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llibre: no s’està posant el focus en la comprensió dels
equips i és totalment clau,
sobretot avui dia. Els reptes
que tenim són molt complexos i, o els abordem conjuntament amb les persones que
tenim al voltant, o és molt difícil, fins i tot impossible,
avançar. Hi ha moltes receptes i visions per treballar en
aquest camp, però no s’havia
fet un veritable esforç per entendre què li està passant a un
equip i, per tant, per proporcionar respostes més objectives i més ajustades a cada estadi de maduresa del grup.
Heu reflexionat sobre com el
confinament està afectant la
manera com es construeixen
i evolucionen els equips

Tenim la tendència
a disparar contra
el díscol del grup,
però és a qui més
hem d’escoltar
professionals o d’amics?
Les darreres setmanes hem
parlat molt sobre com mantenir-nos propers com a
equip en aquesta època de
confinament. I un dels errors
més habituals que estem fent
és desatendre l’aspecte més
personal, perquè els equips
estan posant el focus en
l’aspecte més executiu i productiu. L’èmfasi està en la
producció i no en la relació.
Nosaltres proposem maneres
molt simples d’alimentar la
relació, substituint, per
exemple, el que abans era un
cafè fàcil per un de virtual. Hi
ha moltes maneres perquè els
equips
es
mantinguin
connectats.
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LECTURES

CONSULTORI FISCAL

Bloomberg,
emprenedor i polític

el comerç d’armes al seu país,
l’emergència climàtica i la salut pública. El llibre és un
acostament als pensaments
més íntims d’una de les persones més riques i un dels filantrops més actius del món.

LECTURES

Perquè al guany patrimonial
derivat de la transmissió li resulti aplicable l’exempció per
reinversió en habitatge habitual, cal que sigui l’habitatge
habitual en la data en què la
transmeti o en qualsevol dia
dels dos anys anteriors. La reinversió de l’import obtingut
s’ha d’efectuar, en una sola
vegada o successivament en
un període no superior a dos
anys, abans o després, des de
la data de transmissió de l’habitatge habitual. També s’entén que la reinversió està
exempta quan la venda s’ha
efectuat a terminis o amb preu

ajornat, si l’import dels terminis es destina a la finalitat esmentada en el període impositiu en què es van percebent.
Si la reinversió no es fa el
mateix any de l’alienació,
s’ha de fer constar en la declaració de l’exercici en què
s’obtingui el guany patrimonial la intenció de reinvertir
en un habitatge. Si ha deixat
de residir al seu habitatge habitual, amb independència de
la causa de cessament en la
residència efectiva (malaltia,
desocupació, trasllat laboral,
divorci, separacions, naixement d’un fill, etc.), disposa
d’un termini de dos anys per a
la venda. En conseqüència,
no és aplicable l’exempció per
reinversió.
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CONSULTORI LABORAL

Què volem dir quan
diem liberalisme?
LA HISTORIA OLVIDADA DEL
LIBERALISMO
Helena Rosenblatt
CRÍTICA
23,90€

Liberal és un terme molt recurrent en el debat polític actual, no sempre emprat en el
bon sentit i sovint utilitzat
com una arma llancívola en
un sentit despectiu. En
aquest context, Helena Rosenblatt, professora d’història al Graduate Center de la
Universitat de Nova York,
s’ha embarcat en el projecte
de recuperar les arrels més
profundes del liberalisme,
des de la Roma antiga fins als
nostres dies. Reivindica el
caràcter europeu del concepte, patrimonitzat pels Estats Units. Aquest fet pot estar en l’origen que avui dia liberal i liberalisme poden te-

L’IRPF I LA REINVERSIÓ
DE L’HABITATGE
És possible la
deducció per
reinversió del
guany obtingut de la venda
del domicili familiar després
de deu anys del divorci?

BLOOMBERG POR BLOOMBERG
Michael Bloomberg
INDICIOS, EDICIONES URANO
21€

Bloomberg és un cognom important en el món dels negocis i de la política. Fundador
de la influent agència de notícies internacional del mateix
nom i alcalde de Nova York
durant dotze anys, Michael
Bloomberg és l’autor d’una
autobiografia que combina
les anècdotes i les reflexions
profundes sobre l’emprenedoria i la tecnologia.
Mai és tard, i Bloomberg ho
va demostrar quan, amb 39
anys, va ser acomiadat i va
decidir fer un cop de timó
amb la seva vida. Ha estat pioner en la introducció de la
tecnologia al món de les finances. Ara s’ha convertit en
una veu crítica en temes com
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nir significats diferents a un
costat i a l’altre de l’Atlàntic.
L’autora lamenta que els debats polítics actuals es compliquin per aquesta confusió
semàntica i conceptual dels
termes.

ERTOS I COVID-19
Què han de tenir en compte
les empreses a
l’hora de tramitar
un ERTO?
En aquests moments tan durs
per a l’economia a causa dels
efectes de la crisi de la covid-19, moltes empreses han
hagut de recórrer a un expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO).
En cas d’ERTO de força major durant el període de suspensió de contractes, l’empresa no haurà d’ingressar
les cotitzacions dels treballadors i tampoc no tindrà l’obligació d’abonar els salaris
dels treballadors, ja que
aquests passaran a percebre
la prestació d’atur. Durant la
suspensió dels contractes, els
treballadors percebran l’import corresponent a la prestació d’atur, la qual s’obté
d’aplicar el 70% a la base re-

guladora dels últims sis mesos. Pel que fa al que comporta la tramitació de la comunicació de la prestació d’atur
per part de l’empresa, s’ha
d’iniciar mitjançant una
sol·licitud col·lectiva presentada davant del SEPE.
Cal destacar que s’ha dotat
d’un nou contingut l’article
23-1c de la LISOS, que considera infracció molt greu el fet
d’efectuar declaracions o de
donar xifres inexactes que
donin peu que els treballadors obtinguin indegudament prestacions, així com la
connivència amb els treballadors per a l’obtenció de
prestacions indegudes superiors a les quals procedeixi en
cada cas, o per eludir el compliment de les obligacions
que correspongui en matèria
de prestacions.
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