Perteneciente a nuestra colección particular, presentamos la calculadora mecánica
Brunsviga 13 RK
La palabra Brunsviga es el nombre latino de la ciudad alemana de Braunschweig,
donde se encontraba la fábrica. Se llegaron a fabricar alrededor de 500.000
ejemplares. En 1959 la fábrica de la Brunsviga fue absorbida por la Olimpia Werke,
una empresa de máquinas de escribir; a finales de los años 60 la producción llegó a
su fin. El funcionamiento de estas calculadoras se basa en el mecanismo de molinete.
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/ AQUEST MES DESTAQUEM
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) puja fins a 950 euros
aquest 2020

El president del Govern, Pedro Sánchez, i representants de patronals i sindicats van
signar el 30 de gener l'acord pel qual es pujarà a 950 euros bruts mensuals el salari
mínim interprofessional (SMI) en 2020, una mesura aplicable amb caràcter retroactiu
des de l'1 de gener i vigent fins al pròxim 31 de desembre. Donat l'abast d'aquesta
mesura, hem preparat una circular, que poden consultar fent clic AQUÍ
Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com
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Novetats 2020 en matèria laboral i de Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar a l’acabament de l’any un decret sobre
determinades mesures en matèria tributària, cadastral i Seguretat Social en el qual
actualitza, entre altres, els tipus i bases de cotització a la Seguretat Social i el Salari
Mínim Interprofessional (SMI). Així mateix, va publicar l'ordre que regula la gestió
col·lectiva de contractacions en origen per a 2020. Per a informar-los amb detall dels
diferents canvis, hem preparat la següent CIRCULAR i, com sempre, a BNFIX Pich
restem a la seva disposició per tal d’atendre’l davant qualsevol dubte.

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

5 passes essencials abans de comprar una empresa o negoci

Està pensant a adquirir una empresa o negoci? És una oferta irresistible? Potser és
l'oportunitat de la seva vida però, en qualsevol cas, val la pena aturar-se i, abans de
prendre una decisió, tenir en compte una sèrie de passos que detallem en la nostra

CIRCULAR. Són unes recomanacions que, per òbvies, no sempre se segueixen però
en les quals els nostres professionals insisteixen quan reben consultes sobre aquest
tema.
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com
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La majoria d'empreses fa coincidir el seu any fiscal amb l'any natural. Per tant, el mes
de desembre ens hem trobat amb el tancament fiscal de totes aquestes entitats, i amb
la consegüent meritació de l'Impost de societats que es liquidarà al juliol de 2019.
Per a això adjuntem el document Tancament fiscal de l'Impost de societats 2019: 50
recomanacions per al tancament de l'Impost de societats dels exercicis iniciats en
2019, elaborat pel Servei d'Estudis del Registre d'Economistes Assessors Fiscals
(*REAF), en el qual recorden diferents qüestions que s'han de revisar en la
comptabilitat, diversos aspectes a tenir en compte de declaracions d'anys anteriors, i
alguns ingressos i despeses de l'exercici als quals caldrà prestar especial atenció i al
qual poden consultar punxant en aquest ENLLAÇ
Com sempre, els nostres professionals resten a la seva disposició per tal d’aclarir tots
aquells dubtes que puguin tenir al respecte.
Angel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com
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La calculadora multidivisa, una nova eina al servei dels afectats
per aquestes clàusules hipotecàries

El Consell General d’Economistes ha llançat recentment una aplicació que, com si d’una
calculadora es tractés, permet, de forma orientativa, realitzar càlculs sobre les
clàusules multidivisa i l’IRPH de les hipoteques.
Amb aquesta calculadora vol facilitar els càlculs derivats de les diferents sentències
que comencen a apuntar que aquestes clàusules poden ser retrocedides (amb l’oportú
informe pericial). Aquesta eina simula el càlcul bancari amb la divisa signada pel client
i, al mateix temps, realitza els càlculs d’aquesta mateixa hipoteca però com si s’hagués
signat en euros i amb un tipus d’interès més habitual, com l’Euribor.
D’altra banda, també pot fer els càlculs si la hipoteca es va signar en euros però es va
utilitzar el tipus d’interès IRPH. Així, compara aquesta hipoteca amb la que hauria
resultat si s’hagués signat a Euribor o a un altre tipus d’interès.
Aquesta aplicació s’ha fet després de l’èxit de la calculadora de la clàusula sòl, amb la
qual s’han realitzat milers de càlculs des de la seva posada en marxa pel Consell al març
passat.
Per això, si és una persona afectada per aquestes clàusules, desitja calcular el perjudici
i saber què pot fer legalment al respecte, pot contactar amb nosaltres que amb molt
de gust li ajudarem amb aquest assumpte.
Maria José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com
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Calendari oficial de festes locals i autonòmiques 2020

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 20 de desembre s’ha publicat
l’ORDRE TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes
locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020. Amb la publicació
d’aquestes festes locals, juntament amb les autonòmiques que es varen publicar el
passat 14/06/2019, i que ja us vam informar mitjançant la nostre circular núm. 191227,
les empreses ja poden confeccionar el Calendari Laboral per l’any 2020, tal i com
exigeix l’article 34.6 del Estatut dels Treballadors.
Per tant, el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020, són:
✓ 1 de gener (Cap d’Any)
✓ 6 de gener (Reis)
✓ 10 d’abril (Divendres Sant)
✓ 13 d’abril (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 (La Puríssima)
✓ 25 de desembre (Nadal)
✓ 26 de desembre (Sant Esteve)
✓ 17 de juny (Festa d’Aran (substitueix Sant Esteve al territori d’Aran))

A més de les festes esmentades, seran fixades dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments, que pot consultar clicant AQUÍ.
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Cal recordar que pel que fa referència a la resta de l’Estat, s’haurà d’estar al cas de les
festes autonòmiques i locals pròpies de cada autonomia, publicades als respectius
butlletins oficials.
Restem a la seva disposició per tal d’atendre qualsevol consulta o aclariment que
precisi realitzar-nos referent a aquest tema, així com de qualsevol altre. Atentament,
Núria Martínez • nuria.martinez@pich.bnfix.com

És compatible treballar i estar jubilat en Classes Passives?

Com a norma general, percebre una pensió de jubilació és incompatible amb activitats
que comportin donar-se d'alta en la Seguretat social i amb qualsevol remuneració amb
càrrec als pressupostos d'administracions i ens públics. No obstant això, existeixen
certes excepcions que permeten compatibilitzar treball i jubilació.
D'elles parlem en una circular, a la qual poden accedir fent clic AQUÍ
Jordi Altafaja• jordi.altafaja@pich.bnfix.com

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

· twitter

/ EVENTS
Una delegació de BNFIX, en la conferència anual de DFK EMEA

Una delegació de BNFIX participarà, del 6 al 8 de febrer, en la DFK EMEA Annual &
Young Professionals Conference 2020, que tindrà lloc a Madrid. La delegació està
formada per Carolina Mateo i Alba Pich, de l'àrea fiscal, i per María José Moragas, sòcia
responsable de l'àrea legal.
Són molts els temes que s'abordaran al llarg d'aquests dos dies, d'entre els quals
destaquen la sessió que oferirà Carolina Mateo sobre Entitats de Tinença de Valors
Estrangers (ETVE) a Espanya o les que posen l'èmfasi en l'equip humà, clau en un sector
de serveis als clients, ja que s'incidirà en la gestió dels conflictes interns i en fórmules
per a aconseguir una comunicació eficient. Així mateix, és destacable la sessió sobre
avanços en desenvolupament tributari a nivell local a Portugal. Els últims acords
transfronterers internacionals i diverses experiències sobre informàtica i seguretat en
les empreses són altres temes que es debatran en la trobada.
La plataforma d'assessories independents DFK International, de la qual formem part,
compta actualment amb 219 signatures integrades que disposen d'unes 440 oficines
en 95 països de tot el món.
Poden trobar més informació sobre la conferència fent clic AQUÍ
Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com

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

· twitter

/ PUBLICACIONS
Informe de conjuntura de Foment del Treball

Foment del Treball, va publicar al desembre el seu últim informe trimestral de
conjuntura, en el qual revela que les previsions de creixement econòmic han estat
novament corregides a la baixa. En el cas de les economies espanyola i catalana, la
correcció es deu al menor creixement de l'economia europea, la reducció del ritme
d'augment de l'ocupació i del consum, i la contracció de l'activitat industrial i del comerç
exterior, a més de la revisió de la sèrie estadística de l'INE. L'informe proposa, a més,
abordar una agenda econòmica i social en un context de desacceleració que inclogui
els recursos necessaris per a la seva articulació, especialment en el sector industrial.
Poden descarregar-se l’informe 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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