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TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2019
SOCIETATS, RENDA I PATRIMONI

Recomanacions per afrontar el tancament fiscal 
amb la màxima garantia

Si no hem planificat la nostra fiscalitat durant el 2019, segurament, 
fins a final d’any tindrem ocasió de rebaixar les quotes de l’impost so-
bre societats, de l’IRPF i de l’IP que es declararan en 2020, aconseguint 
pagar menys.
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Impost sobre societats (IS)

Pla General de Comptabilitat (PGC) i ajus-
tos fiscals: cal analitzar i revisar els criteris 
comptables i les possibles diferències (per-
manents o temporànies) amb els criteris fis-
cals de la normativa de l’impost. 

Entitat patrimonial i concepte d’activitat 
econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat 
patrimonial i, per tant, no realitza una acti-
vitat econòmica. És aquella en la qual més de 
la meitat del seu actiu està constituït per va-
lors o no està afecte a una activitat econòmi-
ca (gestió d’un patrimoni mobiliari o immo-
biliari). La consideració d’una entitat com a 
patrimonial té transcendència a l’efecte de la 
compensació de bases imposables negatives, 
tipus de gravamen i aplicació del règim es-
pecial per a les entitats de reduïda dimensió, 
entre altres. Recordi que perquè l’activitat 
d’arrendament d’immobles tingui la consi-
deració d’activitat econòmica es requereix 
que la seva ordenació es realitzi almenys a 
través d’una persona empleada amb contrac-
te laboral i jornada completa.

Imputació temporal de despeses i ingres-
sos: la fiscalitat segueix el criteri compta-
ble d’imputar els ingressos i les despeses 
segons meritació, amb independència de 
les dates de cobrament i pagament. No obs-
tant això, els contribuents poden sol·licitar 
a l’Administració tributària un mètode 
d’imputació temporal diferent, per exem-
ple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat 
apareixen registrades despeses en un període 

anterior al de la seva meritació o ingressos en 
un període posterior al de la seva meritació. 
En aquest cas, tant les despeses com els in-
gressos s’imputaran en la base imposable de 
l’impost corresponent al període impositiu 
de la meritació. Si la seva empresa té benefi-
cis intenti anticipar algunes despeses o retar-
di alguns ingressos a finals d’any. En cas de 
tenir pèrdues faci el contrari, complint sem-
pre els criteris d’imputació temporal.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtin-
gut ingressos o beneficis comptables derivats 
d’alguna venda, prestació d’un servei o del 
cobrament d’indemnitzacions, podrà dife-
rir la renda comptable i imputar-la a mesura 
que siguin exigibles els cobraments, tret que 
opti pel criteri de meritació. Es considera que 
estem davant una operació a termini quan 
s’hagi pactat que la contraprestació es per-
cebi mitjançant pagaments successius o en 
un sol pagament i que, entre el lliurament i el 
venciment de l’últim o únic termini, transco-
rri més d’un any.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percen-
tatges d’amortització utilitzats en comptabi-
litat per veure si són admesos per la norma 
fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al 
màxim aquesta despesa per a rebaixar la base 
imposable de l’impost. Recordi que hi ha una 
taula simplificada comuna per a tots els sec-
tors d’activitat. En el mètode de taules, es pot 
canviar d’un any a un altre entre el coeficient 
màxim i mínim. 
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Es podran amortitzar lliurement, per totes les 
entitats, els elements nous de l’immobilitzat 
material amb un  valor unitari que no exce-
deixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per 
període impositiu. Si en el seu balanç té al-
gun element patrimonial usat, podrà amor-
titzar-lo aplicant el percentatge màxim de 
taules que li correspongui multiplicat per 2. 
L’immobilitzat intangible amb vida útil defi-
nida s’amortitzarà fiscalment atenent la seva 
vida útil. 

Fons de comerç: recordi que la norma comp-
table obliga a amortitzar-los en 10 anys 
(10%), i la Llei de l’impost preveu una despe-
sa deduïble màxima per aquest concepte del 
5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió 
es podrà acollir a l’amortització accelerada i 
podran multiplicar per 2 l’amortització fis-
cal màxima. Per als intangibles el coeficient 
aplicable serà 1,5). Per tant, caldrà fer un ajust 
extra comptable positiu. 

Pèrdues per deterioració: ja no són deduïbles 
les deterioracions comptables, excepte exis-
tències i insolvències de deutors. No obstant 
això, cal parar esment a la reversió de dete-
rioracions que en el seu moment van ser fis-
calment deduïbles (actius materials, les in-
versions immobiliàries o intangibles i valors 
de renda fixa que cotitzen). En aquests casos 
cal atendre a la naturalesa de l’actiu que re-
verteix per a determinar el moment temporal 
d’imputació en la base imposable de l’impost. 

Pèrdues per deterioració de participacions: 
es nega la deducció en el cas de participa-

cions en entitats residents si en el període 
en el qual es registra la deterioració es com-
pleixen les condicions per aplicar l’exempció 
de dividends i de plusvàlues originades per 
la seva transmissió, i així mateix s’impedeix 
la deducció de les pèrdues produïdes en la 
transmissió de participacions en entitats no 
residents que, no assoleixin un percentatge 
significatiu de participació, l’entitat partici-
pada no estigui sotmesa a un impost similar 
al nostre amb nominal mínim del 10%.

Règim transitori de pèrdues per deteriora-
ció de participacions dotades abans del 01-
01-2013: s’estableix la reversió obligatòria de 
les pèrdues per deterioració de participacions 
que van resultar deduïbles en períodes impo-
sitius iniciats abans del 01-01-2013. Amb in-
dependència que es produeixi o no la reversió 
del valor de la participació, el subjecte pas-
siu haurà d’integrar en la base imposable de 
l’impost aquesta pèrdua, com a mínim, per 
parts iguals en cadascun dels cinc períodes 
impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-
2016. D’aquesta forma, en els períodes im-
positius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021, 
haurà quedat integrada la pèrdua dotada en 
el seu moment per la seva totalitat, a pesar 
que no hagi revertit el valor de la participació. 
En el cas que es produeixi la transmissió dels 
valors, la deterioració pendent de reversió 
s’imputarà al període en el qual es produeixi 
la transmissió, amb el límit de la renda posi-
tiva obtinguda.

Limitació de pèrdues per transmissió de 
participacions: s’impedeix la deducció de les 
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pèrdues que es produeixin en la transmissió 
de participacions d’entitats residents i no re-
sidents en els casos de participació significa-
tiva (participació d’almenys un 5% o un valor 
d’adquisició superior a 20 milions d’euros), 
si bé s’entén acomplerta si, en qualsevol dia 
de l’any anterior a la transmissió, es va asso-
lir. Així mateix, s’impedeix la deducció de les 
pèrdues produïdes en la transmissió de par-
ticipacions en entitats no residents en què, 
no arribant a un percentatge significatiu de 
participació, l’entitat participada no estigui 
sotmesa a un impost similar al nostre amb 
nominal mínim del 10%. S’admet l’aplicació 
parcial del que es disposa anteriorment si els 
requisits també es compleixen de manera 
parcial.

Deducció de pèrdues per transmissió de 
participacions: es continuaran integrant 
les pèrdues derivades de la transmissió de 
participacions residents, però només quan 
en qualsevol dia de l’any anterior no s’hagi 
aconseguit en la participada un percentatge 
del 5% o un valor d’adquisició de 20 milions 
d’euros i, si la pèrdua és per transmissió de 
participacions en no residents, només en cas 
de no aconseguir aquest percentatge, però si 
es compleix el requisit d’imposició mínima al 
país on radiqui la participada. 

Despeses no deduïbles: cal identificar les di-
ferents partides de despeses comptables que 
no són fiscalment deduïbles –comptabilitza-
ció de l’impost sobre societats, multes, san-
cions penals o administratives, recàrrecs del 

període executiu, recàrrecs per declaració ex-
temporània sense requeriment previ, pèrdues 
del joc, liberalitats o donatius-. Si escau caldrà 
realitzar un ajust positiu al resultat compta-
ble per l’import de la despesa comptabilitza-
da. Recordi que les despeses per atencions a 
clients i proveïdors continuen sent deduïbles, 
però amb el límit anual de l’1% de l’import 
net del volum de negocis, i que no es conside-
ra una liberalitat retribuir als administradors 
per l’acompliment de funcions d’alta direcció, 
i tampoc per realitzar altres funcions deriva-
des d’un contracte de caràcter laboral. No són 
deduïbles les despeses derivades de l’extinció 
de la relació laboral comuna, especial, o d’una 
relació mercantil com és la dels administra-
dors o membres de consells d’administració 
que excedeixin, per a cada perceptor, del més 
elevat dels següents valors: 1.000.000 € o de 
l’import establert amb caràcter obligatori en 
l’Estatut dels Treballadors. 

Despeses financeres: tingui present que es 
limita la deducció de despeses financeres ne-
tes al 30% del benefici operatiu de l’exercici 
(amb la possibilitat, seguint determinades 
regles, de deduir els excessos en els exercicis 
següents) però permetent deduir en tot cas les 
despeses de l’exercici fins a 1.000.000 € (si el 
període impositiu de l’entitat té una durada 
inferior a l’any, s’ha de prorratejar en funció 
de la durada del període impositiu respecte de 
l’any). No s’aplica aquest límit en el període 
impositiu en el qual es produeixi l’extinció de 
l’entitat, tret que sigui conseqüència d’una 
operació de reestructuració empresarial. 
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Operacions vinculades: obligatòriament 
s’han de valorar a valor de mercat determi-
nades operacions com les que es realitzen 
entre socis amb el 25% o més de participació 
i les societats, entre la societat i els adminis-
tradors (però no respecte de les retribucions 
percebudes per l’exercici de les seves fun-
cions), entre la societat i els parents (fins a 
tercer grau) o cònjuges dels socis i adminis-
tradors i la societat, dues entitats del mateix 
grup comptable, etc. Aquestes operacions 
comporten també l’obligació de ser docu-
mentades, si bé els requeriments en aquest 
sentit són diferents depenent de la facturació 
de l’entitat o el grup, de la naturalesa de les 
operacions i del seu import. Tingui present 
també la norma de seguretat per a determi-
nades operacions vinculades entre socis pro-
fessionals i les seves societats professionals. 

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta 
figura per incentivar la reinversió i la capi-
talització de les societats. Si la seva societat 
tributa al tipus general (també per a les enti-
tats parcialment exemptes i les de nova crea-
ció) podrà reduir la seva base imposable en un 
10% de l’import de l’increment dels seus fons 
propis en la mesura que aquest increment es 
mantingui durant un termini de 5 anys i es 
doti una reserva per l’import de la reducció, 
degudament separada i indisponible durant 
aquests 5 anys.

Compensació de bases imposables negati-
ves d’exercicis anteriors: recordi que, encara 
que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 
18 anys, per compensar les bases imposables 

negatives, es continua limitant la quantia a 
compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta 
quantia sempre es podran compensar sen-
se restricció, però un cop superada només es 
podrà compensar fins al 70% de la base im-
posable prèvia a l’aplicació de la reserva de 
capitalització. A més, existeixen limitacions 
en la compensació de bases imposables ne-
gatives, en funció de l’import net del volum 
de negoci (INVN) dels 12 mesos anteriors a la 
data d’inici del període impositiu, que opera-
ran de la següent manera: a) la compensació 
es limitarà al 50% de la base imposable prèvia 
si l’INVN és d’almenys 20 milions d’euros i 
inferior a 60 milions d’euros; b) la compen-
sació es limitarà al 25% de la base imposable 
prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 mi-
lions d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): re-
cordi que seran aquelles el volum de negoci 
de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en 
el període impositiu immediatament ante-
rior, amb l’avantatge que poden aplicar els 
incentius fiscals de la norma. El règim espe-
cial d’ERD es continua aplicant, encara que se 
superi aquesta quantia de 10 milions de vo-
lum de negoci en els 3 exercicis immediats i 
següents a l’exercici en el qual es va sobre-
passar el límit, sempre que hagi complert les 
condicions per a aplicar el règim d’ERD en el 
període en el qual el va superar i en els 2 an-
teriors.

Aprofiti la reserva d’anivellament que con-
sisteix en una reducció de la base imposable 
de fins al 10% del seu import amb un màxim 
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absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contri-
buent té una base negativa en els cinc exerci-
cis següents, es redueix en l’import de la mi-
noració aplicada per aquesta reserva i, en cas 
contrari, les quantitats minorades se sumen a 
la base positiva del cinquè any, i en aquest cas 
actua com una simple remissió.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus 
límits: les deduccions constitueixen una bona 
eina d’optimització fiscal de les quals les em-
preses n’han de fer un ús adequat, respectant 
els límits legals aplicables en l’exercici 2019. 
Comprovi si pot aplicar les deduccions per 
creació d’ocupació i per a treballadors amb 
discapacitat, així com la deducció per R+D+i, 
la de produccions cinematogràfiques així com 
la deducció per producció de determinats es-
pectacles en viu. El termini per a aplicar les 
deduccions és de 15 anys des del període en 
què es van generar i no es van poder deduir, 
i de 18 anys per als saldos de R+D+i. El límit 
en cada exercici del total de deduccions és del 
25% de la quota íntegra menys les deduccions 
per evitar la doble imposició internacional i 
les bonificacions, si escau. El límit anterior 
s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i exce-
deixen en més del 10% de la quota íntegra.

Registre comptable dels instruments finan-
cers i altres aspectes mercantils de les so-
cietats de capital: tingui present la Resolució 
de l’ICAC de 05-03-2019 que desenvolupa els 
criteris de presentació dels instruments fi-
nancers i de les implicacions comptables de la 
regulació mercantil en matèria d’aportacions 
socials, operacions amb accions i participa-

cions pròpies, aplicació del resultat, augment 
i reducció del capital social, d’aplicació per a 
tota mena de societats en els comptes anuals 
dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener 
del 2020. 

Adaptació del Pla General de Comptabilitat 
a la normativa de la UE: tingui present que 
amb la finalitat d’adaptar les normes de re-
gistre i valoració sobre Instruments financers 
i sobre ingressos per vendes i prestació de 
serveis als criteris de la NIIF-UE 9 i la NIIF-
UE 15, respectivament, l’ICAC ha fet públic 
els projectes del Reial decret pel qual es mo-
difiquen el PGC i de la Resolució per la qual 
es dicten normes de registre, valoració i ela-
boració dels comptes anuals per al reconei-
xement d’ingressos pel lliurament de béns i 
la prestació de serveis, que serien aplicables 
en els comptes anuals dels exercicis iniciats a 
partir de l’1 de gener del 2020. 
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Impostos sobre la renda i el 
patrimoni

Rendiments del treball o en espècie: si hem 
de rebre una percepció variable a final d’any 
o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plan-
tejar-se si ens interessa que el nostre pagador 
ens satisfaci part del sou o dels complements 
mitjançant alguna de les retribucions en es-
pècie que no tributen. Recordi que existeixen 
supòsits en els quals les rendes del treball es 
poden trobar exemptes fins a determinats 
límits taxats per llei (per exemple, els ano-
menats xecs transport satisfets per les em-
preses per desplaçaments dels seus empleats 
en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per 
treballador; els anomenats tiquets restau-
rant, fins a 11,00 €/diaris).. 

Arrendaments d’immobles: per a diferir el 
pagament de l’IRPF convé, en cas que s’hagin 
d’obtenir rendiments positius del lloguer, 
anticipar a 2019 les despeses que hàgim de 
realitzar pròximament en l’immoble, sem-
pre observant els criteris d’imputació tem-
poral. Recordi que, en el cas d’arrendament 
d’immobles destinats a habitatge, el ren-
diment net es redueix només en un 60% i 
s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment 
net positiu.

Activitats econòmiques: els empresaris i 
professionals poden aplicar els incentius de 
l’IS i, si escau, els previstos per a ERD. A més 
de les despeses deduïbles segons l’IS, hem 
de considerar les primes de les assegurances 

de malaltia satisfetes per l’empresari per a 
la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge 
i fills menors de 25 anys que convisquin amb 
ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i 
any o de 1.500 € en el cas de persones amb 
discapacitat que donen dret a aplicació de 
l’exempció.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local 
perquè l’arrendament d’immobles sigui qua-
lificat d’activitat econòmica, i que la renda 
que obté un soci que presta serveis a la seva 
societat es qualificarà d’activitat econòmi-
ca quan els serveis que el soci presti estiguin 
enquadrats en la secció 2a de les tarifes de 
l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, 
a més, el soci estigui donat d’alta en el règim 
especial de treballadors autònoms (RETA) o 
en una mutualitat alternativa.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació 
directa simplificada, es limita la quantia que 
es determina per al conjunt de provisions de-
duïbles i despeses de difícil justificació (5% del 
rendiment net) a un import màxim de 2.000 
€ anuals. Si determina els rendiments nets 
pel mètode d’estimació objectiva -és a dir, 
per mòduls- pot ser el moment de comparar 
aquest sistema amb el d’estimació directa i, si 
escau, renunciar a mòduls el mes de desem-
bre del 2019 per a canviar el 2020. Tingui pre-
sent que es prorroguen per a 2019 els límits 
establerts el 2018 per al règim d’estimació 
objectiva en l’IRPF i per als règims simplificat 
i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, 
per la qual cosa es mantindran, almenys un 
any més, els límits de 250.000 € i 125.000 €. 
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A més, els autònoms en estimació directa en 
l’IRPF poden deduir les despeses de submi-
nistraments de l’habitatge parcialment afec-
te a l’activitat econòmica, com l’aigua, el gas, 
l’electricitat, la telefonia i Internet, en el per-
centatge resultant d’aplicar el 30% a la pro-
porció existent entre els metres quadrats de 
l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la 
seva superfície total, excepte que es provi un 
percentatge més alt o inferior. També seran 
despeses deduïbles per a la determinació del 
rendiment net en estimació directa les des-
peses de manutenció incorreguts en el des-
envolupament de l’activitat econòmica, amb 
certs límits.

Plans de pensions: les seves aportacions re-
dueixen la base imposable amb caràcter ge-
neral fins a un límit de 8.000 €, de les primes 
pagades a assegurances privades de depen-
dència del contribuent o dels seus familiars. 
Recordi que les aportacions als sistemes de 
previsió social del cònjuge, que obtingui ren-
diments del treball o d’activitats econòmi-
ques inferiors a 8.000 €, donen dret a una 
reducció de 2.500 €. En les aportacions als 
sistemes de previsió social del propi con-
tribuent se suprimeixen les diferències per 
edat. El límit relatiu sobre la suma de rendi-
ments nets del treball i d’activitats es fixa en 
el 30% i l’absolut es rebaixa a 8.000 € anuals. 
A més, es regulen uns terminis de rescat del 

Centre Gestor



TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2019

pla de pensions per a no perdre la reducció del 
40% quan es rescata el pla en forma de capital 
i s’haguessin aportat primes amb anterioritat 
al 2007.

Guanys i pèrdues patrimonials: si ha trans-
mès béns o drets obtenint una plusvàlua, se-
ria beneficiós, abans de final d’any, que rea-
litzés les minusvàlues latents que tingui en 
altres béns o drets per compensar els guanys 
i estalviar tributació. Tingui present que 
s’incorporen en la base imposable de l’estalvi 
els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin 
sigui el termini de permanència en el patri-
moni del contribuent, al mateix temps que es 
podran compensar en la base de l’estalvi ren-
diments amb guanys i pèrdues patrimonials, 
de forma progressiva i amb determinades li-
mitacions. Sàpiga que es manté l’aplicació 
dels coeficients reductors als actius adqui-
rits abans del 31-12-1994, però limitat a les 
transmissions realitzades a partir del 01-01-
2015 amb un preu conjunt de transmissió si-
gui inferior a 400.000 €. 

Si està a punt de complir 65 anys i pensa trans-
metre l’habitatge habitual amb plusvàlua, li 
interessa esperar a complir aquesta edat per 
vendre; d’aquesta forma, el guany no tribu-
tarà. A més, per als contribuents més grans 
de 65 anys, s’estableix una exempció per als 
guanys patrimonials derivats de la transmis-
sió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre 
que l’import obtingut, amb el límit màxim de 
240.000 €, es reinverteixi en la constitució de 
rendes vitalícies que complementin la pensió.

Deduccions: tingui present que ha desapa-
regut la deducció per obtenció de rendiments 
del treball o d’activitats econòmiques, més 
coneguda com la deducció dels 400 € i la de-
ducció per compte estalvi-empresa, i tam-
bé la deducció per lloguer (s’estableix en 
aquest cas un règim transitori en què permet 
la seva aplicació a contractes d’arrendament 
subscrits abans del 01-01-2015). Es man-
té la deducció per inversió de beneficis per a 
empresaris de reduïda dimensió si bé els per-
centatges es redueixen a la meitat, i s’afegeix 
una deducció del 20% d’aportacions a par-
tits polítics, amb una base màxima de 600 € 
anuals, i s’incrementen els percentatges de 
deducció a institucions beneficiàries del me-
cenatge. Recordi que en la quota diferencial 
es poden aplicar noves minoracions per fa-
mília nombrosa o persones amb discapaci-
tat a càrrec, a més de la deducció per mater-
nitat (que es manté). Tingui present que des 
del 01-01-2018, la deducció per maternitat 
s’incrementarà en 1.000 euros addicionals 
quan el contribuent hagués satisfet despeses 
per la custòdia de menors de 3 anys en guar-
deries o centres educatius autoritzats. Tam-
bé han augmentat les deduccions per família 
nombrosa o persones amb discapacitat a cà-
rrec. 

Amb efectes des del 01-01-2018, també 
s’augmenta del 20 al 30% el percentatge de 
la deducció per inversió en empreses de nova 
o recent creació. També s’augmenta la base 
màxima de deducció, que passa de 50.000 a 
60.000 euros anuals.
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TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2019

És molt important que no s’oblidi de verifi-
car les deduccions que li ofereix la normativa 
aplicable en funció de la comunitat autònoma 
on tingui la seva residència fiscal. 

Impost sobre el patrimoni: recordi que es 
prorroga el restabliment d’aquest impost 
també a 2019. No obstant això, es tracta d’una 
modificació a escala estatal, per la qual cosa 
caldrà tenir en compte la potestat normativa 
de les comunitats autònomes.

AVÍS LEGAL

Aquesta informació ha estat elaborada pels professionals d´aquest despatx sobre la base de les consultes més habituals que plan-
tegen els nostres clients. Té una finalitat simplement orientativa i divulgativa. No s´acceptaran responsabilitats per les pèrdues 
ocasionades a les persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d´actuar com a resultat d´alguna informació que hi hagi en 
aquest fulletó informatiu.
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