
SESSIÓ INFORMATIVA

NOVETATS FISCALS I LABORALS 2020
 

OBJECTIU: exposar les novetats legislatives més significatives de caràcter fiscal i laboral, ja sigui aprovades o en 
projecte, algunes ja aplicables a partir del 2020, com també alguns criteris doctrinals i jurisprudencials d’interès. 
A destacar especialment les novetats fiscals i laborals anunciades recentment en el marc de la negociació dels 
Pressupostos 2020 tant de l’Estat com de Catalunya.

Inscripció gratuïta per a clients d’Auren. 
Import quota d’inscripció per a no clients: 120 €/ persona. Aforament limitat.

Formalitzar inscripcions via e-mail a: merce.roig@bcn.auren.es // Per a més informació: (+ 34) 932 155 989

FORMACIÓ 2020
www.auren.com

Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Carrer Mallorca, 283. 08008 Barcelona

09:30 h a 09:40 h

Benvinguda i presentació de la sessió

09:40 h a 10:30 h

1a ponència: “Novetats laborals per al 2020”, a càrrec 
de Feli Ric (Advocada. Responsable de l’àrea de Dret 
Laboral d’Auren).

• Nou Salari Mínim Interprofessional.

• Augment dels tipus de cotització per a autònoms.

• Aplicació del RDL 6/2019: registre de salaris i pla 
d’igualtat, permís de paternitat.

• Últims criteris jurisprudencials: registre de jornada, 
extinció objectiva de contractes de treball per 
acumulació de baixes d’I.T.

10:30 h a 11:00 h

Pausa cafè

11:00 h a 13:00 h

2a ponència: “Novetats fiscals per al 2020: mesures 
aprovades i mesures en projecte”, a càrrec de Daniel 
Viader (Advocat. Gerent de l’àrea Fiscal d’Auren) i Marta 
Garrido (Advocada. Sènior de l’àrea Fiscal d’Auren).

• Imposició directa (IRPF-IS): noves escales de 
gravamen (general i estalvi), nou tipus per a 
micropimes, limitació a l’exempció per dividends.

• Imposició sobre el patrimoni (IP): pròrroga de l’impost, 
situació actual model 720-declaració de béns i drets 
situats a l’estranger.

• Imposició indirecta (IVA-ITP): noves regles de 
localització i quick fixes.

• Imposició local: estat actual de la plusvàlua municipal

• Altres modificacions en projecte: nous recàrrecs 
extemporaneïtat, llista de morosos, “taxa Tobin”, 
“taxa Google”, interès legal i del diner. 

• Novetats fiscals a Catalunya: possible modificació 
substancial de l’Impost sobre Successions i Donacions, 
Impost sobre Actius No Productius i estat actual dels 
tributs propis (impost habitatges buits, impost dipòsits 
bancaris, fiscalitat verda, entre d’altres).

13:00 h a 13:30 h

Precs i preguntes dels assistents

13:30 h

Cloenda

25 de febrer de 2020
de 9:30 h a 13:30 h - Barcelona


