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TAX Economistes i Advocats

FISCAL
Presentació de declaracions corresponents al
quart trimestre del 2019
Ens adrecem a tu per comunicar-te que els propers dies 20, 30 i
31 DE GENER DE 2020 finalitza el termini per a realitzar la
presentació de les següents declaracions corresponents
al QUART TRIMESTRE 2019: Més informació

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’Indústria, Comerç i
Turisme i Model 720 a l’Agència Tributària. Més informació

El distintiu ambiental de la DGT
La Direcció General de Trànsit ha establert una classificació del
parc de vehicles amb l’objectiu d’afavorir els vehicles més
respectuosos amb el medi ambient. Aquest sistema servirà com
un instrument eficaç en les polítiques municipals.
Més informació

Mesures en matèria tributària, cadastral i de
Seguretat Social
T’informem de les principals mesures en matèria tributària,
cadastral i de Seguretat Social recollides al Reial Decret Llei
18/2019, de 27 de desembre. Més informació

Calendari d'obligacions fiscals i laborals febrer
2020
Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al
mes de febrer?Te les expliquem a la següent inforgrafia.
Més informació
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Declaració anual d'operacions amb tercers de
l'exercici 2019. Model 347
El proper 2 de març del 2020 finalitza el termini per presentar el
model 347 referent a la declaració anual de les operacions de la
teva empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin
superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici
2019, la quantitat de 3.005,06€. Més informació

Quines són les obligacions empresarials bàsiques?
T'informem de les obligacions empresarials bàsiques per a totes
les empreses i per aquelles que tenen treballadors.
Més informació

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni
dels vehicles de tracció mecànica (Només
Catalunya)
L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles
de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de
Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni que
produeixen aquests vehicles. Més informació

Notificacions
electròniques
Tributària de Catalunya

de

l'Agència

Segons ha informat l’Agència Tributària de Catalunya, i tal i com
s’estableix als articles 14 i 41 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, totes les notificacions seran efectuades únicament a
través de mitjans electrònics. Més informació

La prova del transport intracomunitari
Mitjançant el Reial Decret-Llei 3/2020, s’han incorporat a
l’ordenament tributari espanyol una sèrie de “solucions ràpides”
que la Comissió Europea ha aprovat i afecta, entre d’altres, a
l’harmonització de la prova del transport en les entregues
intracomunitàries. Més informació
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Calendari d'obligacions fiscals i laborals març
2020

Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al
mes de març?Te les expliquem a la següent inforgrafia.
Més informació

Delcaració de béns i drets a l'estranger. Model 720
El pròxim dia 31 de març finalitza el termini per a presentar el
Model 720, “Declaració informativa sobre béns i drets situats a
l’estranger”, corresponent a l’exercici 2019.
Més informació

Recordatori nou impost sobre els habitatges buits
a Catalunya
NOVETAT: el termini per presentar el model 510, relatiu a
l’impost sobre els habitatges buits, corresponent a l’exercici
2019, finalitza el proper 7 de juliol. L’impost és aplicable a l’àmbit
territorial de Catalunya. Més informació

Checklist fiscal per la teva empresa

Vols saber si la teva empresa compleix correctament les
obligacions fiscals i comptables i si es podria bonificar certs
imports? Des de TAX Economistes i Advocats posem a la teva
disposició un checklist d’àmbit fiscal i comptable amb preguntes
referents a diverses obligacions. Més informació

Calendari per a presentar la declaració de la
renda (exercici 2019)
La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2019 es
presentarà entre els mesos d’abril i juny del 2020 (des de 01
d’abril fins al 30 de juny). Informem d’algunes de les dates i
novetats. Et recordem que és imprescindible que consultis amb
el teu assessor abans de confirmar la teva declaració i evitar així
possibles incidències. Més informació
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Calendari d'obligacions fiscals i laborals abril 2020
Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al
mes d'abril? De moment, i excepte modificacions que aprovi el
Govern, aquestes són les obligacions de les empreses i
autònoms el mes d’abril. Més informació

Infografia. Novetats renda 2019
La campanya de la renda 2019 incorpora noves caselles
d'immobles i d'activitats. Te les detallem a la següent infografia:
Més informació

Govern de Navarra: Mesures econòmiques per a
autònoms

Us remetem, per a la vostra informació, les següents ajudes per
a autònoms que ha anunciat el Govern de Navarra:
Més informació

TAX Informa. Noves mesures fiscals COVID-19 al
BOE publicat avui

El Govern va aprovar ahir noves mesures fiscals per a fer front a
la situació de crisi generada pel COVID-19. En aquest TAX
Informa recollim les principals mesures: Més informació

Calendari d'obligacions fiscals i laborals maig 2020
Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al
mes de maig? Més informació

A partir del 15 de maig s’estableix un període de
quarantena de 14 dies a qui vingui de l’estranger
Avui el BOE publica que a partir del proper 15 de maig, tots els
viatgers que vinguin a Espanya des de l’estranger hauran de
guardar quarantena els 14 dies següents a la seva arribada.
Més informació
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Infografia. Què tenir en compte si fas donacions
per donar suport a la lluita contra la COVID-19?
T'informem dels aspectes que has de tenir en compte si fas
donacions per donar suport a la lluita contra la COVID-19.
Més informació

Aixecament de la suspensió
administratius i processals

dels

terminis

Segons publicació al BOE del dia 23 de maig del 2020, els
terminis administratius es reprendran el proper 1 de juny, i els
terminis processals i substantius ho faran el 4 de juny.
Més informació

Calendari d'obligacions fiscals i laborals juny 2020
Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al
mes de juny? Més informació

TAX Informa. Novetats del Reial Decret-Llei
19/2020

Ahir es va publicar el Reial-Decret Llei 19/2020 pel qual s'adopten
mesures complementàries en matèria agrària, científica,
econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a
pal·liar els efectes del COVID-19, que entra en vigor avui, 28 de
maig. Més informació

Tens un establiment turístic? Informa't de les
noves taxes

La Generalitat de Catalunya finalment ha ajornat l'augment de la
taxa turística fins al 2021. L’objectiu d’aquesta taxa és gravar
l’estada que una persona realitza als establiments i equipaments
turístics indicats a continuació. Més informació
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Termini de presentació de l'impost sobre actius
no productius de les empreses - Només a
Catalunya El 16 de maig es va publicar el Decret lIei 8/2019, de 14 de maig
que modifica la Llei 6/2017 de 9 de maig sobre els actius no
productius de les persones jurídiques i que va entrar en vigor el
passat 17 de maig de 2019. T’informem aquí del més rellevant.
Més informació

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni
dels vehicles de tracció mecànica (només
Catalunya)
El Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, ajorna el període de
pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni
dels vehicles de tracció mecànica i l’establiment d’un nou
calendari de publicació del padró provisional i definitiu de
l’impost. Més informació

Calendari d'obligacions fiscals i laborals juliol 2020
Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al
mes de juliol? Més informació

Calendari del contribuent 2020 actualitzat

En aquest calendari t'assenyalem les principals dates en l'àmbit
fiscal i laboral, incloent les modificacions realitzades arran del
COVID-19: Més informació

L'Agència
Tributària
compartirà
empreses les seves dades fiscals

amb

les

Per primera vegada, l’Agència Tributària posarà a disposició de
les empreses contribuents de l’impost de societats les seves
dades fiscals, a partir de l’1 de juliol. Aquesta pràctica ja existia
pels ciutadans subjectes al pagament de l’IRPF, però no per les
companyies. Més informació
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LABORAL
Subvencions per al foment de la incorporació de
persones en situació de desocupació majors de 45
anys al mercat de treball
D'acord amb l'ORDRE TSF/133/2018 (DOGC 02-08-2018) modif.
ORDRE TSF/188/2018 (DOGC 15-11-2018), s'obre el termini per a
presentar la sol·licitud a les subvencions destinades a incentivar
la incorporació de persones en situació de desocupació majors
de 45 anys al mercat de treball, segons s'estableix en el RSL
TSF/3498/2019 (DOGC 18-12-2019). Més informació

Salari mínim interprofessional pel 2020
El salari mínim per l’any 2020 serà de 31,66 euros al dia o 950
euros al mes en cas que el salari s’aboni en 14 pagues. Si el
pagament fos en 12 mesos, serien 1.108,33 euros al mes. Per
tant, el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.300
euros. Més informació

Guia del coronavirus
El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat una guia per
a empreses i treballadors amb una sèrie de recomanacions
sobre el coronavirus. Més informació

Els teus empleats han de desplaçar-se per motius
laborals durant l'estat d'alarma?
Ens estem trobant que l'Autoritat ja està demanant a les
persones que es desplacen un certificat que validi el motiu del
desplaçament. Més informació

NOVETAT: MESURES ECONÒMIQUES I LABORALS
COVID-19. Reial Decret de 17 de març

MESURES FISCALS VIGENTS ACTUALMENT1-Es permet la
concessió d'ajornaments de qualsevol autoliquidació/declaració
que el seu termini de presentació es trobi entre el passat 13 de
març i el 30 de maig (IVA, pagaments a compte i IRPF).
Més informació
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TAX Informa. Ajudes per autònoms
A continuació tens un breu resum de les ajudes recollides en el
RD Llei 8/2020 i si ets autònom a Catalunya aquelles que ha
aprovat la Generalitat el 19/03. Més informació

COVID-19. Infografia dels escenaris laborals

En aquesta infografia us mostres un resum dels possibles
escenaris laborals als que pot optar una empresa:
Més informació

Certificat autoresponsable
(Catalunya)

de

desplaçament

¿Has de desplaçar-te per comprar aliments, anar a treballar o
altres motius de força major? T'adjuntem el certificat
autoresponsable de desplaçament que recomana i posa al servei
dels ciutadans la Generalitat de Catalunya. Més informació

Esquema. Com es regula el procediment d'un
ERTO davant el COVID-19?

En aquest esquema et fem un resum de les causes, mesures i
repercussions d'un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO), tant de tipus ordinari com extraordinari arrel de la
situació generada pel COVID-19. Més informació

ERTO: Com consultar l’estat de la teva prestació
per atur?
Si has fet un ERTO i els teus treballadors estan afectats i volen
saber l’estat de la seva prestació d’atur, ho poden fer seguint
aquests passos. Més informació

Últimes mesures aprovades
Ministres d’avui 21/04

pel

Consell

de

Et comuniquem que el Consell de Ministres que s’ha reunit avui
dimarts ha aprovat una nova bateria de 30 mesures que actuen
en quatre àmbits: recolzament als empleats, al sector
empresarial, mesures fiscals i ajudes a activitats productives
concretes (pendents de publicació al BOE). Més informació
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La gestió de Recursos Humans a la crisi del COVID19

Recursos humans en el context de crisi. El COVID-19 ha generat
una crisi global pràcticament a tots els nivells. Més enllà de les
conseqüències econòmiques i sanitàries, ha obligat moltes
empreses a replantejar la seva activitat, incloent departaments
com el de Recursos Humans. Més informació

Ets un dels 12 sectors d'activitat que pot sol·licitar
la moratòria a la Seguretat Social?
El Govern ha publicat l'Ordre Ministerial per a la sol·licitud de les
moratòries a la Seguretat Social i ha detallat els 12 sectors
econòmics que podran sol·licitar la suspensió durant sis mesos
sense interessos del pagament de les cotitzacions socials de
maig, juny i juliol. Aquesta iniciativa forma part del paquet de
mesures que ha posat en marxa el Govern davant la pandèmia
de COVID-19. Més informació

Guia de la desescalada: dates i fases. Com
t'afecta?
El Govern va comunicar ahir el calendari de la desescalada amb
l'objectiu de plantificar la tornada a la normalitat després de la
crisi del COVID-19. Aquest calendari i les mesures aprovades
estan pendents de publicació en el BOE. Més informació

Noves mesures publicades avui al BOE per al
comerç minorista i hostaleria
Aquesta tarda s’han publicat els BOE que determinaran quins
negocis poden obrir i amb quines condicions a partir de demà
dilluns 4 de maig. Fem un resum a continuació. Més informació

Important tenir contractada la prevenció de
riscos laborals
Des de TAX Economistes i Advocats, en el nostre compromís de
mantenir-te informat de tot allò que considerem rellevant, volem
fer-te arribar aquesta informació que considerem interessant i
important. Més informació
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Qui passa a la fase 1 i què poden fer les empreses
Avui el BOE ha publicat l’Ordre SND/399/2020 que estableix
quines zones passen a la fase 1 de desconfinament i el que es
permet en aquesta fase tant per les empreses com per les
persones. En aquest resum ens centrarem en les mesures per
les empreses. Més informació

Tens una empresa del sector turístic? Aquesta
informació t'interessa
La Secretaria de l’Estat de Turisme en coordinació amb el
Ministeri de Sanitat ha elaborat unes guies amb especificacions
per la reducció del contagi per COVID-19. Més informació

Resum Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig, de
mesures socials en defensa de l'ocupació
Avui s’ha publicar al BOE el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de
maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Més informació

Infografia. Resum Reial Decret-Llei 18/2020, de 12
de maig, de mesures socials en defensa de
l'ocupació
Infografia amb les dades clau sobre el Reial Decret-Llei 18/2020,
de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació:
Més informació

Treball demana que si algun treballador no ha
cobrat encara l’atur per ERTO es posi en contacte
amb el SEPE
En relació a l’últim comunicat que et vam enviar sobre a la
presentació del SEPE pels teus treballadors afectats per l’ERTE, et
volem informar que segons comunicat que ha realitzat el
Ministeri de Treball, a dia d’avui aquest entén que ja no queden
treballadors que, estant inclosos en un ERTO, no hagin cobrat
l’atur. Més informació
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Important per a empleats que hagin de desplaçarse a França
Els treballadors que romanguin en el territori francès menys de
48 hores no seran sotmesos a les mesures de quarantena
aplicades en el règim dels treballadors transfronterers.
Més informació

Primeres inspeccions a empreses en ERTO
Inspecció de Treball ha començat les inspeccions a empreses
que estan en ERTO. Per aquest motiu volem resumir-te la
informació que considerem important que tinguis en compte.
Més informació

Canvi base cotització autònoms fins el 30 de juny
del 2020
Et comuniquem que, abans del 30 de juny, tens l’oportunitat de
MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de
treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits
permesos segons la teva edat. Més informació

Subvencions per afavorir l'autoocupació dels
joves inscrits al programa de Garantia Juvenil
(només Catalunya)
Qui es pot beneficiar d’aquestes subvencions?Els joves que
abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms
estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació
d’”inscrit beneficiari”, d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos).
L’alta com a treballador autònom ha de ser dins de l’àmbit
temporal determinat a la convocatòria. Més informació

Implantació de la nova
comunitats autònomes

normalitat

a

les

A continuació, informem sobre les mesures implantades per
cada una de les Comunitats Autònomes a la “nova normalitat”.
Més informació
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Novetats en la prestació extraordinària per
cessament d’activitat dels autònoms
Es prorroga aquesta prestació fins el 30 de setembre. Les
mesures inclouen una pròrroga de l’exempció de les quotes de
la Seguretat Socials pels treballadors autònoms que estesin
percebent la prestació extraordinària. D’aquesta manera,
aquests treballadors no pagaran la quota de juliol y tindran una
exempció del 50% a l’agost i del 25% al setembre.
Més informació

Es prorroguen els ERTOS fins al 30 de setembre
(pendent de publicació al BOE)
Pendents de la publicació definitiva al BOE, el Govern aprova avui
divendres un nou Reial Decret en relació als ERTOS. T'expliquem
aquí les principals novetats i t'informarem del que es detalli quan
es publiqui al BOE: Més informació
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LEGAL
Sentència dels Tribunals Europeus sobre les
hipoteques referenciades a l'índex IRPH
Després de mesos d’espera, tal i com va passar amb les
conegudes “clàusules sol”, la qüestió de les hipoteques
referenciades a l’índex IRPH ha estat resolta pels Tribunals
Europeus. Més informació

TAX LEGAL. Mesures àmbit societari / concursal
MESURES ÀMBIT SOCIETARI/ CONCURSAL:Art. 40 i ss REIAL
DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març. .A QUI VA DIRIGIT:
SOCIETATS MERCANTILS I CIVILS, ASSOCIACIONS I FUNDACIONS,
I COOPERATIVES. Més informació

Com ens afecta el Covid-19 a les qüestions
processals i contractuals?
Des de TAX Legal, els departaments de Dret Processal, Concursal
i Civil t’exposem els aspectes més rellevants del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que s’ha declarat l’estat d’alarma.
Més informació

Novetats als locals de lloguer publicades al RD
15/2020 publicades el 21/04
El Govern ha aprovat noves mesures adreçades al lloguer, arrel
de la crisi generada pel COVID-19. Més informació

TAX Legal. Ara més que mai, volem estar al teu
costat

Ara més que mai serà necessari que les empreses i els
particulars s’assessorin molt bé amb un advocat per negociar les
clàusules dels contractes defensant els seus interessos i mirant
d’evitar repercussions no desitjades. Més informació
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La venda online en temps de Covid i protecció de
dades
Durant les últimes setmanes les empreses s’han hagut de
reinventar per tal de poder seguir amb la seva activitat, i en molts
casos, l’única alternativa que els queda per tal de vendre els
productes i oferir els seus serveis és fer-ho via online.
Més informació

Novetats en matèria concursal per incentivar la
continuïtat de les empreses i negocis
A la següent infografia t'informem de les novetats en matèria
concursal que tenen com a objectiu incentivar la continuïtat de
les empreses i negocis. Més informació

Possible estalvi en la liquidació de l'Impost de
Successions?
El Tribunal Suprem a la seva sentència del 19 de maig del 2020,
956/2020, ha establert un nou criteri a l’hora de valorar l’aixovar
domèstic en la liquidació de l’Impost de Successions, que
suposarà un estalvi pels hereus. Més informació

Modificació i elaboració de les condicions per
prestar treball per compte aliè a distància
Del 6 al 22 de juny del 2020 es realitzarà una consulta pública
amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels subjectes i organitzacions
més representatives, a les quals afectarà la normativa relativa al
teletreball. Aquests comentaris es poden fer arribar al Ministeri
de Treball i Economia Social. Més informació

La Unió Europea prohibeix el 2021 la venda
d'articles de plàstic d'usar i tirar
La Unió Europea prohibeix el 2021 la venda d’articles de plàstic
d’usar i tirar com palletes, bastonets, coberts, o plats de plàstics,
entre d’altres, per tal de lluitar contra la contaminació. A més,
s’introdueixen nous objectius de reciclatge i més responsabilitats
pels fabricants d’alguns productes. Més informació
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Mesures en matèria concursal per a incentivar la
continuïtat de les empreses i els negocis
La crisi econòmica provocada per la Covid-19 ha suposat un
obstacle addicional a la viabilitat de moltes empreses.
Més informació

- 15 -

TAX Economistes i Advocats

AJUDES I
SUBVENCIONS
Línies de finançament ICO 2020
L’Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les Línies de
Finançament ICO 2020 per a autònoms i empreses.
Més informació

El govern avalarà el 80% dels crèdits que sol·licitin
les pimes i entre el 60 i 70% que sol·licitin les
grans empreses
El Govern ha aprovat aquest dimarts 24 de març la posada en
marxa d'un primer tram d'avals. Es tracta d'una línia d'avals
públics de 20.000 milions d'euros destinada a garantir la
liquiditat de les empreses i autònoms més afectades per la crisi
del coronavirus. Més informació

Línia ICO sector turístic i activitats connexes COVID-19 / Thomas Cook
QUI ES POT BENEFICIAR? Els autònoms i empreses domiciliats a
Espanya l'activitat de les quals s'enquadri en un CNAE del sector
turístic i activitats connexes (relació publicada en DA Primera del
RD-llei 7/2020 de mesures urgents per a frenar el COVID-19 BOE 13-03-2020-). Consultar relació de CNAE al final del
document. Més informació

Ajuts per al sector turístic i el comerç afectats per
la COVID-19 (Catalunya)
Informació sobre els ajuts per a microempreses i professionals
del sector turístic afectats pel Covid-19 i sobre els ajuts per al
comerç, per fer front a l'emergència sanitària pel Covid-19.
Més informació
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Ets autònom? Novetats amb les ajudes a les que
pots accedir (la de la Generalitat)
A quines ajudes pots accedir? A la prestació extraordinària per
cessament d'activitat (la de l'Estat) i a l'ajut de la Generalitat de
Catalunya (només si ets autònom donat d'alta a Catalunya).
Més informació

COVID-19. Mesures per al lloguer i les hipoteques
El Consell de Ministres va aprovar dimarts passat un paquet de
mesures en matèria de lloguer i hipoteques per a fer front a la
situació de crisi generada pel COVID-19. Més informació

Vols demanar ajornament o moratòria a la
Seguretat Social?
SI ETS UNA EMPRESA:Pots demanar moratòria de les cotitzacions
a la Seguretat Social?La moratòria és un concepte nou en el que
no hi ha interessos. La resposta es SI, pots demanar una
moratòria de 6 mesos sense interessos que corresponent a les
quotes d’abril a juny de 2020. Més informació

Infografia. Vols demanar ajornament o moratòria
a la Seguretat Social?
En aquesta infografia hi trobaràs informació per a saber si pots
demanar ajornament o moratòria a la Seguretat Social.
Més informació

Infografia. Mesures per al lloguer i les hipoteques
En aquesta infografia trobaràs un resum de les mesures
aprovades pel Govern per a fer front a la crisi del COVID-19, en
l'àmbit dels lloguers i les hipoteques: Més informació

Els autònoms podran compatibilitzar una altra
prestació pública amb l'ajuda extraordinària
El Govern va aprovar ahir la regulació de la prestació
extraordinària que va aprovar a mitjan març per als autònoms
que es veiessin afectats per la suspensió d'activitats decretada
en l'estat d'alarma o que veiessin reduïts els seus ingressos a
conseqüència de la crisi sanitària. Més informació
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TAX Informa. Aprovat el segon tram d'avals ICO
El Consell de Ministres va aprovar divendres passat 10 d'abril un
acord pel qual s'activa el segon tram de la Línia d'Avals per a
empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions
d'euros, va acordar el Govern el passat 17 de març.
Més informació

Aprovada la línia de finançament per empreses
afectades per desastres naturals
La Generalitat ha posat en marxa la nova línia de finançament
per empreses afectades per desastres naturals, arran dels
desperfectes causats pel temporal Glòria. Aquesta línia,
impulsada conjuntament per l’Institut Català de Finances (ICF) i el
departament d’Empresa i Coneixement, compta amb una dotació
total de 10 milions d’euros. Més informació

Infografia. Moratòria en l'arrendament de locals
publicada al RDL 15/2020
En aquesta infografia et resumim les mesures aprovades pel
Govern i publicades en el RDL 15/2020 davant el COVID-19, en
l'àmbit del lloguer de locals: Més informació

Prestació extraordinària per a subministraments
bàsics per a persones afectades per la situació de
crisi ocasionada per la COVID-19
El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la
convocatòria a uns ajuts de 200€ per a persones treballadores
per destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i
altres subministraments bàsics. Més informació

Si la teva activitat és comerç, moda o artesania a
partir de demà 30 d’abril pots demanar l’ajuda

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui les bases per
sol·licitar les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis
l’artesania i la moda que s’hagin vist afectats per la COVID-19.
Més informació
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Empleades de la llar i contractats temporals: com
sol·licitar el subsidi per desocupació?
Avui s'ha publicat en el BOE els detalls i procediment de
sol·licitud de dues noves ajudes per desocupació per a
empleades de la llar i per a treballadors amb contracte temporal
sense dret a atur que s'hagin quedat sense ocupació (o sense
part de les ocupacions en cas de treballadors de la llar) a causa
del Covid-19. Més informació

Ajuts a les despeses per cancel·lacions d'activitats
i esdeveniments del comerç internacional
Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la COVID-19, l’ICEX
retornarà a les empreses les quotes abonades per la seva
participació en esdeveniments afectats per aquesta pandèmia.
Més informació

Ajuts parcialment reemborsables per projectes
R+D

Davant la declaració de l'estat d'alarma sanitària provocada per
la COVID-19, el Consell d'Administració del CDTI, per donar
suport al manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creació de
capacitats per a la reactivació de l'economia, ha aprovat aquesta
mesura. Més informació

Aprovat el tercer tram d'avals ICO
El dissabte 9 de maig es va publicar al BOE la Resolució de 6 de
maig de 2020, establint els termes i condicions del tercer tram
de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms.
Més informació

Línia de préstecs en condicions preferents pel
finançament
de
projectes
d'inversió
i
desenvolupament industrial
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de
préstecs en condicions preferents pel finançament de projectes
d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0).
Més informació
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Ajudes a transportistes autònoms per carretera
que abandonin l'activitat al 2020
Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es convoquen ajudes a
transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat
al 2020 (BOE 11-06-2020). Més informació

Línia de subvencions per a micro i petites
empreses del sector industrial i de serveis a la
producció de Catalunya
Es presenta una nova línia de subvencions destinades a micro i
petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció
de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
Més informació

Línia de subvencions per a autònoms i empreses
del sector turístic
En aquesta infografia t'expliquem les principals característiques
de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector
turístic de Catalunya afectades per la COVID-19: Més informació

Plan Renove 2020: ajudes a particulars i autònoms
per canviar de cotxe

Amb l'objectiu de reactivar el sector de l’automòbil, afectat per la
crisi del coronavirus, el Govern ha aprovat el Pla d'Impuls per la
Indústria de l'Automoció, amb una dotació total de 3.750 milions
d'euros. Més informació

Subvencions estatals renovació del parc nacional
de maquinària agrícola. Pla Renove 2020
Qui són els beneficiaris i quins requisits han de complir? Quines
activitats són subvencionables? Quin és el termini per a
presentar la sol·licitud? Més informació

- 20 -

TAX Economistes i Advocats

Línia de subvencions per a autònoms i empreses
del sector turístic de Catalunya
La Generalitat ha aprovat noves ajudes per a empreses i
autònoms del sector turístic afectats per la crisi de la COVID-19.
Convocatòria: RSL EMC/1478/2020 (DOGC 25-06-2020).
Més informació

Guia de totes les mesures/ajudes per a autònoms
creada pel Ministeri
Les mesures excepcionals adoptades pel Govern per a fer front
al COVID-19 destinades a autònoms i microempreses
constitueixen una part essencial del paquet d'ajudes urgents
recentment aprovades. Més informació

- 21 -

TAX Economistes i Advocats

ESDEVENIMENTS
Conferència a Figueres: Com actuar davant una
inspecció laboral a l'empresa
El passat divendres 21 de febrer, a les 9:30h, TAX Figueres va
realitzar la conferència “Com actuar davant una inspecció laboral
a l’empresa”. La ponència va anar a càrrec d’Antonio Benavides,
inspector de Seguretat Social en excedència, i Alba Rocosa,
advocada de TAX Legal. Més informació

Conferència a Barcelona: Com actuar davant una
inspecció laboral a l'empresa
El passat dijous 27 de febrer, a les 9:30h, TAX Barcelona va
realitzar la conferència “Com actuar davant una inspecció laboral
a l’empresa”. La ponència va anar a càrrec d’Antonio Benavides,
inspector de Seguretat Social en excedència, i Alba Rocosa,
advocada de TAX Legal. Més informació

Conferència a Palamós: Com actuar davant una
inspecció laboral a l'empresa
El passat dimecres 4 de març, a les 9:30h, TAX Palamós va
realitzar la conferència "Com actuar davant una inspecció laboral
a l'empresa".La presentació va anar a càrrec de Rosa Guanter,
sòcia i directora de TAX, i la ponència a càrrec de Mireia Aznar,
ADE, departament laboral de TAX, i Mª Àngels Crespo,
economista i sòcia i directora de TAX.
Més informació

Sessió online: COVID-19. Quines mesures laborals
puc prendre com a empresa?

Veure vídeo

El passat dimarts 24 de març TAX va realitzar el webinar "Quines
mesures laborals puc prendre com a empresa?". La ponència va
anar a càrrec d'Antonio Benavides, inspector de Treball en
excedència. Més informació
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WEBINARS - COVID-19: Inquietuds laborals de
l’empresari en la situació actual

Veure vídeo

El passat dimecres 15 d'abril TAX va realitzar la sessió online
“COVID-19: Inquietuds laborals de l'empresari en la situació
actual” La ponència va anar a càrrec de Josep Mª Marsillo,
advocat laborista de TAX Legal. Més informació

Sessió online: Efectes laborals i fiscals del Covid-19

Veure vídeo

El passat dimarts 21 d'abril, TAX a través de l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí, va organitzar dues sessions online. A la
primera es va parlar dels efectes laborals i fiscals del Covid-19
per a empreses i autònoms i a la segona es van tractar els
efectes del Covid-19 per a treballadors. Més informació

WEBINARS - COVID-19: Inquietuds laborals de
l’empresari en la situació actual
El passat dijous 23 d'abril TAX va realitzar el webinar “COVID-19:
Inquietuds laborals de l'empresari en la situació actual”. La
ponència va anar a càrrec de Manuel Rascón, director de
l'assessoria TAX Baeza. Més informació

Conferències online: mantenir, sostenir i innovar
davant els efectes del covid-19
TAX va participar a les conferències online organitzades per
l'Ajuntament de Palamós sota la temàtica "Mantenir, sostenir i
innovar davant els efectes del Covid-19".Rosa Guanter, sòciadirectora de TAX Palamós, va ser la ponent de dues d'aquestes
conferències. La primera, realitzada el 27 d'abril va tractar els
"Efectes laborals i fiscals del Covid-19 per a empreses i persones
autònomes", i la segona el dia 30 d'abril es va parlar sobre
"Mesures del Covid-19 per a treballadors/es". Més informació

- 23 -

TAX Economistes i Advocats

Webinars - Covid-19: Alternatives o mesures per
renegociar contractes

Veure vídeo

El passat dimarts 5 de maig, es va realitzar una sessió online
sobre les alternatives o mesures per renegociar els contractes
arrel de la situació generada per la Covid-19. El ponent va ser
Rafael Llorens, advocat i soci-director de TAX Legal.
Més informació

Webinar - Covid-19: Aspectes legals i fiscals de la
venda online

Veure vídeo

El passat divendres 8 de maig es va realitzar el Webinar "Quins
aspectes legals (obligacions en matèria de comerç electrònic i
protecció de dades) i fiscals has de tenir en compte si vens
online?"La ponència va anar a càrrec de Bettina Martínez,
responsable del departament fiscal i sòcia-directora de TAX
Legal, i Diana Martínez, advocada de TAX Legal. Més informació

Webinar: Principals mesures fiscals aprovades

Veure vídeo

El passat dimarts 12 de maig, es va realitzar el Webinar
"Principals mesures fiscals aprovades". La ponència va anar a
càrrec d'Estefanía García, economista i assessora fiscal, i de
Verónica García, responsable del departament fiscal.
Més informació

Webinar: Noves necessitats provocades per la
COVID-19: signatura online de documents i
registre online de la jornada de treball

Veure vídeo

El passat divendres 15 de maig es va realitzar el webinar "Noves
necessitats provocades per la COVID-19: signatura online de
documents i registre online de la jornada de treball". La ponència
va anar a càrrec de David Blanch, product manager del Portal de
l'Empleat. Més informació
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WEBINAR: Resum i criteri interpretatiu del Reial
Decret de 12 de maig en relació a l’acord social en
defensa de l’ocupació

Veure vídeo

El passat dimecres 20 de maig, es va realitzar el Webinar "Resum
i criteri interpretatiu del Reial Decret de 12 de maig en relació a
l’acord social en defensa de l’ocupació". Els ponents van ser José
Mª Ferré i Josep Mª Marsillo, advocats laboralistes del
departament legal de TAX Economistes i Advocats.
Més informació

WEBINAR: Compliance Laboral | Prevenir riscos en
temps del COVID-19 i a futur

Veure vídeo

El passat dimarts 9 de juny es va realitzar el Webinar
"Compliance Laboral | Prevenir riscos en temps del COVID-19 i a
futur". El ponent va ser Miquel Fortuny, advocat i Soci Director de
Fortuny Legal. Més informació
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TAX MOVIES
Model 720. Declaració de béns i drets a l'estranger
(exercici 2019)

Veure vídeo

Distintiu ambiental de la DGT

Veure vídeo
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Salari mínim interprofessional pel 2020

Veure vídeo

Mesures de l'estat d'alarma davant el COVID-19 a 16/03/2020

Veure vídeo

Novetats laborals COVID-19

Veure vídeo
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COVID-19. Resum de les ajudes als autònoms

Veure vídeo

Mesures laborals per a empleades de la llar

Veure vídeo

Novetats fiscals publicades al Reial Decret-llei 14/2020

Veure vídeo
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Vols sol·licitar ajornament o moratòria a la Seguretat Social?

Veure vídeo
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