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Com és habitual us fem arribar la nostra circular de novetats fiscals, comptables i d’auditoria, 
mercantils, laborals i de protecció de dades. La creixent profusió normativa fa que cada any ens sigui 
més complicat decidir el seu contingut. Estem en un temps en què la “normativització”, l’excés de 
normativa (no només d’àmbit fiscal, mercantil i laboral), està fent cada vegada més complexa la 
posta en marxa de projectes empresarials.

Aquesta complexitat normativa, aplicada amb tota la rigorositat possible (i sempre en benefici de 
l’Administració, quan hauria de ser en benefici de l’administrat) fa molt difícil el seu compliment. Un 
cas especial és el de la normativa fiscal que, en ocasions, s’assimila més al joc del gat i la rata que a 
una actuació realitzada entre persones adultes… La interpretació de la norma ha de ser feta d’acord 
amb un esperit d’interpretació obert i acollidor a l’administrat. Recentment s’ha fet pública una 
sentència en què es rebutja un recurs a un deute tributari perquè s’havia presentat el mateix dia en 
què s’havia rebut la notificació de liquidació. La resposta ha estat que s’havia presentat fora de 
termini perquè la llei tributaria estableix que els dies per presentar el recurs comencen l’endemà de 
la recepció de la liquidació…

Cal simplificar la normativa i ser més clar. És important que la gent sàpiga a què ha d’acollir-se i que 
la normativa sigui comprensible i d’aplicació continuada. Aquí entren en joc els canvis que fan en la 
interpretació de la norma en funció de la necessitat d’augmentar la recaptació tributària… (a 
vegades sembla que depèn de com bufa el vent). Tant els administrats en general, com els que els 
ajudem, agrairíem normativa d’interpretació clara i raonable.

Un altre exemple d’excés de normativa és el que s’aplica als estats financers de les empreses (siguin 
grans o petites). A part de les declaracions d’IVA, retencions, etc.  a què estan obligades, han de 
presentar els estats financers com a mínim de quatre maneres diferents: el model de l’impost sobre 
societats, el model de comptes anuals a presentar al Registre Mercantil, el model a presentar al 
Banc d’Espanya, el model d’Estadístiques…  Tan complicat és preparar un model que englobi i 
comprengui les necessitats de tots aquests estaments? No podríem recollir en un sol document 
totes aquestes obligacions? Estic segur que entitats de reconegut prestigi i coneixedores de la 
matèria (com podria ser el Col·legi d’Economistes) estarien encantats de fer aquesta feina.

Davant de tot això, cada vegada creiem més important la planificació proactiva, l’establiment per 
part de l’empresa de criteris de funcionament que conjuminin l’obtenció dels seus objectius 
empresarials amb el compliment adequat i raonable de les seves obligacions legals.  La recepta és 
anticipar-se per evitar sorpreses i poder-se concentrar en el cor del projecte empresarial.
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novetats fiscals

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Libres registre per als autònoms

Una de les principals novetats són les modificacions establertes en el llibres registre. La AEAT 
ha establert un format electrònic per a la presentació dels llibres de factures emeses i rebudes, 
amb la finalitat que els llibres registre de l’IRPF puguin ser compatibles amb els llibres registre 
d’IVA.

Així doncs, a partir del 2020 s’hauran de presentar de forma obligatòria en format excel, CSV o 
format SII (opció voluntària).

La principal novetat en aquest canvi és que s’haurà de fer constar el NIF de la contrapart de 
l’operació i també s’han reordenat i afegit algunes columnes.

L’AEAT publicarà a la seva pàgina web el format tipus dels llibre registre.

Estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen per a l’exercici 2020 els límits quantitatius que delimiten les causes d’exclusió 
del règim de mòduls.  Així doncs, els límits vigents són:

Per al conjunt d’activitats econòmiques el volum de rendiments íntegres no pot superar 
els 250.000 euros i s’hi computen la totalitat de les operacions, amb independència de 
l’obligació d’emetre factura.

Aquest límit s’estableix en 125.000 euros i es computen exclusivament les operacions en 
què hi hagi obligació de facturació i el destinatari sigui un empresari.

Pel que fa al volum de compres, excloses les adquisicions d’immobilitzat, no poden 
superar els 250.000 euros.

Retencions

Passem a relacionar com queden els diferents percentatges aplicables per a l’exercici 2020: 

*� Rendiments de treball: 
        variable s/taula  %   . General: Sous i salaris  

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments    1  5     %                    

   Desplaçats    24%

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

   (interessos, préstecs, dividends, dipòsits, negocis…)
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Aquest any sense l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat i tampoc de la Generalitat, les 
novetats són conseqüència, bàsicament, de la publicació del Reial decret llei 18/2019 i de l’entrada en 
vigor de la Directiva (UE) 2018/1910.
Tanmateix, a l’espera de la publicació de les modificacions fiscals que es recullin en els pressupostos, 
repassarem amb detall les novetats seguint al mateixa línia que els anys anteriors.



*  Rendiments de la propietat intel·lectual   19 %

   (si el contribuent és diferent de l’autor)   15 % 

*� Rendiments professionals:  15 %

   (tres primers anys d’activitat)             7 %

*  Rendiments de cessió drets imatge    2 4 %   

*� Rendiments de lloguer d’immobles urbans 19 %

*� Guanys per la venda de fons d’inversió 19 %

*� Guanys per la venda de drets de subscripció 19 %  

*� Guanys per premis de loteries i apostes 19 %

*� Activitats en mòduls   1 %

*� Activitats agrícoles, ramaderes  i forestals   2 %

*� Activitats d’engreix porcí i avicultura   1 %

*�  Administradors i membres del consell d’administració: 

 . Persones físiques:      35 %

   (en cas de societat, ingressos any anterior < 100.000 euros) 19 %

  . Persones jurídiques     19 %

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pagament fraccionat

En relació amb els pagaments fraccionats, pel que fa a la modalitat de càlcul sobre la quota 
íntegra del darrer període impositiu, s’estableix que el percentatge a aplicar sobre la quota 
serà del 18% (opció A).

Per a la modalitat de pagament sobre la base imposable (opció B o grans empreses amb xifra 
de negocis inferior a 10 milions), el percentatge general a aplicar serà del 17%.

Per als contribuents amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros,  el percentatge a 
aplicar serà del 24%. En aquest cas, estaran obligats a realitzar un pagament fraccionat mínim 
del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Operacions  intracomunitàries

El passat dia 1 de gener van entrar en vigor, a nivell comunitari, un conjunt de novetats 
importants amb la finalitat d’establir un sistema definitiu d’IVA en les operacions 
intracomunitàries (Directiva UE 2018/1910).

Les modificacions es refereixen a l’exempció intracomunitària (NIF i IVA), acreditació del 
transport intracomunitari, vendes en consigna i operacions en cadena.
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Posteriorment, aquesta directiva s’ha transposat a nivell intern, per mitja del DRL 3/2020 amb 
entrada en vigor a partir de l’1 de març de 2020.

Així doncs, a partir d’aquesta data, per gaudir de l’exempció de les entregues 
intracomunitàries són requisits materials (i no merament formals):

Que el destinatari d’una entrega intracomunitària de béns estigui identificat a l’efecte 
de l’IVA.

Que  s’hagi registrat correctament en la declaració recapitulativa (model 349) 
d’operacions intracomunitàries.

Que els béns s’hagin transportat a l’estat membre de destí.

Així doncs, serà indispensable per gaudir de l’exempció, la consignació correcte del NIF/IVA de 
l’adquirent, establint-se com a requisit essencial, que el NIF/IVA del destinatari estigui 
degudament registrat en el Sistema d’Intercanvi d’Informació (VIES) i haver-lo comunicat al 
venedor. 

Tanmateix, si el venedor no inclou la informació en les declaracions recapitulatives ( model 
349), no serà d’aplicació l’exempció.

En aquest punt cal reiterar que aquesta modificació (consideració com a requisit material i no 
formal) entra en vigor el dia 1/03/2020, malgrat això i en relació amb els exercicis anteriors i 
per possibles comprobacions, no cal perdre de vista la jurisprudència del TSJU i del TEAC, que 
reiteradament considerava que no es perdia l’exempció per l’incompliment d’aquest requisit.

Per altra banda, també és important la regulació, per primera vegada, sobre la prova del 
transport a nivell comunitari, establint diferents presumpcions de quan s’entén que els béns 
han estat transportats a un altre estat membre, requisit indispensable per poder gaudir de 
l’exempció corresponent. 

Així doncs es diferencia entre si els béns han estat transportats pel venedor o pel comprador. 
Tot i que en ambdos casos es demana dos elements de prova o justificants (document CMR 
signat, factura del transport, poliça d’assegurança), quan el transport vagi a càrrec del 
comprador també s’haurà d’estar en possessió d’una declaració escrita de l’adquirent que 
certifiqui que els béns han estat transportats a l’estat membre de destí.

Enllaç a la página web de l’AEAT:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_medid
as_tributarias_en_materia_de_IVA_recogidas_en_el_Real_Decreto_ley_3_2020_de_4_de_febrero_de_medidas_
urgentes__tigios_fiscales.shtml

Límits dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca

Es manté que el volum d’ingressos que no es poden superar per al conjunt d’activitats 
empresarials, excloses les agrícoles, forestals i pesqueres, seguirà essent de 250.000 euros 
per poder aplicar el règim simplificat corresponent.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

S’ha aprovat la pròrroga de l’exigència de l’impost durant l’exercici 2020.
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novetats laborals
Bases màximes i mínimes de cotització. Pròrroga normes 2019: Da 2a RD-llei 18/2019

Límit màxim: 4.070,10 euros/mes o 135,67 euros/dia

Límit mínim:  1.050,00 euros/mes o 35,00 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM)

Salari mínim interprofessional diari: 31,66euros

Salari mínim interprofessional mensual: 950,00 euros per 14 mensualitats 

Salari mínim interprofessional anual: 13.300,00 euros

Indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM)

Salari mínim diari: 17,93 euros

Salari mínim mensual: 537,84 euros

Salari mínim anual: 6.454,03 euros

1.466,40

1.215,90

1.057,80

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

35,00

35,00

35,00

35,00

135,67

135,67

135,67

135,67

Tipus de cotització en règim general 2019. Pròrroga normes2019 : Da 2a RD-llei 18/2019

23,60

12,00

23,60

1,50

5,50

6,70

6,70

0,20

0,60

4,70

2,00

4,70

0,25

1,55

1,60

1,60

-  

0,10

28,30

14,00

28,30

1,75

7,05

8,30

8,30

0,20

0,70

Si el grup figura amb /s = mensual

EXONERATS

Bases de cotització contingències comunes 2019. Pròrroga normes 2019: Da 2a RD-llei 18/2019



Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms. Pròrroga 
normes 2019 : Da Segona RD-llei 18/2019

Màxima : 4.070,10 euros/mes

Mínima  :    944,40 euros/mes
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8,49 euros

16,28 euros

51,05 euros

5,85 euros

74,03 euros  

3,23 euros

COTIZACIÓ CONTRACTES PER LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE. 
APLICABLE A BECARIS I INVESTIGADORS RD 63/2006

Concepte EmpresaEmpresa Treballador Total

Per contingències comunes

Per accidents de treball i 

malalties professionals

Atur (*)

Fondo de Garantia Salarial

42,56 euros

IT (Incapacitat Temporal)

3,27 euros IMS (Incapacitat, 

mort i supervivència)

2,58 euros

57,75 euros

3,23 euros

Persona física

944,40 euros

Base mínima Quota

Autònoms societaris

Base mínima Quota

283,3 euros/mes 1.214,08 euros 364,22 euros/mes

Autònoms de menys de 47 anys: els autònoms que l’1 de gener de 2019 tinguin menys 
de 47 anys podran triar lliurement la seva base de cotització entre la base mínima 
(944,40 euros) i la màxima (4.070,10 euros). També tindran aquesta llibertat d’elecció 
aquells de 47 anys la base de cotització dels quals, a desembre de 2018, fos igual o 
superior a 2.052 euros al mes. En cas contrari, la seva base màxima de cotització serà de 
2.077,80 euros al mes, tret que elevin la seva base per sobre dels citats 2.052 euros 
abans del 30 de juny de 2019.

48 anys o més: la base de cotització dels autònoms que a 1 de gener de 2019 tinguin 
complerts 48 anys o més, estarà compresa entre els 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals 
en línies generals. Hi ha una excepció: que es tracti del cònjuge supervivent del titular del 
negoci que com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al 
capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més. Només en 
aquest cas les bases de cotització es podran triar entre un mínim de 944,40 euros i 
2.077,80 euros.

En el cas que l’autònom, amb anterioritat als 50 anys, hagués cotitzat cinc o més anys en algun 
altre sistema de Seguretat Social podrà triar la base entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 
euros, sempre que la seva última base de cotització fos igual o inferior a 2.052 euros.



Però si la seva última base va ser superior a aquesta quantitat, l’autònom podrà cotitzar per 
una base dels 944,40 euros i la seva última base de cotització incrementada en un 7%, sempre 
amb el topall de la base màxima (4.070 euros al mes).

Pluriactivitat: aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim 
general de treballadors assalariats, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en 
què les seves cotitzacions per contingències comunes –comptabilitzant les aportacions 
de l’empresari i el treballador per compte d’altri i les de l’autònom– superin la quantia 
que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada 
exercici, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó 
de la seva cotització per les contingències comunes.

Autònoms societaris i autònoms amb treballadors per compte aliè. Pròrroga de les 
normes de cotització 2019 : Da Segona RD-llei 18/2019

Els treballadors que exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment 
del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, a 
títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que tinguin el control efectiu, 
directe o indirecte, d’aquella, la base mínima de cotització a partir de l’1 de gener del 2019, 
aquest dia inclòs, serà 1.214,10 euros/mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagin 
tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 
deu, la base mínima de cotització a partir del 2019.01.01, aquest dia inclusivament, serà 
1.214,10 euros/mes.

Tipus de cotització. Pròrroga de les normes de cotització 2019: Da Segona RD-llei 
18/2019

1. Per a les contingències comunes, el 28,30%. 

2. Per a les contingències professionals, el 0,9%, del qual el 0,46% correspon a la 
contingència d’incapacitat temporal i el 0,44% a la d’incapacitat permanent, mort i 
supervivència.

3. Per cessament d’activitat, el 0,7%.

4. Per formació professional, el 0,1%.

Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general. Pròrroga de les 
normes de cotització 2019 : Da Segona RD-llei 18/2019

S’estableixen bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, l’últim es deixa 
perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores màximes que es podran 
realitzar en cada tram, d’acord al SMI.

Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei 
de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa.

Es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb la resta de treballadors 
del règim general i cotitzar pel salari real, que serà efectiu l’1 de gener de 2021.
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206,00 €

340,00 €

474,00 €

608,00 €

743,00 €

877,00 €

1.050,00 €

1.097,00 €

1.232,00 €

Retribució mensual

Tram Retribució mensual incrementada amb 
 la proporció de pagues extraordinàries 
  (euros mensuals)

Base de cotització 
mensual

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

Fins a 240,00 euros 

  Des de 240,01 euros fins a 375,00 euros 

  Des de 375,01 euros fins a 510,00 euros 

  Des de 510,01 euros fins a 645,00 euros 

  Des de 645,01 euros fins a 780,00 euros 

  Des de 780,01 euros fins a 914,00 euros 

  Des de 914,01 euros fins a 1.050,00 euros 

  Des de 1.050,01 euros fins a 1.144,00 euros

Des de 1.144,01 euros fins a 1.294,00 euros

Des de 1.294,01 euros fins a 4.070,10 euros

A l’efecte de determinar la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut 
mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues 
extraordinàries que tingui dret a percebre.

Nou servei d’obtenció de RNT definitius. Enviament opcional de la relació nominal 
de treballadors

A partir de l’abril 2020 hi haurà la nova operativa amb nous esquemes de fitxers que 
donaran la possibilitat que els fitxers RNT no s’enviïn automàticament, sinó que es 
remetin a demanda de l’usuari.

En els nous fitxers s’inclou, dintre del node “Liquidació”, un nou node opcional 
“Sol·licitud recepció RNT”. Quan en els fitxers no hi figuri el nou node (és opcional), 
únicament es remetran les RNT definitives.

Integració social de les persones amb discapacitat. Llei 13/1982, de 7 de abril

Reserva de llocs de treball

Les empreses amb 50 o més empleats estan obligades a contractar, almenys, un 2% de 
treballadors amb discapacitats. El còmput es fa sobre la plantilla total de l’empresa, 
independentment dels centres de treball i del tipus de contracte laboral que vinculi 
treballadors i empresa.

Tipus de cotització

23,60%                               4,70%                          28,30%

Empresari Treballador Total

Bases de cotització

Max. H
treball

34

53

72

92

111

130

160

160

160

160
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El període de referència s’obté calculant la mitjana de treballadors, inclosos aquells a temps 
parcial, en la totalitat dels centres de treball, dels immediatament darrers dotze mesos.

Hores extraordinàries i hores complementàries

L’article 35 de l’Estatut dels Treballadors regula les hores extraordinàries i són 
considerades aquelles hores que realitza el treballador superant la jornada normal de 
treball.

No podran realitzar-se més de 80 hores extraordinàries a l’any llevat que s’hagin de 
realitzar per força major, sent aquestes per prevenir o reparar sinistres o danys 
extraordinaris urgents.

Els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, excepte en 
determinats supòsits (prevenció i reparació de sinistres i altres esdeveniments 
extraordinaris).

Continua la regulació de les hores complementàries. El nombre d’hores 
complementàries no pot excedir del 30% de les hores ordinàries de treball objecte del 
contracte.

No es poden fer hores complementàries en els contractes a temps parcial amb una 
jornada inferior a 10 hores setmanals en còmput anual. En els contractes de durada 
indefinida, a més de les hores complementàries pactades (obligatòries quan s’hagi 
signat el preceptiu pacte), l'empresari podrà oferir hores complementàries voluntàries 
amb limitacions.

Contractes de durada igual o inferior a 5 dies

S’estableix que els contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o 
inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes 
s’incrementi en un 40 per cent (enfront del 36% fins al moment). Aquest increment no serà 
aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri 
agraris.

Es regula també una millora de la protecció social d’aquests treballadors per a aplicar als dies 
efectivament treballats i cotitzats un «coeficient de temporalitat», que es correspon amb 
l’increment en la cotització abans assenyalat.

Contractes de durada igual o inferior a 120 dies

Els treballadors eventuals i temporers els quals els seus serveis els prestin en una 
mateixa empresa i no excedeixin de 120 dies, tindran un salari mínim de 44,99€ per 
jornada.

Els empleats de la llar que treballin per hores en règim extern el salari mínim queda fixat 
en 7,43€ per hora efectiva treballada.

Registre horari

A partir del dia 12 de maig de 2019, el registre obligatori de jornada és: l’obligació de les 
empreses de tenir un control efectiu del nombre d’hores que realitzen els seus empleats. 
Aquest, segons concreta el BOE, ha de ser “fefaent”, és a dir, les dades emmagatzemades s’han 
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de correspondre amb les hores treballades per l’empleat. Aquest mecanisme ha de registrar 
l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cadascun dels treballadors i ha de ser negociat, tant com 
sigui possible, amb la representació legal dels treballadors. Les dades s’han d’emmagatzemar 
durant un període de quatre anys i únicament poden tenir-hi accés els responsables 
autoritzats de l’empresa i el mateix treballador.

Les empreses hauran de portar un registre de jornada de tots els treballadors, dia a dia, i es 
totalitzarà mensualment. S’haurà de lliurar una còpia al treballador, juntament amb el rebut 
de salaris, del resum de totes les hores (ordinàries i complementàries) realitzades cada mes. 
Aquesta obligació de registre no s'aplicarà en la relació laboral de caràcter especial del servei 
de la llar familiar.

Permís de maternitat o paternitat

El passat 1 de gener de 2020 la durada del permís de paternitat va ser ampliada a 12 setmanes. 
El decret llei en el qual es basa, va permetre que des de l’1 d’abril de 2019 els pares (o l’altra 
persona progenitora en el cas de parelles del mateix sexe) gaudissin de 8 setmanes de permís 
enlloc de les 5 que tenen aleshores. La mesura aprovada per l’Executiu també preveu que al 
gener de 2021 s’equiparin les 16 setmanes que tenen les mares i que iguala la mitjana 
europea.

Pla Igualtat d’oportunitats de dones i homes

Els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, 
adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i 
les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació 
dels objectius proposats.

Empreses amb obligació d’elaborar un pla d’igualtat:

1.Si l’empresa té una plantilla superior a 250 treballadors.

2.Si el conveni aplicable obliga a això

3.Si la empresa ha comés una infracció i la Inspecció l’ha substituït, la sanció per 
l’obligació

L’incompliment de l’obligació esta tipificada amb multa d’entre 6.251 i 187.515€.

Jubilació. Clàusula de salvaguarda

Es prorroga fins a finals de 2020 la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 
27/2011 d’aquelles persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 
2013, sempre que després no estiguin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. També 
per a les persones que van ser acomiadades en convenis col·lectius o en expedients de 
regulació d’ocupació abans de l’1 d’abril de 2013.

Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, 
requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del 
sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener 
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Jubilació

Titular amb seixanta-cinc anys

Titular menor de seixanta-cinc anys

Titular amb seixanta-cinc anys procedent 
de gran invalidesa

Incapacitat permanent

Gran invalidesa

Absoluta

Total: titular amb 65 anys

Total: titular amb edat entre 60 i 64 anys

Total: derivada de malaltia comuna menor 
de 60 anys

Parcial del règim d'accidents de treball: 
Titular amb 65 anys

Viduïtat

Titular amb càrregues familiars

Titular amb seixanta-cinc anys o amb 
discapacitat en grau igual o superior al 65 
per 100

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-
quatre anys

Titular amb menys de seixanta anys

Sense cònjuge: unitat 
econòmica unipersonal

Amb cònjuge 
no a càrrec

euros/any

9.569,00

8.953,00

14.354,20

14.354,20

9.569,00

9.569,00

8.953,00

7.054,60

9.569,00

Classe de pensió

de 2020, en els següents supòsits següents:

a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, 
sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims 
del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions 
adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de 
qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en 
procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, 
sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2020. Serà condició indispensable que els acords col·lectius d’empresa indicats es 
trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social 
de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran 
optar perquè s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui 
vigent en la data del fet causant.

Es modifica l’Estatut dels Treballadors perquè els convenis col·lectius puguin establir 
clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat 
legal de jubilació -la coneguda com a “jubilació obligatòria”- sempre que tinguin dret al 
cent per cent de la pensió de jubilació.

PENSIONS

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

euros/any

11.807,60

11.069,80

17.711,40

17.711,40

11.807,60

11.807,60

11.069,80

7.054,601

11.807,60

11.069,80

9.569,00

8.953,00

7.249,20

-

-

-

-

euros/any

9.081,80

8.461,60

13.623,40

13.623,40

9.081,80

9.081,80

8.461,60

6.993,00

9.081,80

-

-

-

-
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Orfandat

Per beneficiari

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o 
superior a l'65%

En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 7.249,20 euros / any 
distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris

Prestació d'orfandat

Un beneficiari

Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 100

En favor de familiars

Per beneficiari

Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en 
l'import que resulti de prorratejar 4.324,60 euros/any entre el nombre de 
beneficiaris.

euros/any

2.924,60

5.754,00

8.820,00

14.868,00

2.924,60

7.067,20

6.661,20

Classe de pensió

Sense cònjuge: unitat 
econòmica unipersonal

Amb cònjuge 
no a càrrec

euros/any

9.569,00

9.569,00

9.328,20 / n

Classe de pensió Titulars

Amb cònjuge a càrrec

euros/any

11.807,60

euros/any

9.081,80Pensió de jubilació o retir

Pensió de viduïtat

Pensió familiar diferent de la de viduïtat, 
en què n és el nombre de beneficiaris de la 
pensió o pensions *
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L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar a principis d’octubre de 2018 un 
Projecte de Reial decret en el qual es modifiquen varis aspectes de l’actual Pla General de 
Comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de 
Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de 
novembre; les Normes per la Formulació dels Comptes Anuals consolidats aprovats pel Reial 
Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d’Adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, 
de 24 d’octubre.

L’objectiu d’aquest Projecte de Reial decret, consisteix en adaptar la regulació comptable 
espanyola a les modificacions que s’han introduït a les Normes Internacionals d’Informació 
Financera (NIIF), emeses pel Comitè de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB) i ja 
adoptades per la Unió Europea, adaptant-les als continguts de la NIIF-UE 9 d’Instruments 
Financers i a la NIIF-UE 14 de Reconeixement d’Ingressos.

Amb aquest Reial decret també es vol donar resposta a les crítiques de complexitat en l’actual 
sistema de reconeixement i classificació dels instruments financers i establir unes normes que 
tinguin en compte el model econòmic i productiu del nostre sector empresarial i la realitat de 
les empreses no financeres.

L’objecte d’aquest article és presentar els principals canvis que es produiran en la valoració i 
presentació dels instruments financers.

Entrada en vigor

Aquest Reial decret entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE), fet que encara no s’ha produït a dia d’avui, i serà d’aplicació per als exercicis que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2020.

Els comptes anuals individuals i consolidats a data 1 de gener de 2020 es presentaran amb 
informació comparativa, però l’empresa no està obligada a expressar de nou la informació 
comparativa de l’exercici anterior. Tant sols caldrà incorporar certa informació dels canvis fets 
en la memòria en la nota  «Bases de presentació dels comptes anuals».

projecte de reforma del PGC
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Normes de registre i valoració d’instruments financers

S’ha simplificat el tractament comptable dels actius i passius financers:

ACTIUS FINANCERS

Es modifiquen els criteris de valoració dels actius financers del Pla General de Comptabilitat de 
la manera següent:

Préstec i partides a cobrar

Inversions mantingudes fins al 
venciment

Inversions en el patrimoni d’empreses 
del grup, multigrup i associades

Actius financers mantinguts per a 
negociar

Altres actius financers a valor raonable 
amb canvis en el compte de PiG
Actius financers disponibles per a 
la venda

PGC 2007

A cost amortitzat

A valor raonable amb canvis en 
el compte de PiG 

Al cost

PROJECTE PGC 2020

Categoria Contingut Valoració inicial Valoració posterior

Actius financers a valor 

raonable amb canvis en 

el compte de PiG

Actius financers no inclosos 

en les altres dues categories

Valor raonable (sense 

incloure els costos de 

transacció). Els costos 

de transacció es 

reconeixen en el 

compte de resultats

Valor raonable amb 

canvis en el compte de 

resultats

Actius financers a cost 

amortitzat

Inversió amb l'objectiu de 

rebre els fluxos 

contractuals i els seus 

cobraments són només 

pagaments de principal i 

interessos

Valor raonable 

(incloent els costos de 

transacció)

Cost amortitzat (els 

interessos meritats es 

comptabilitzaran en el 

cte. de PiG, aplicant el 

mètode del tipus 

d'interès efectiu)

Actius financers a cost

Inversions en empreses del 

grup, multigrup i associades. 

Préstecs participatius. Actius 

financers híbrids. Contractes 

de comptes en participació. 

Actius financers a valor 

raonable que no es pugui 

estimar amb fiabilitat

Cost (Valor raonable de 

la contraprestació 

entregada més els 

costos de transacció)

Cost (en el cas de 

comptes en 

participació i de 

préstecs participatius el 

cost s'incrementa o 

disminueix pel benefici 

o pèrdua atribuït)
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Cal tenir en compte que desapareix la valoració d’instruments financers valorats a valor 
raonable amb canvis en el Patrimoni Net. Ara els canvis del valor raonable s’hauran de registrar 
a pèrdues i guanys, seguint la NIIF-UE 9 i el criteri de simplificació proposat a nivell 
internacional.

En cas de tenir valorats els actius financers amb canvis en el Patrimoni Net, s’haurà de 
traspassar el saldo acumulat a un compte de reserves dels Fons Propis. Amb data 1 de gener de 
2020 convindria ja fer aquest traspàs i, per la formulació dels comptes anuals tancats a 31 de 
desembre de 2020, a efectes comparatius, en aquest cas, també es recomana fer la 
reclassificació del saldo anterior.

PASSIUS FINANCERS

Es modifiquen els criteris de valoració dels passius financers del Pla General de Comptabilitat 
de la manera següent:

Dèbits i partides a pagar

Passius financers mantinguts per a
negociar

Altres passius financers a valor
raonable amb canvis en el compte de PiG

PGC 2007

A cost amortitzat

A valor raonable amb canvis en 
el compte de PiG 

PROJECTE PGC 2020

Categoria Contingut Valoració inicial Valoració posterior

Passius financers a 

valor raonable amb 

canvis en el compte de 

PiG

Passius que es mantenen per 

a negociar. Designació 

voluntària de carteres 

gestionades en base al seu 

valor raonable o per 

eliminació d'asimetries 

comptables. Instruments 

híbrids amb derivat implícit 

separable.

Valor raonable (sense 

incloure els costos de 

transacció). Els costos 

de transacció es 

reconeixen en el 

compte de resultats

Valor raonable amb 

canvis en el compte de 

resultats

Passius financers a cost 

amortitzat

Passius financers no inclosos 

en la categoria anterior

Valor raonable 

(incloent els costos de 

transacció)

Cost amortitzat

Considerem que aquests canvis simplifiquen la gestió, valoració i registre d’aquests 
instruments financers. Tot i això, cal tenir en compte que els criteris comptables no tenen 
perquè ser coincidents amb la seva consideració fiscal.
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Potser encara no havíem digerit del tot el Reglament general de protecció de dades (RGPD) 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/textos_normatius/), maig del 2018, que 
ja teníem damunt la taula la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals
 (http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/textos_normatius/). 

La primera qüestió a abordar és la interacció entre el RGPD i la LOPDGDD i l’ordre de prioritat 
entre ambdues normes. 

Hi ha qui diu: “Ara que tenim una nova LOPD, la seva aplicació és preferent?” La resposta és 
clara i contundent: no. La norma que regula de manera principal i preferent el dret fonamental 
a la protecció de dades és el RGPD, que té eficàcia directa i per tant s’aplica en primer terme. El 
que fa la LOPDGDD -tal com indica en el preàmbul i l’article 1- és desplegar i complementar el 
RGPD, així com depurar l’ordenament intern, amb l’objectiu últim de procurar seguretat 
jurídica. De fet, la intenció inicial era que aquesta llei, que adequa i complementa el RGPD, ja 
estigués vigent el maig del 2018, però la tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats es 
va demorar per diverses circumstàncies.  

Els aspectes de contingut de la LOPDGDD que considerem més destacables a comentar de 
manera molt resumida i per tant pràctica per al lector són: 

A) Tractament de dades

Dades de contacte dels empresaris: la base jurídica per fer el tractament d’aquestes 
dades seria l’interès legítim. sempre i quan la seva finalitat sigui professional.

Dades de persones difuntes: vincles familiars o de fet, institucions o persones 
designades representants legals.

Consentiment de menors d’edat: el consentiment dels menors de 14 anys l’ha de donar 
els seus pares o tutors legals.

Obligació legal de interès públic: el tractament ha d’estar fonamentat en una norma 
d’obligació legal, interès públic o exercici de poder públic.

Categories especials de dades: són dades tals com: afiliació sindical, religió, orientació 
sexual, creences o origen racial/ètnic i salut.

Arxiu públic: el tractament de dades amb finalitat d’arxiu basat en l’interès públic serà 
lícit per les Administracions Públiques.

Infraccions penals: el tractament es portarà a terme per òrgans competents, advocats i 
procuradors, els quals necessiten un DPD.

B) Obligacions segons normativa

Responsabilitat activa: protecció de dades des del disseny i per defecte. De manera 
proactiva.

Registre activitats de tractament: donar d’alta un registre de tractament de dades i 
especificar les activitats i circumstàncies establertes en el RGPD.

novetats de la nova LOPD – GDD
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Bloqueig de dades: les dades bloquejades no es poden utilitzar sota cap finalitat.

Delegat de Protecció de Dades: col·legis professionals, centres d’ensenyament, 
establiments financers, de crèdit, asseguradores, advocats, centres de salut, etc. La 
normativa obliga la figura del DPD.

Normativa electoral: els partits polítics podran recollir dades personals en les seves 
activitats electorals.

C) Drets digitals dels treballadors

Desconnexió digital fora de l’horari de treball: l’empresa elaborarà un protocol d’ús dels 
dispositius digitals i aquest ha de ser comunicat als treballadors.

Accés per part de l’empresa a continguts del treballador: les normes d’ús de dispositius 
digitals hauran de regular amb precisió l’abast de la privacitat del treballador. És 
necessari que el protocol d’usos d’aquests dispositius contempli de forma precisa els 
usos permesos i les mesures previstes per garantir aquesta privacitat.

Gravació de l’empleat mitjançant la videovigilància i geolocalització: dret legítim de 
l’empresari.

D) Dret a l’oblit

Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per la qual foren recollides o tractades.

Quan les dades s’han obtingut o tractat de forma il·lícita.

Quan l’usuari interessat retira el seu consentiment perquè se segueixin utilitzant les 
seves dades.

E) Drets digitals

Pel que fa a menors:

Xarxes socials: L’edat mínima d’accés a les xarxes socials sense el consentiment exprés 
dels pares és 14 anys.

Difusió d’imatges: suposa una intromissió il·legítima als seus drets fonamentals, pot 
acabar en una intervenció del Ministeri Fiscal.

Educació digital: en l’àmbit educatiu s’estableix la necessitat que es garanteixi l’ús segur 
d’eines digitals.

Pel que fa a Internet:

Facilitats d’accés: bonus socials per facilitar l’accés d’Internet en tots els sectors de la 
població.

Neutralitat: garantir la seguretat de les comunicacions que els usuaris reben o envien a 
través de la xarxa.

Testament digital: designar en els tractaments els seus hereus digitals per tal de poder 
exercir els seus drets.

Així doncs, la nova LOPDGDD no ha fet més que accentuar encara més i, fins i tot en 
alguns casos, afegir més obligacions que les establertes en la normativa europea RGPD.
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 guía práctica de la UE sobre el BREXIT

Preguntas y respuestas sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31 
de enero de 2020

El Reino Unido abandó la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a medianoche (hora de 
Bruselas). Dejará de ser un Estado miembro de la Unión Europea.

¿Qué ocurrirá el 1 de febrero de 2020?

Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de enero de 2020, tras la plena 
ratificación del Acuerdo de Retirada, entraremos en un período de transición. Ese 
período temporal se acordó como parte del Acuerdo de Retirada y durará hasta al menos 
el 31 de diciembre de 2020. Hasta entonces, la situación permanecerá sin cambios para 
los ciudadanos, los consumidores, las empresas, los inversores, los estudiantes y los 
investigadores, tanto en la UE como en el Reino Unido. El Reino Unido dejará de estar 
representado en las instituciones, agencias, órganos y oficinas de la UE, pero el Derecho 
de la UE seguirá aplicándose en el Reino Unido hasta el final del período transitorio.

La UE y el Reino Unido utilizarán esos meses para acordar una nueva asociación leal para 
el futuro basada en la declaración política acordada entre la UE y el Reino Unido en 
octubre de 2019.

El 3 de febrero, la Comisión adoptará un proyecto de directrices de negociación 
globales. Corresponderá entonces al Consejo de Asuntos Generales adoptar ese 
mandato. En ese momento podrán comenzar las negociaciones formales con el Reino 
Unido.

La estructura de las negociaciones será acordada entre la UE y el Reino Unido.

¿Qué es el período transitorio?

El período de transición es un período limitado en el tiempo y empieza el 1 de febrero de 
2020. Las condiciones exactas del período transitorio figuran en la cuarta parte del 
Acuerdo de Retirada. Actualmente está previsto que ese período transitorio finalice el 31 
de diciembre de 2020. Ese período es prorrogable una sola vez, uno o dos años más. Tal 
decisión deberá ser adoptada conjuntamente por la UE y el Reino Unido antes del 1 de 
julio de 2020.

¿Qué estatus tendrá el Reino Unido durante el período transitorio?

El Reino Unido dejará de ser un Estado miembro de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica a partir del 1 de febrero de 2020. Como tercer país, ya no 
participará en la toma de decisiones de la UE. En concreto:

· Dejará de participar en las instituciones de la UE (tales como el Parlamento Europeo y 
el Consejo), las agencias, oficinas u otros órganos de la UE.

No obstante, durante el período transitorio, todas las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la Unión Europea seguirán teniendo las competencias que les confiere el 
Derecho de la Unión en relación con el Reino Unido y con las personas físicas y jurídicas 
que residan o estén establecidas en el Reino Unido.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá siendo competente en relación con el 
Reino Unido durante el período transitorio. Esto también se aplica a la interpretación y 
aplicación del Acuerdo de Retirada.
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El período transitorio concede al Reino Unido tiempo para negociar las relaciones futuras 
con la UE.

Por último, durante el período transitorio, el Reino Unido podrá celebrar acuerdos 
internacionales con terceros países y organizaciones internacionales, incluso en ámbitos 
de competencia exclusiva de la UE, siempre que esos acuerdos no se apliquen durante el 
período de transición.

¿Cuál es el calendario del período transitorio? ¿Puede ampliarse?

El período transitorio comienza el 1 de febrero de 2020 y finalizará el 31 de diciembre de 
2020, a menos que se adopte la decisión de prorrogarlo mediante acuerdo mutuo entre 
la Unión Europea y el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020. Esa prórroga solo puede 
decidirse una vez, y puede durar uno o dos años.

Mercancías introducidas en el mercado

El Acuerdo de Retirada prevé que las mercancías introducidas legalmente en el mercado 
de la UE o del Reino Unido antes del final del período transitorio puedan seguir 
circulando libremente dentro de estos dos mercados y entre ellos hasta que lleguen a 
sus usuarios finales, sin necesidad de modificar o reetiquetar los productos.  

Esto significa que las mercancías que sigan estando en la cadena de distribución a finales 
del período transitorio podrán llegar a sus usuarios finales de la UE o el Reino Unido sin 
necesidad de cumplir ningún otro requisito añadido. Tales mercancías también podrán 
ponerse en servicio (cuando así lo establezcan las disposiciones aplicables del Derecho de 
la Unión) y estarán sujetas a una supervisión continua por parte de las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados miembros y del Reino Unido.

Con carácter excepcional, la circulación de animales vivos y de productos de origen 
animal entre el mercado de la UE y el mercado del Reino Unido estará sujeta, una vez 
finalice el período transitorio, a las normas aplicables sobre importaciones y controles 
sanitarios fronterizos de cada una de las Partes, con independencia de que los animales 
se introdujeran en el mercado antes de terminar el período transitorio.

Esta excepción se debe a los elevados riesgos sanitarios que conllevan tales productos y a 
la necesidad de que se apliquen controles veterinarios eficaces cuando ese tipo de 
productos y animales vivos entren en el mercado de la Unión o en el mercado del Reino 
Unido.  

Desplazamientos de mercancías en curso desde una perspectiva aduanera

En lo que respecta a las aduanas, el IVA y los impuestos especiales, el Acuerdo de 
Retirada garantiza que se permitirá que los movimientos de mercancías que hayan 
comenzado antes de la retirada del Reino Unido de la unión aduanera de la UE se lleven 
a su término de conformidad con las normas de la Unión vigentes en el momento de 
iniciarse el desplazamiento. Tras el final del período transitorio, seguirán aplicándose 
las normas de la UE a las operaciones transfronterizas que hayan comenzado antes del 
período transitorio en lo que se refiere a los derechos del IVA y las obligaciones de los 
sujetos pasivos, tales como las obligaciones de notificación y el pago y la devolución del 
IVA. Se aplica el mismo planteamiento a la cooperación administrativa en curso, la cual, 
al igual que los intercambios de información que hubieran empezado antes de la 
retirada, deberá completarse en el marco de las normas de la UE aplicables.  

Irlanda del Norte. Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte  

El Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte es una solución jurídicamente operativa 
que evita una frontera física en la isla de Irlanda, protege la economía de toda la isla en su 
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conjunto así como el Acuerdo de Viernes Santo (Belfast) en todos sus aspectos y conserva 
la integridad del mercado único. Será aplicable a partir del final del período transitorio

Irlanda del Norte. ¿Significa esto que Irlanda del Norte permanecerá en el mercado único de 
mercancías de la UE?

En Irlanda del Norte se seguirá aplicando un conjunto limitado de normas relacionadas 
con el mercado único de la UE a fin de evitar una frontera física: legislación sobre 
mercancías, normas sanitarias para los controles veterinarios («normas sanitarias y 
fitosanitarias»), normas sobre producción y comercialización agrícolas, IVA e impuestos 
especiales relacionados con las mercancías, y normas sobre ayudas estatales.

Irlanda del Norte. ¿Qué ocurre con el IVA?

Para evitar una frontera física en la isla de Irlanda y proteger, al mismo tiempo, la 
integridad del mercado único, las normas de la UE sobre el IVA aplicables a las 
mercancías seguirán vigentes en Irlanda del Norte.

HMRC (agencia tributaria del Reino Unido) seguirá siendo responsable de aplicar la 
legislación sobre el IVA, incluida la recaudación del IVA y la fijación de los tipos del IVA. El 
Reino Unido conservará los ingresos procedentes de ese impuesto. Además, las 
exenciones del IVA y los tipos reducidos aplicados en Irlanda también podrán aplicarse en 
Irlanda del Norte.

¿Qué es lo que se ha acordado respecto a Gibraltar?  

En las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017 se establece que «ningún 
acuerdo entre la Unión y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin 
acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido».

Las negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido ya han concluido. Se ha 
adjuntado al Acuerdo de Retirada un Protocolo relativo a estos acuerdos bilaterales.

En materia fiscal y de protección de intereses financieros, el Protocolo sienta las bases 
para la cooperación administrativa entre las autoridades competentes a fin de lograr la 
plena transparencia en materia fiscal, la lucha contra el fraude, el contrabando y el 
blanqueo de dinero. El Reino Unido se compromete también a que se cumplan en 
Gibraltar las normas internacionales en este ámbito. Por lo que respecta al tabaco, el 
Reino Unido se compromete a ratificar determinados convenios en lo que atañe a 
Gibraltar y a instaurar, antes del 30 de junio de 2020, un sistema de trazabilidad y de 
medidas de seguridad para los cigarrillos. En cuanto al alcohol y la gasolina, el Reino 
Unido se compromete a garantizar que el sistema fiscal de Gibraltar tenga por objeto 
prevenir el fraude.

En lo relativo a la protección del medio ambiente, la pesca y la cooperación en materia 
policial y aduanera, el Protocolo sienta las bases de la cooperación administrativa entre 
las autoridades competentes.

Asimismo, se establece un comité especializado para supervisar la aplicación de este 
Protocolo. 

Enlace a la guía completa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_104

Font: Primera Lectura, extret de la pàgina web de la UE
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