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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

 

Guia sobre el Temps de Treball i el Registre de Jornada 

 

L’àrea Laboral de BNFIX Pich acaba d’elaborar la Guía sobre el Tiempo de Trabajo y el 

Registro de la Jornada, que té la voluntat de clarificar, recopilar y posar en comú les 

darreres novetats de la regulació sobre aquest tema. 

Redactada per Pere Alonso i Sara Bueno, el document és una guia resum que, de 

manera senzilla i útil, vol facilitar el coneixement sobre les obligacions relacionades 

amb el temps de treball i el seu registre, com s’incorpora en l’ordenament jurídic 

espanyol i comunitari, i com es pot aplicar a la pràctica a les empreses. 

Pot accedir a la guia clicant AQUÍ 

Jordi Altafaja • jordi.altafaja@pich.bnfix.com 
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La calculadora Monroe LN160X és una calculadora manual, d'engranatges 

escalonats. Dissenyada per Frank Baldwin, aquest tipus es va fabricar per 

primera vegada al voltant de 1911 a Nova Jersey, U.S.A. i es va desenvolupar 

al llarg dels anys fins aquest model de la nostra col·lecció, que data de la 

dècada de 1960. També es van fer models accionats elèctricament. 
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Guia per pimes davant els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible  

 

El Consejo General de Economistas de España, la Red Española del Pacto Mundial i la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han editat 

recentment la Guía para pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En línia amb l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible de l’ONU, aprovada 

al 2015, la guia és un manual pràctic que vol orientar a les pimes en l’adopció de 

principis de sostenibilitat i mostrar les oportunitats de negoci que això els hi pugui 

reportar, per exemple, pel que fa a la reducció de costos, beneficis fiscals o millor accés 

al finançament de projectes de desenvolupament sostenible, un camp a quin la Unió 

Europea destinarà una important partida pressupostària en els pròxims anys. 

Amb aquest treball es vol contribuir, d’aquesta manera, a que la sostenibilitat sigui una 

part vertebral en les estratègies de negoci de les pimes, que constitueixen el segment 

productiu més nombrós del nostre país, però també de la UE (el 99,8 per cent de totes 

les empreses d’Europa són pimes, i el 93 per cent té inclús menys de 10 treballadors). 

Pot descarregar-se la guia fent clic AQUÍ 

Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com 
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Planificació de la renda 2019. 100 apunts 

El REAF, òrgan especialitzat en 

fiscalitat del Consejo General de los 

Economistas, va presentar dies 

enrere, en el marc de les seves 

Jornades Nacionals celebrades a 

València, el document Planificación 

de la Renta 2019. 100 apuntes.  

Inclou consells i recomanacions 

sobre decisions que, preses abans 

que acabi l’any, poden ajudar que la 

factura fiscal de la declaració 

corresponent al 2019 sigui el menys 

elevada possible. Es tracta, entre 

d’altres, de consells sobre dietes, exempcions per a majors de 65 anys, imputacions de 

renda a mesura que es produeixen els pagaments, lloguer d’immobles com a 

habitatge, donacions a ONG’s i fundacions, aportacions a sistemes de previsió social… 

Com sempre, us aconsellem que feu una consulta als nostres experts en fiscalitat 

abans que acabi l’any per preparar la millor declaració d’IRPF possible. 

Podeu accedir als “apunts” per planificar la Renda 2019 clicant AQUÍ 

Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com 
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El Tribunal Constitucional declara nul·la la plusvàlua municipal 

quan la quota a pagar supera l’increment patrimonial 

 

El Tribunal Constitucional (TC) va dictar a finals d’octubre una sentència en la qual 

declara inconstitucionalitat parcial de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana, l’anomenada plusvàlua municipal. En concret, en aquells casos 

en els que la quota a pagar és superior a l’increment patrimonial realment obtingut. 

El Tribunal considera que una cosa és gravar una renda potencial (l’increment 

presumible de valor que es produeix en un terreny urbà pel pas del temps), i una altra 

diferent, gravar una renda irreal; això seria contrari al principi de capacitat econòmica, 

i l’aplicació de l’impost tindria un resultat confiscatori. Ara bé, alguns experts plantegen 

que, en molts casos, malgrat la quota a pagar sigui inferior a la renda obtinguda, si no 

estem davant d’una actuació confiscatòria, poc li falta. Per exemple, si el benefici de la 

transmissió és de 10.000 euros i l’impost de la plusvàlua municipal a pagar és de 8.500 

euros, o sigui el 85 per cent del benefici. 

D’altra banda, tant sols podran revisar-se aquelles situacions que no hagin adquirit 

fermesa, perquè han estat recorregudes en temps i forma, i per estar encara pendents 

de resolució administrativa o judicial. 

Pot accedir a la nota del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) fent clic 

AQUÍ 

Cristina Torres • cristina.torres@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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/ 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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