
 
Barcelona, 1 de desembre de 2008 

Benvolgut/da company/a, 
 
Donat que d’aquí poques setmanes arribaran les Festes de Nadal, és ara el moment més 
adient per començar a pensar en el tancament de l’exercici econòmic de la nostra 
activitat. I es el moment de fer-nos preguntes com ara les següents: 
 

• Quins son els resultats fiscals de l’activitat que et convenen declarar de cara al 
tancament? 

• Tens disponible i vols saber si et convé avançar algun import de la hipoteca per 
maximitzar la desgravació fiscal de l’any? Fins a quin import es adient? 

• Saps si et convé realitzar alguna aportació a plans de pensions amb la finalitat 
de diferir el pagament d’impost de la renda? 

• Saps quines altres planificacions fiscals poden reduir el pagament de la teva 
renda? 

• He de recuperar l’iva o és preferible compensar-ho? 
• Es ara el moment adient per realitzar algun tipus d’inversió? 

 
D’altra banda, dins de l’àmbit laboral tenim diferents temes conflictius pels que ens 
podem interessar: 
 

• Rescindir el teu contracte de treball, quins drets i obligacions tens? (liquidació, 
preavís, vacances...) 

• El Conveni Col·lectiu i les retencions que t’apliquen en el full de salari mensual 
son les correctes? 

• La prestació de jubilació (precàlcul i prestació econòmica)  
• La prestació d’Incapacitat Temporal (precàlcul i prestació econòmica) 
• Les obligacions familiars que poden donar-te dret a deduccions o bonificacions a 

la renda o a la teva cotització. 
• Assessorament en quant al Règim Especial de Treballadors Autònoms (quota, 

drets, obligacions...) 
• Dubtes a nivell d’Estrangeria (permisos i autoritzacions de residència i treball, i 

nacionalitats) 
• Dubtes a nivell de la correcta aplicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals 
 
 
La resposta a aquestes i altres qüestions que puguin sorgir, com ja saps, pot sol·licitar-
la al servei d’assessorament fiscal, comptable i laboral que t’ofereix gratuïtament el 
col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya mitjançant l’enviament d’una 
pregunta a mida a través de la web del Col.legi  www.agronoms.cat   a l’apartat Suport i 
assessorament / Preguntes amb resposta / Preguntes a mida. 
 
Aprofito l’avinentesa per saludar-te, molt cordialment, 
 

 
 
Joan Guim 
Secretari tècnic  
 


