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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

Participació dels treballadors a les eleccions del 10 de novembre 

 

Davant la celebració d’eleccions generals el proper 10 novembre, cal recordar, novament,  

les normes que en faciliten la participació dels treballadors. Aquell dia, 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. 

Hem preparat una circular a la qual poden accedir clicant AQUÍ.  

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

 

El novembre, declaració d’operacions vinculades 
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La calculadora Resulta 7 fue fabricada en Alemania Occidental en los años ’50 

hasta los años ‘70.   

Es una calculadora de pequeñas dimensiones 119 x 152 x 117 mm, de disco, 

con facilidad para sumar y restar, seleccionando la palanca de la izquierda. 

Forma parte de la colección particular de nuestro despacho en Barcelona. 
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Novembre és, fiscalment parlant, el mes de la presentació de la declaració informativa 

d’operacions amb persones o entitats vinculades, coneguda també com el Model 232. 

Estan obligats a presenta el Model 232 i complimentar la “Informació d’operacions amb 

persones o entitats vinculades (art.13.4.RIS)” els contribuents de l’Impost sobre Societat 

i de l’Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment 

permanent, així com les entitats en regim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 

amb presència en territori espanyol, que realitzen les següents operacions amb 

persones o entitats vinculades en els termes previstos a l’artícle 18.2 de la Llei 27/2014, 

de l’Impost sobre Societats. Per tal d’aclarir conceptes i donar una mica de llum sobre 

un tema certament complexa, hem preparat una circular en la que recordem els 

subjectes obligats, els volums econòmics i les operacions subjectes a la declaració, els 

supòsits d’exclusió, i com afecta la norma a les societat de reduïda dimensió, a la que hi 

poden accedir clicant AQUÍ.  

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

 

La declaració d’actius no productius de persones jurídiques, fins 

el 30 de novembre 

 

L’1 d’octubre s’obrí 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 cal 

liquidar els tres últims exercicis i per l’existència d’alguns dubtes sobre determinats 

actius, tenim una circular a la qual podeu accedir clicant AQUÍ i 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 

http://pich.bnfix.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/modelo-232-%c2%b7-declaracion-informativa-de-operaciones-con-personas-o-entidades-vinculadas/
mailto:jmcoma@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/sobre-el-termini-per-declarar-els-actius-no-productius-de-persones-juridiques/
mailto:jmcoma@pich.bnfix.com
mailto:jmcoma@pich.bnfix.com
mailto:jmcoma@pich.bnfix.com


 

 

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

El Registre d’Impagats Judicial (RIJ), una eina pionera en la lluita 

contra la morositat 

 

El Registre d’Impagats Judicials (RIJ) és un innovador fitxer de morositat capdavanter al 

món; recull informació de deutes líquids, vençuts i exigibles que, a més, hagin estat 

reconeguts en una sentència judicial ferma. Impulsat pel Consell de l’Advocacia 

Espanyola, compleix amb la normativa de protecció de dades personals i amb el Codi 

Deontològic de l’Advocacia. 

La font de la qual es nodreix d’informació aquest fitxer són les sentències sobre 

impagaments aportades per advocats, prèvia autorització dels clients que van 

interposar els procediments judicials de reclamacions. 

Els advocats poden accedir a aquest registre d’impagats i comprovar, així, si una 

persona física o jurídica, fins i tot institucions, té alguna sentència judicial ferma a 

Espanya per impagament de deutes de qualsevol tipus. 

Podeu completar aquesta informació clicant AQUÍ. Si voleu contractar-nos aquest  nou 

servei, o si teniu altres consultes relacionades amb reclamacions de quantitat tant 

extrajudicials com judicials, no dubteu a contactar amb nosaltres. 

Maria José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com 
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Informes de solvència CIRBE: instruccions de sol·licitud 

 

En els últims anys, i arran dels efectes de la crisi econòmica i empresarial , alguns dels 

nostres clients han hagut de sol·licitar els informes de solvència, més coneguts com 

informes CIRBE, per conèixer la situació dels seus deutes amb les entitats de crèdit. 

Responen a les sigles de Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, una base 

de dades amb la informació dels préstecs, crèdits, avals i garanties que cada entitat de 

crèdit manté amb els seus clients. La CIRBE, que no s’ha de confondre amb un registre 

de morosos, facilita a les entitats declarants, cada mes i de forma agregada,  la 

informació de les persones amb un risc acumulat superior als 9.000 euros. 

Atès l’interès de moltes persones per accedir a aquest tipus d’informes, hem preparat 

una circular detallada sobre els mateixos i el procediment de sol·licitud, així com la 

documentació que s’ha d’aportar i altres aspectes que cal tenir en compte. Podeu 

accedir-hi clicant AQUÍ 

Cristina Torres • cristina.torres@pich.bnfix.com 

 

Registre de jornada laboral obligatori… i registre salarial   

 

El registre horari de la jornada laboral dels treballadors i les seves conseqüències han 

estat la novetat més destacada aquests últims mesos del Reial decret llei 6/2019, d’1 

de març, de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
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dones i homes en l’ocupació. En canvi, una altra mesura també aprovada enguany 

mitjançant el reial Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció 

social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, sembla haver passat 

desapercebuda; és la relativa a igualtat salarial entre homes i dones, que modifica 

l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors. En aquest sentit, el decret apunta que és 

obligatori, a més d’un mateix salari per a una mateixa feina amb independència del 

sexe del treballador, que les empreses facin un registre de salaris, seguint determinats 

paràmetres, i al qual han de poder accedir els treballadors per mitjà dels seus 

representants legals a l’empresa. Per aprofundir sobre el tema, i atès el gran 

desconeixement sobre el mateix, hem preparat una circular detallada i, com sempre, 

ens posem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que aquesta nova obligació 

legal us pugui suscitar.  

La podeu llegir clicant AQUÍ 

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

Cafè amb Bnfix: La gestió financera en un entorn de baixíssim tipus 

d’interès  

 

El dijous 9 d’octubre, les nostres oficines varen acollir una nova edició del ja tradicional 

Cafè en BNFIX PICH, que, a més a més, fou seguit per streaming a la resta d’oficines de la 

xarxa estatal BNFIX. Aquesta ocasió vàrem comptar amb el ponent David Gassó, 

economista, assessor financer europeu (EFA), Soci Director d’Anchor Capital Advisors 

EAP i president dels Economistes Assessors Financers del Consejo General de 

Economistas (CGE). 

Entre altres aspectes, David Gassó va destacar que des 

del 2012 els tipus d’interès de la zona euro han 

experimentat una tendència descendent i que la 

política monetària del Banc Central Europeu ha estat 

expansiva, sent el seu efecte immediat un augment del 

diner en circulació (oferta monetària) i, per conseqüent, 

uns tipus d’interès baixíssim. En la seva opinió, la 

situació de la política monetària actual és anòmala 

donat que la rendibilitat que obtenen els inversors en alguns productes de renda fixa 

com són els dipòsits bancaris, és pràcticament nul·la, fet que ha generat un increment 

de la demanda de renda variable, renda variable mixta,, inversions en economies 

emergents, inversió en dòlars en el mercat nord-americà i inversions en altres divises. 

Així doncs, en la xerrada s’hi va fer referència a que el sector bancari, encara en fase de 

reestructuració, les rendibilitats baixes, el gran 

endeutaments dels estats membres de la UE sobre el PIB, 

les diferents polítiques fiscals dins la UE que afavoreixen 

a l’actuació davant la situació econòmica, en 

contraposició a la política adoptada pels Estats Units, tot 

junt suposen factors que, sens dubte, incideixen en la 

situació econòmica actual. A més a més, en aquest 

escenari, no es preveuen canvis positiu a curt termini.  
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/ PUBLICACIONS  
 

III Baròmetre industrial del COGITI  

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 

(COGITI) ha elaborat el seu III Barómetro Industrial, corresponent 

al 2019, el qual ha comptat amb la col·laboració del Consejo 

General de Economistas de España (CGE), el servei d’estudis del 

qual ha elaboral l’informe Una perspectiva económica de la 

situación de la industria en España, inclosa en aquesta edició del 

Barómetro.  El barómetro és un estudi sociològic en el qual, a 

través de les respostes ofertes per més de 3.000 enginyers 

tècnics industrials i graduats en enginyeria de la branca industrial 

de tots els àmbits productius i de tota la geografia espanyola, s’hi 

valora la situació actual del sector a Espanya.  

Segons el president del COGITI, José Antonio Galdón, l’estudi “tiene por objeto ofrecer 

datos relevantes y que sean de interés en la toma de decisiones, tanto para los 

representantes del ámbito público como para el sector privado”. Segons es desprèn del 

Barómetro i de l’informe, la indústria espanyola perd pes: el total de la indústria en el 

PIB espanyol a l’any 2000 era del 18,7 per cent i al 2018 del 16 per cent; aquestes dades 

s’accentuen en el cas de la indústria manufacturera, que ha passat del 16,2 al 12,6 per 

cent en el mateix període i el seu Valor Afegit Brut (VAB) ha baixat del 17 per cent a l’any 

2000 al 14 per cent al 2018. Per tot això, urgeix un pacte d’Estat que permeti 

implementar polítiques actives que dotin al sector industrial d’un major pes.  

Més informació sobre el Barómetro fent clic 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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