe de conjuntura de Foment del Treball 

Foment del Treball Nacional ha publicat el seu 

darrer Informe de Conjuntura, de setembre 2019, 

en què alerta de la moderació del creixement de 

l’economia  a Catalunya i Espanya, on la demanda 

domèstica segueix sent el seu principal impuls. Al 

segon trimestre de l’any, l’economia espanyola va 

créixer a menor ritme que al primer, tot i que destaca  

l’aportació positiva del mercat exterior i del consum intern. També es va accelerar 

lleugerament l’economia catalana, però a menor ritme que l’espanyola. Entre els riscos 

per al progrés econòmic, a escala interna i internacional, l’informe cita les tensions 

polítiques. Alhora, considera essencial disposar de pressupostos públics, a tots els 

nivells(estatal, autonòmic i local). Podeu consultar i descarregar l’informe complet clicant  

AQUÍ 

  

 
 
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 

 ·  

 · twitter 

  

 

/ ALTRES OFICINES BNFIX 
 

/ ALMERIA 

 

/ ASTURIES 

 

/ MADRID 

 

/ MURCIA 

 

/ VITORIA 
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