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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

 

Anàlisi sobre l’adaptació de la jornada de treball per motius 
familiars 

 
El 8 de març passat va entrar en vigor una modificació legal relacionada amb l’adaptació 
de la jornada laboral per motius familiars. Es tracta d’una possibilitat que ja estava 
recollida a l’ordenament, poc coneguda i que requeria un desenvolupament 
convencional i que, per tant, gairebé cap conveni recollia. Per això, a la pràctica no es 
podia gaudir d’aquest dret. 

Amb la reforma introduïda al Reial Decret-Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir 
la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, i en vigor el 8 de març, es pot 
sol·licitar aquesta adaptació sense que s’hagi de desenvolupar en negociació col·lectiva. 
N’hi ha prou a iniciar una negociació entre les parts implicades que valori les necessitats 
del treballador amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.  Per 
aprofundir en el tema, hem preparat una completa circular que aborda els drets del 
treballador en aquest camp i com s’ha de fer la negociació a l’empresa.  La podeu 
consultar AQUÍ  En tractar-se d’un tema en què la casuística pot ser complexa, som a la 
vostra disposició per aclarir tots aquells dubtes que la norma pugui generar. 

Pere Alonso • pere.alonso@pich.bnfix.com 
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Calculadora Melitta pertanyent a la nostra col·lecció 
particular; fabricada a Alemanya a Mitjans del segle passat i 
utilitzada pels professionals de la comptabilitat. 
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Planificar la sortida de l’empresa és gairebé obligat. La 
preparació, imprescindible 

Molts propietaris de petites i mitjanes empreses, inclús accionistes minoritaris, estan 
convençuts que el seu negoci serà la seva pensió. No obstant això, moltes vegades no 
aconsegueixen obtenir del mateix el valor que creien que tenia. Per això és necessari fer, 
durant anys, una correcta planificació. Davant la pregunta, ”per on començar?” hem 
preparat un llistat de “deures” que poden ser d’utilitat a tots aquells empresaris que 
estiguin començant a plantejar-se el relleu i que podeu consultar clicant AQUÍ 

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

 
Acaba el primer període transitori perque les empreses redactin 
plans d’igualtat 

 

Ara fa gairebé un any que es va aprovar el Reial Decret de mesures urgents per garantir 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la feina i que preveia, entre altres 
coses, l’obligació de les empreses d’elaborar un pla d’igualtat. Quan està a punt 
d’esgotar-se el període transitori perquè les empreses de 150 a 250 treballadors 
tinguin a punt aquests plans (les de més de 250 ja estaven obligades amb anterioritat), 
i arran d’una sentència sobre la nul·litat dels mateixos, hem cregut oportú redactar una 
circular en què us recordem alguns punts clau d’aquesta regulació, obligatòria per a 
empreses a partir de 50 treballadors, i els diferents terminis en funció del nombre 
d’empleats. 
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Poden accedir a la circular que hem preparat clicant AQUÍ 

Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com  

 
 

Efectes del Brexit en las relacions econòmiques i comercials de 
les empreses  

 
El 31 de gener passat va tenir lloc la sortida oficial del Regne Unit de la Unió Europea, 
primera retirada des de la creació de l’aleshores Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
el 1957. Aquest retirada, llargament negociada, ve acompanyada d’un període 
transitori sobre aplicació de legislació comunitària a l’antic soci en tot el que fa 
referència a mercat interior, unió duanera i polítiques comunitàries. L’esmentat 
període es prolongarà fins el proper 31 de desembre, durant el qual la UE tractarà al 
Regne Unit com si fos un Estat membre, excepte pel que fa referència a la seva 
participació en les institucions de la UE i en les estructures de la governabilitat. En 
particular, durant aquest període les empreses no hauran de realitzar formalitats 
duaneres. 

Per tal d’ajudar les empreses que tenen relacions econòmiques i comercials amb 
companyies del Regne Unit, l’Agència Tributària ha preparat una sèrie de documents 
relacionats amb els efectes del BREXIT en duanes i impostos especials, en IVA, en 
l’Impost sobre la Renda de no Residents, en l’IRPF i en Societats. 

Les pot consultar fent clic AQUÍ 

Joaquim Coma • joaquim.coma@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/acaba-el-primer-periode-transitori-perque-les-empreses-redactin-plans-digualtat/
https://pich.bnfix.com/efectos-del-brexit-en-las-relaciones-economicas-y-comerciales-de-las-empresas/
https://pich.bnfix.com/efectos-del-brexit-en-las-relaciones-economicas-y-comerciales-de-las-empresas/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/BREXIT.shtml
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2020/02/pexels-photo-374815-london.jpeg


 

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

 

BNFIX Pich, compromès amb els infants i joves més vulnerables 

 
BNFIX Pich col·labora, des del 2014, amb la Fundació Comtal de Barcelona, una entitat 
sense ànim de lucre que, des del 1994, promou l’educació i la inserció social d’infants i 
joves en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona. 

Les aportacions del nostre despatx, juntament amb les d’altres empreses, particulars, 
organitzacions i administracions, han fet possible que, per exemple, durant el curs 2017-
2018 atengués 2.144 infants, adolescents, joves i famílies tot ajudant-los, com ells diuen, 
a “reescriure” el seu futur. 

Entre altres coses, la fundació disposa, al casc antic de la ciutat, d’un centre residencial 
per a nens i joves que no poden viure amb les seves famílies i amb la residència “Germà 
Adrià” per a joves que són acompanyats en el seu camí cap a l’autonomia. Compta així 
mateix amb serveis de formació i d’orientació sòcio-laboral, amb programes de suport 
a les famílies, iniciatives d’acció comunitària, assessoria jurídica i, fins i tot, programes 
de voluntariat i mentoria. L’entitat forma part de diverses organitzacions del Tercer 
Sector Social. En ella treballen una cinquantena de persones i té el suport de més de 160 
voluntaris. 

Un projecte d’aquestes dimensions només és possible amb el suport de les 
administracions, donatius i les aportacions de socis que, com BNFIX Pich, creiem que la 
formació i l’educació és el millor llegat que podem oferir als més joves, que són el futur 
de la nostra societat. És, alhora, una forma de tornar a la societat una part de tot el que 
ens ha donat. 

Si vosaltres o la vostra empresa també vol col·laborar, es pot informar clicant AQUÍ 

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

Avantatges fiscals del règim especial d’entitats dedicades a 
l’arrendament d’habitatges 

 
 
Els economistes del nostre despatx Carolina 
Mateo i Josep Maria Coma van participar, el 25 
de febrer, a la jornada Estructura i avantatges 
fiscals del règim especial d’entitats dedicades a 
l’arrendament d’habitatges, organitzada pel 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona. 
En ella van presentar un estudi que, amb el 
mateix títol que la jornada, intenta aportar una 
mica de llum sobre la regulació d’un sector 
fonamental del nostre estat del benestar i un 
dels grans problemes i, alhora, reptes de la 
nostra societat. El document, de 32 planes, 
analitza el règim especial d’entitats dedicades 
a l’arrendament d’habitatges previst en la 
normativa de l’Impost sobre Societats, així 
com els seus avantatges i els requisits que cal 

complir per ser-ne beneficiari, entre altres aspectes. Podeu consultar-lo clicant 
en aquest ENLLAÇ  

Josep Maria Coma • jmcoma@pich.bnfix.com 
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Passant comptes: Memòries d'un economista al servei de les 
institucions  

Passant comptes: Memòries d'un economista al 
servei de les institucions, d’Andreu Morillas, 
síndic de comptes des del 2011, president del 
Consell Assessor de la fundació Formació i 
Treball i membre del Consell Assessor de la 
fundació Cercle d’Economia. Aquestes memòries 
són, sens dubte, una visió informada de la 
història recent de la nostra economia i societat.  

El text, amb pròleg de Josep Maria Bricall, és el 
primer volum de la col·lecció Testimonis Llegat 
Pasqual Maragall, editat per la Fundació 
Catalunya Europa. En ell, l’autor fa un recorregut 
personal pel seu pas per l’administració, i en 
especial per l’experiència viscuda al costat de 
Pasqual Maragall, a partir dels anys 2.000, en el 

moment que decideix fer el salt a la política autonòmica, una etapa que ell 
considera com la “més intensa” i que més va influir al final de la seva trajectòria 
professional. De l’organització d’un grup parlamentari saltà després al Palau de 
la Generalitat i al seu paper en la gestió de les finances i l’economia, en l’impuls 
de projectes singulars... després vindria el cercle d’Economia, el retorn a la 
Generalitat a través de diversos departament, les universitats, el Col·legi 
d’Economistes i, ja en la darrera etapa, la sindicatura de comptes. 

El llibre està disponible en format digital clicant AQUÍ  

Valentí Pich • v.pich@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 
 

/ ASTÚRIES 
 

/ MADRID 
 

/ MÚRCIA 
 

/ VITÒRIA 
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