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Editorial

port, comerç, hostaleria, restauració, etc. Tot això, en un
país en què aquest sector té un pes d'aproximadament
un 15% sobre el total de l'economia. Caigudes del PIB del
12% a finals d'any. Descensos de vendes del sector
automobilístic un 35%. Dèficit que arribarà a xifres del 20
al 25% del PIB.
Davant d’aquesta situació, es requereix un lideratge clar
i contundent per part de les administracions. S'ha donat
aquest lideratge? Vegem-ho.
En un primer moment, s'opta per posar a disposició de
l'economia 75.000 milions d'euros via crèdits ICO amb
garantia de l'Estat. La finalitat era incrementar la
liquiditat del sistema per a garantir-ne la supervivència.
No obstant això, es van deixar en mans del sistema
financer. Això va donar lloc al fet que moltes entitats
canviessin deute existent fins al moment amb un nivell
de garantia concret per renovacions de línies de crèdit
amb garantia estatal. Per tant, no es va donar un
increment en la liquiditat.
Les administracions disposen una sèrie d'ajudes als
autònoms i petites empreses que són insuficients. Si
comparem les mesures adoptades a Espanya amb altres
països com Alemanya (ajudes directes del 75% del total
dels costos) ens adonarem de la diferència. No sembla,
per tant, que n’hi hagi prou amb aquestes ajudes. En
conseqüència, les previsions de recuperació són molt
diferents en funció del país que es tracti.

Alfonso Porro
aporro@tax.es
Soci-Director de TAX Barcelona Passeig de Gràcia

ANY 2021 – Final o continuació de la crisis COVID
Aquest últim any 2020 ha estat un any que ha posat cap
per avall gran part dels principis en què es basaven les
nostres llibertats personals, relacions socials, laborals i
econòmiques. L'aparició d'una pandèmia sense
precedents ha qüestionat la societat íntegrament.
Els efectes sobre la societat i l'economia han estat
catastròfics. En un primer moment, es va pensar que,
amb una actuació decidida, els efectes sobre
l'economia i sobre les persones seria limitat i una
recuperació en forma de V seria imminent.
No obstant això, després d'un període de confinament
total els mesos de març, abril i maig de l'any anterior, es
va passar a una desescalada als mesos d'estiu.
Posteriorment, i vistes les conseqüències, es va tornar a
limitar la mobilitat per a evitar un nou col·lapse sanitari
que deixa l'economia en estat crític, ja que no havien
pogut recuperar-se encara dels efectes de la primera
aturada de l'activitat.
Les xifres finals no deixen lloc a dubtes: reducció del
turisme un 85%. Incidència directa en sectors de trans-
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Paral·lelament, la Comunitat Europea posa a disposició
dels seus membres un pla d'ajudes. 750.000 milions
d'euros repartits entre ajudes directes i crèdits als països
membres. Aquestes ajudes estan condicionades a uns
requisits estrictes per a evitar situacions viscudes en el
passat. Les ajudes van vinculades a projectes de
digitalització, economia circular, eficiència energètica,
millora de productivitat, etc. No obstant això, els sectors
més afectats, com el turisme o la restauració, el que
necessiten són fons per a sobreviure, no per a canviar el
seu model econòmic.
La recent aprovació dels pressupostos marca una
tendència
de
major
despesa
pública,
però
acompanyada d'un increment de la pressió fiscal. No
sembla que sigui la millor solució per a redreçar
l'economia productiva.
Per tot això, no sembla que hi hagi hagut el lideratge
que requeria la situació.
Existeixen però una sèrie d'indicadors que ens han de
portar a l'optimisme: el sector industrial i el sector de la
construcció resisteixen més bé del que era previsible. Hi
ha una gran capacitat d'adaptació dels treballadors,
amb noves modalitats teletreball . Així també, hi ha
un increment de l'estalvi en part de la població.

─

─

L'aparició de les vacunes apunta una solució. És
probable que una vegada el sector sanitari s'estabilitzi
es produeixi un repunt molt important de l'economia
espanyola. Esperem que n’hi hagi prou i no sigui massa
tard.

Novetats laborals 2021
L'incompliment d'aquesta mesura pot suposar una
sanció considerada com a infracció greu, que oscil·laria
entre els 626 i 6.250 euros de penalització.
3. La regulació en matèria de falsos autònoms

Amanda Riera
ariera@tax.es
Assessora Laboral

Després de la pandèmia Covid-19, alguns llocs de treball
com els de transportistes de plataformes digitals com
ara Glovo han estat inspeccionats i es pretén que durant
el 2021 se’n regularitzi la situació. Cal tenir en compte
que els treballadors d'aquestes plataformes són
considerats falsos autònoms, atès que encara que
estiguin donats d'alta com a RETA (règim especial de
treballadors autònoms) realitzen la seva activitat per
compte aliè, és a dir, únicament per a l'empresa en
qüestió, de manera que es creen un perjudici per a
l'autònom i uns beneficis per a l'empresari, com ara
l'estalvi de les cotitzacions en seguretat social fins i tot
en el pagament de la indemnització per acomiadament
quan es decideix unilateralment acabar la relació
laboral. Per tant, és molt possible que encara que no es
promogui una nova llei per als riders, sí que es
regularitzarà la situació d'aquests treballadors seguint
les instruccions que s'estableixen per als treballadors per
compte d'altri en l'Estatut dels Treballadors.
4. Pròrroga dels ERTO

1. El permís de paternitat s'allarga fins a 16 setmanes
Després de l'aprovació dels pressupostos generals de
l'Estat de 2021, s'ha aconseguit la igualtat efectiva entre
homes i dones quant al permís per naixement; així
doncs, el permís de paternitat que durant el 2020 era de
14 setmanes, actualment i durant el 2021, passarà a ser
de 16 setmanes. D'aquestes, les sis primeres s’hauran de
complir de manera obligatòria i ininterrompuda
posteriorment al part. Aquestes 16 setmanes, igual que
passava amb les anteriors 14, donaran lloc al cobrament
de la prestació corresponent al 100% de la base de
cotització del mes anterior exempt d'IRPF.
2. Plans d'igualtat obligatoris per a empreses de més de
100 persones
A partir de març de 2021 finalitza el termini perquè
aquelles empreses d'entre 100 i fins a 150 empleats
realitzin i tinguin aprovat el pla d'igualtat. Els plans
d'igualtat tenen un període transitori d'implementació
fins al març de 2022. L'objectiu fonamental de la mesura
és garantir la igualtat entre homes i dones en el sector
laboral.
Pel que fa a les empreses entre 50 i 100 empleats,
tindran l'obligació de realitzar-lo i tenir-lo aprovat amb
data límit a partir de març de 2022.
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Actualment la pròrroga dels ERTO es troba en l'aire i la
seva extensió és fins al 31 de gener de 2021. No obstant
això, i atesos els índexs d'evolució de la pandèmia, se
n'estan negociant noves pròrrogues. Tot i que,
actualment, encara no s'ha arribat a un acord entre
Govern, patronal i sindicats, s'espera que abans de
finalitzar el mes de gener es prorroguin aquestes
mesures. Es preveu que aquesta nova pròrroga
mantindrà les mateixes mesures i condicions que les
anteriors, encara que fins i tot està per veure si, quant a
l'obligació de clàusula de manteniment d'ocupació,
sindicats i patronal decideixen arribar a un acord que
acontenti tothom.
Recordem que actualment existeix una prohibició
d'acomiadar en els 6 mesos següents a la reincorporació
a la feina, causa que ocasiona la devolució de quotes
exonerades de tots els empleats afectats per l'ERTO i
amb la qual la patronal no està d'acord.

Novetats fiscals de la llei de pressupostos 2021
Es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits excloents
del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i el règim
simplificat en l’IVA:
250.000€ suma de rendiments íntegres obtinguts
del conjunt de les activitats econòmiques.
125.000€ suma de rendiments íntegres en aquells
contribuents que vinguin obligats a expedir
factures.
Respecte a l’Impost sobre Societats, es modifica
l’exempció i la deducció per evitar la doble imposició
sobre dividends i sobre les rendes generades en la
transmissió de participacions que, si és plena, passa a
ser del 95%. No obstant, es regula un règim transitori
per a aquelles entitats amb una xifra de negoci
inferior a 40.000.000€ que poden aplicar l’exempció i
la deducció plena.

Enric Codinach
ecodinach@tax.es
Responsable departament fiscal de TAX Girona

El passat 30 de desembre s’aprovà la Llei 11/2020, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021. Aquests
pressupostos es veuen indefectiblement condicionats
pels efectes de l’emergència de salut publica provocada
per la pandèmia del Covid-19, i les seves conseqüències
per a l’economia d’àmbit global. Aquesta situació inèdita
ha provocat que se suspenguin els objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic.
La present Llei de Pressupostos conté més canvis dels
habituals en matèria tributària:
S’augmenta en dos punts percentuals l’escala
general de l’IRPF per les bases imposables superiors
a 300.000,00€.
La tarifa de la base de l’estalvi de l’IRPF s’augmenta
en tres punts percentuals per les bases imposables
superiors a 200.000,00€.
Es redueix el límit de la reducció a la base imposable
aplicable a les aportacions i contribucions a
sistemes de previsió social (plans de pensions):
En caràcter general, el límit s’estableix en 2.000€
anuals.
El límit per les aportacions a favor del cònjuge
s’estableix en 1.000€ anuals, sempre que el
cònjuge no obtingui rendiments.
Per aquells casos en què les aportacions
provinguin d’aportacions empresarials, el límit
s’incrementa en 8.000€ anuals.
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S’eleva el tipus impositiu de l’últim tram de la tarifa
de l’impost sobre el patrimoni, i s’estableix la vigència
de l’impost de manera indefinida (fins al moment, la
vigència de l’impost es prorrogava anualment).
Passen a tributar al tipus normal de l’IVA les begudes
refrescants, sucs i gasoses ensucrades; això afecta
només a la venda d’aquests productes en
supermercats, consumir-ne en bars i restaurants
seguirà tributant al tipus reduït.
S’incrementa del 6% al 8% el tipus de gravamen de
l’impost sobre primes d’assegurances.
Es creen nous epígrafs o grups en les tarifes de
l’impost sobre activitats econòmiques, amb la
finalitat de classificar de forma específica les activitats
de comercialització de subministraments de caràcter
general (gas i electricitat). També es crea un epígraf
per a les grans superfícies comercials que no es
dediquin principalment a la venda de roba o
d’alimentació, i es crea un epígraf per la nova activitat
de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a
través de punts de recàrrega.
Queda establert en el 3% el tipus d’interès legal del
diner fins al 31-12-2021; i en el 3,75% el tipus d’interès
de demora.

Calendari del contribuent
Febrer 2021
Dia 1:

Pagament fraccionat IRPF 4T/20 (Model 130 i 131)
Declaració d’IVA mensual 12/20 i trimestral 4T/20 (Model 303)
Resum anual IVA 2020 (Model 390)
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/20 i 4T/20 (Model 349)
Resum anual Retencions IRPF 2020 (treballadors i professionals)(Model 190/296)
Resum anual Retencions IRPF 2020 (capital immobiliari)(Model 180)
Resum anual Retencions IRPF 2020 (capital mobiliari)(Model 193)
Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes (Model 184)
Declaració anual informativa donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions
realitzades (Model 182)
Declaració informativa trimestral 4T/20 de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
(Model 179)
Declaració informativa exercici 2020 per despeses en guarderies o contres d’educació infantil
autoritzats (Model 233)

Dia 12:

Intrastat gener 2021

Dia 15:

Impost sobre activitats econòmiques. Comunicació de l’import net de la xifra de negocis (en cas
de no estar exempt)

Dia 22: Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 01/21 (Model 349)
Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 01/21(Model 111/216)
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 01/21 (Model 115/123)
Dia 26: Seguretat Social i FLC mensual gener 2021

Març 2021
Dia 1:

Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS)
Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)
Declaració mensual d’IVA 01/21 (Model 303)

Dia 12:

Intrastat febrer 2021

Dia 22: Decl. recapitulativa operacions intracomunitàries 02/21 (Model 349)
Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 02/21 (Model 111/216)
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/21 (Model 115 i 123)
Dia 30: Declaració mensual d’IVA 02/21 (Model 303)
Dia 31:

Seguretat Social i FLC mensual febrer 2021
Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (Model 720)

Abril 2021
Dia 1:

Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/04/2021 al 30/06/2021,
amb efectes a partir de l’01/07/2021
Inici Declaració Anual Renda 2020 i Patrimoni 2020
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Abril 2021
Dia 12:

Intrastat març 2021

Dia 20: Retencions IRPF 1T/21 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111/216)
Retencions IRPF/IS 1T/21 (capital immobiliari) (Model 115)
Retencions IRPF/IS 1T/21 (capital mobiliari) (Model 123)
Pagament fraccionat IRPF 1T/21 (Model 130 i 131)
Declaració d’IVA 1T/21 (Model 303)
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 1T/21 (Model 349)
Pagament fraccionat Impost Societats 1P/21 (Model 202)
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 03/21 (Model 349)
Decl. mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 03/21 (Model 111/216)
Decl. mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 03/21 (Model 115 i 123)
Declaració 210. IRNR Impost sobre la Renda de no residents 1T/21
Declaració estades en establiments turístics a Catalunya – període 1/10 any anterior a 31/03 any
en curs (model 950)
Dia 30: Legalització llibres comptables 2020
Seguretat Social i FLC mensual març 2021
Declaració final canvi base autònoms fins el 30/04/2021 amb efectes 01/07/2021
Declaració mensual d’IVA 03/21 (Model 303)
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TAX Informa
Pròrroga dels ERTOS fins el 31 de maig i altres novetats (pendent publicació al BOE)
El govern d’Espanya va anunciar el 19 de gener algunes mesures que en principi
s’aprovaran al Consell de Ministres del 26 de gener i, posteriorment es publicaran al
BOE.
Més informació:
https://www.tax.es/ca/actualitat/laboral/prorroga-ertos-fins-31-maig-altres-novetatspendent-publicacio-boe.html

Recordatori obligacions de presentació en relació amb els béns situats a l’estranger
Et recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març s’han de presentar les següents
declaracions: formulari ETE al Banc d’Espanya, declaració Model D-6 al Ministeri
d’Economia i Competitivitat i Model 720 a l’Agència Tributària.
Més informació:
https://www.tax.es/ca/actualitat/fiscal/recordatori-obligacions-de-presentacio-enrelacio-amb-els-bens-situats-a-lestranger-.html

Prorrogada la bonificació per a contractes fixes discontinus en turisme, comerç i
hostaleria
Les bonificacions per incentivar la prolongació dels contractes fixes discontinus en
aquests sectors s’han anat aplicant des de fa anys. Aquí t’expliquem com han anat
evolucionant.
Més informació:
https://www.tax.es/ca/actualitat/laboral/prorrogada-bonificacio-contractes-fixesdiscontinus-turisme-comerc-hostaleria.html

!

Recorda:
Ara des de l'APP de TAX pots accedir a tots els TAX Informa amb les principals
novetats que afecten la teva empresa. Només t'has de registrar!
També pots veure tots els TAX Informa al nostre blog:
https://www.tax.es/ca/actualitat.html

10 | Nº 163 Butlletí informatiu gener-febrer 2021 | www.tax.es

Actualitat TAX
Nova oficina TAX a Vallecas (Madrid)
TAX Madrid incorpora un nou despatx a la capital, concretament al barri de Vallecas, C/ del Congosto, 1.
Més informació:
https://www.tax.es/ca/oficines/comunitat-de-madrid/assessoria-vallecas-tax.html

Trasllat TAX Tarragona
Amb l'objectiu de continuar oferint un servei pròxim i de qualitat als nostres clients, l'oficina de TAX Tarragona
s'ha traslladat a l'Av. Prat de la Riba, 4. Es tracta d'una nova oficina, més gran i accessible, situada al centre de
Tarragona.
Més detalls a: https://www.tax.es/ca/oficines/catalunya/assessoria-tarragona-tax.html

Trasllat TAX Málaga
Traslladem la nostra oficina de TAX Málaga a una nova ubicació: C/ Capuchinos 1, molt a prop de la plaça El
Ejido.
Més informació: https://www.tax.es/ca/oficines/andalusia/tax-malaga.html

Ampliació instal·lacions TAX Blanes
L'oficina TAX Blanes ha incorporat un nou local, molt proper al de l'actual oficina situada a la Rambla Joaquim
Ruyra, 69. Es tracta d'unes noves instal·lacions al Carrer Horta d’en Creus nº 2 - 4 que ja estan obertes al públic.
Més detalls a: https://www.tax.es/ca/oficines/catalunya/tax-blanes.html
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Webinars i conferències TAX
Descobreix tots els nostres webinars a la nova secció web https://www.tax.es/ca/actualitat/webinar.html

Inscripció
oberta

WEBINAR: Què tenir en compte a nivell laboral fins el 31 de
maig? - Amb Antonio Benavides, advocat i ex inspector de
Treball i Seguretat Social
El Govern d’Espanya ha acordat la pròrroga dels ERTOS, que es
preveu que es publiqui després del Consell de Ministres el
proper 26 de gener. En aquest webinar parlarem dels aspectes
que cal tenir en compte en l’àmbit laboral de l’empresa fins el
31 de maig.
Data: 4 de febrer de 2021 a les 10:00h. Inscriu-te aquí:
https://www.tax.es/ca/actualitat/webinar/webinar-tenir-encompte-nivell-laboral-fins-31-maig.html

Webinar. Claus de la nova venda híbrida, especialment en el
sector turístic. A càrrec de Sergi Ramo, Consultor en Vendes
T’explicarem els aspectes més importants de la venda híbrida i
els avantatges que pot proporcionar a la teva empresa,
especialment si treballes en el sector turístic. El nostre objectiu
és donar-te eines que et puguin ajudar a donar un tomb
comercial a la teva empresa i vendre el teu producte o servei.

Data: 19 de febrer de 2021 a les 10:00h.

WEBINAR: Els plans d’igualtat. En què m’afecten? - Amb
Josep Mª Marsillo i Diana Martinez, advocats de TAX Legal
Els plans d’igualtat són obligatoris per a totes les empreses. En
aquest webinar analitzarem què són i com s’apliquen, segons
les característiques de cada empresa.

Data: 5 de març de 2021 a les 10:00h.

Com afrontar el reajustament de plantilles? - Amb MAPFRE i
Josep Mª Ferré, advocat laboralista de TAX
La crisis sanitària ha suposat un fort cop a l’economia i a moltes
empreses. En aquesta sessió abordarem les opcions que tenen
actualment les empreses per ajustar la seva plantilla a la
situació que viu l’empresa.

Data: 26 de març de 2021 a les 10:00h.
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A la meva empresa estem fent
TELETREBALL
Com puc fer que els meus treballadors
registrin la seva jornada amb la màxima
seguretat per a ells?

Els teus treballadors fan teletreball per
la situació excepcional causada per la
Covid-19?
És obligatori que continuïn registrant la
seva jornada cada dia.
El fitxatge diari també t'ajudarà a tenir un
control de l'horari que fa cada treballador.

Multiplataforma

Els teus treballadors realitzen
jornada al centre de treball?

la

Per a garantir la seva seguretat i evitar risc
de contagi és important utilitzar eines que
minimitzin el contacte entre treballadors.
Així, és molt recomanable eliminar les
tablets o altres dispositius tàctils i tenir la
possibilitat de fitxar a través del mòbil o de
l'ordinador.

Busques
un
sistema
que
compleixi amb la normativa
vigent de registre horari i et
permeti mostrar les dades en
cas d’Inspecció Laboral?

El Portal de l'Empleat de TAX permet als teus treballadors fitxar a través del dispositiu
mòbil o de l'ordinador de manera ràpida i senzilla, evitant així contacte innecessari entre
treballadors en registrar la jornada.

Sol·licita la teva demo online gratuïta a:
www.portaldelempleado.com

Ja coneixes totes les opcions que t’ofereix el Portal
de l’empleat TAX?
Amb el portal de l’empleat l’empresa pot gestionar la informació, tasques
i processos de RH de manera descentralitzada:

Ara, amb geolocalització
i reconeixement facial

Veure vídeo del Portal de l'Empleat:
https://youtu.be/Q1svmcXfif4

COMUNICACIONS

DIETES I QUILOMETRATGE

L’empresa pot comunicar als
empleats esdeveniments i novetats
de l’empresa i informació relativa a
documentació personal.

Gestiona les despeses que els
empleats
han
informat
en
concepte de dietes i quilometratge
(aprovar, denegar o pagar).

DOCUMENTACIÓ

APP DEL PORTAL DE L’EMPLEAT

L’empresa penja la documentació
dels treballadors i tenen un històric
de tots els documents penjats.
L'empleat pot accedir les 24h i
veure i descarregar l'arxiu.

Amb l’APP gratuïta, podràs gaudir
de tots els avantatges des del teu
smartphone o tablet, així com
realitzar el registre de jornada amb
un sol clic.

HORARI I VACANCES

REGISTRE JORNADA DE TREBALL

El treballador disposa del seu
calendari laboral, amb les vacances,
els dies de permís i l’horari laboral.
Pot sol·licitar els dies de vacances i
se l’informa dels que disposa.

El treballador registra la seva
jornada de treball i pot indicar si fa
hores extra. Ara amb opció de
fitxatge amb geolocalització i
reconeixement facial.

Més informació a: www.portaldelempleado.com

Descobreix el servei Alta online 24h
Per a empreses que hagin de donar d'alta empleats els caps de
setmana i fora de l'horari laboral habitual

Contracta empleats els caps de
setmana i ha de donar-los d'alta?
La seva empresa té molta rotació de
personal?
Es dedica al sector de l'hostaleria?
Vol tenir la tranquil·litat que els seus
empleats estiguin donats d'alta a la
Seguretat Social des del minut 1 de
començar a treballar?
Li fallen els empleats quan més els
necessita i la seva assessoria està
tancada per a donar d'alta a un nou
treballador?

Amb Alta online 24h podrà
donar d'alta als seus empleats
en quatre senzills passos.
Rebrà un justificant de la
Seguretat
Social
i
des
de TAX revisarem que el
procés
s'hagi
realitzat
correctament.

Més informació a: www.tax.es

Check-list
Les preguntes que has de saber:

01

Coneixes que s'ha estès la
prestació del cessament
d’activitat pels autònoms?

02

Saps que s'han aprovat
noves mesures fiscals per
als afectats pel temporal
Filomena?

03

Sabies
que
l’Audiència
Nacional conclou que la
compensació
de
bases
imposables negatives no és
una
opció
tributària
immodificable?

04

Coneixes totes les ajudes
disponibles per al sector de
la teva empresa?

Pots consultar tota la informació a www.tax.es
Per qualsevol dubte o consulta posa’t en contacte amb el nostre equip d’assessors.
OFICINES A LA TEVA DISPOSICIÓ:
Espanya:

ANDALUSIA: Càdiz: La Línea, San Roque. Huelva: Aracena Jaén: Baeza i Jaén. Málaga: Málaga i
Vélez-Málaga. ARAGÓ: Saragossa: Saragossa. Osca: Osca. ASTURIES: Infiesto. CASTELLA-LLEÓ:
Burgos: Burgos. Segovia: Cuéllar. CATALUNYA: Girona: Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Torroella
de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Blanes (2 oficines) i Sant Antoni de Calonge. Barcelona:
Barcelona (2 oficines), Molins de Rei, Gavà, Vic, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Manresa,
Premià de Dalt, Badalona, Manlleu, L’Ametlla del Vallès, Hospitalet de Llobregat i Mataró.
Tarragona: Tarragona, Reus i Tortosa. COMUNITAT DE MADRID: Madrid, Alcobendas y Vallecas.
COMUNITAT VALENCIANA: València: València. Castelló: Vilarreal. GALÍCIA: A Corunya: Carballo.
NAVARRA: Pamplona i Estella. PAIS BASC: Guipúzcoa: Sant Sebastià. Àlaba: Vitoria ILLES BALEARS:
Menorca: Ciutadella. Eivissa: Eivissa.

TAX ECONOMISTES I ADVOCATS
Tel. 902 365 500
e-mail: central@tax.es
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Segueix-nos a :

