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RENDA I PATRIMONI 2019 

BNFIX Pich adapta la seva atenció als clients 

 

El proper 30 de juny conclou el termini per a presentar l’Impost sobre la Renda de 

les Persones Físiques (IRPF), i en el cas de Catalunya i altres comunitats l’Impost 

sobre el Patrimoni. Recordem que el termini per a domiciliar bancàriament 

ambdós impostos finalitza el 25 de juny. 

Malgrat no s’han produït modificacions substancials respecte l’exercici anterior, 

existeixen canvis formals als quals hem de parar atenció per tal d’evitar futurs 

problemes i incomoditats, com els relacionats amb ingressos i despeses vinculats a 

lloguers, entre d’altres. 

Ens trobem davant una situació peculiar. En un estat d’alarma que ens impedeix 

relacionar-nos tal i com estàvem acostumats, hem preparat una logística específica 

per a poder atendre’ls correctament i d’una manera segura, habilitant així: 

 

▪ Una línia d’atenció telefònica que restarà oberta de 9:00 a 14:00 i de 

16:00 a 19:00 hores.  

 

▪ Un servei de recollida i devolució de la documentació directa, quan 

sigui necessari.  

 

▪ Un servei de videoconferències mitjançant  la nostra plataforma Lifesize.  

 

▪ Els professionals encarregats d’atendre’ls restaran a la seva disposició 

telefònicament, o bé, mitjançant el següent correu electrònic: 

 

Alba Pich 

alba.pich@pich.bnfix.com  

Àngel Oró  

angel.oro@pich.bnfix.com  

Carolina Mateo 

carolina.mateo@pich.bnfix.com  

 

Ester Brullet 

ester.brullet@pich.bnfix.com  

Joaquim Coma 

jcoma@pich.bnfix.com  

Josep Maria Coma 

jmcoma@pich.bnfix.com  
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Un any més, la presentació de la declaració de la Renda i, quan correspongui, la de 

Patrimoni, requereix d’una dedicació específica, per dues raons: la primera d’elles és 

que tan si resulta a ingressar com a retornar, es gestionen quantitats importants, i la 

segona, qualsevol error o omissió comporta incomoditats i quantitats de 

consideració. 

Restem a la seva disposició per tal d’aclarir qualsevol extrem que vulgui plantejar-nos. 

Atentament, 

  

Joaquim Coma 

jcoma@pich.bnfix.com  

 

Josep Maria Coma 

jmcoma@pich.bnfix.com  

 

BNFIX PICH 

Tax · Legal · Audit 

 

Barcelona, 29 de abril de 2020 

 

 

 

PS: Per a aquells qui vulguin ampliar aquesta informació poden accedir a la 

informació facilitada pel Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo 

de Economistas sobre els Incentius específics a Catalunya per a la Renda , o bé, 

accedint al XXXI edición Declaración de Renta y Patrimonio 2019 
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