DEL 12 AL 18 DE GENER DEL 2020

LECTURES

CONSULTORI FISCAL

Una desigualtat
econòmica o d’idees

nera, les idees i les ideologies
compten en la història. Per a
Piketty, el fil conductor de la
història de les societats humanes no és la lluita de classes, sinó la lluita de les ideologies.

LECTURES

ero. ORIOL DURAN

Em vol destacar algunes
persones pels seus hàbits?
David Meca per mi és un
exemple de triomf, de perseverança o de fer de la necessitat virtut. I Ousman Umar,
que va arribar aquí com a MENA procedent de Ghana, s’ha
format i ara lidera iniciatives
en favor del progrés del seu
país d’origen.

EL LLIBRE

Los hábitos cotidianos de las
personas que triunfan
Begoña del Pueyo
CONECTA 17,90 €

Igual que les indemnitzacions
per acomiadament d’un treballador per compte aliè, en
la quantia obligatòria de l’Estatut dels Treballadors, estan
exemptes d’IRPF, les relacions
laborals de caràcter especial
previstes a l’Estatut dels Treballadors del personal d’alta
direcció, també. El RD
1382/1985, que regula la relació
laboral especial del personal
d’alta direcció, estableix que
aquest contracte de treball pot
extingir-se per desistiment de
l’empresari, i que l’alt directiu

té dret a les indemnitzacions
pactades al contracte; si manca
pacte, la indemnització és de
set dies de salari per any de servei, amb el límit de sis mesos. El
TS diu que la indemnització del
personal d’alta direcció es
considera indemnització mínima obligatòria en cas de desistiment per l’ocupador, encara que al contracte s’hagi
pactat l’exclusió d’indemnització, i la indemnització està
exempta de tributació per
l’IRPF. Així, existeix el dret a
una indemnització mínima
obligatòria de set dies de salari
per any treballat, amb el límit
de 6 mensualitats, aquesta
quantia queda exempta de tributació per l’IRPF, segons sentència recent del TS.

ORIOL SEGURA-ILLA I SERRA
SEGURA-ILLA ASSESSORS, SL

CONSULTORI LABORAL

Guia per sobreviure a
l’arribada dels robots
EL ANTÍDOTO
Carlos Rebate
URANO - EMPRESA ACTIVA
14 €

Els nous progressos en robòtica i en intel·ligència artificial han generat molts articles de premsa sovint enfocats en les amenaces que representen per al mercat laboral. Aquelles tasques rutinàries i amb poc valor afegit
seran les que primer es veuran amenaçades per aquesta
tecnologia. En aquest context, Carlos Rebate, professor i conferenciant, ha recollit en el seu llibre El antídoto
tot un seguit de recomanacions per evitar quedar apartat. Aferrar-se com una paparra a allò que ens fa diferents, singulars, és l’inici
d’una llista de fins a 12 consells. Deixar-te portar per la

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
D’ALTA DIRECCIÓ
L’extinció del
contracte d’alta
direcció, amb
clàusula que permet
l’extinció per decisió de
l’empresa sense dret a
indemnització, quin
tractament té?

CAPITAL I IDEOLOGIA
Thomas Piketty
EDICIONS 62
29,95 €

Gràcies a l’èxit d’El capital al
segle XXI, Thomas Piketty ha
tingut accés a fonts comparatives d’una magnitud i una
profunditat inèdites. A partir
d’aquestes dades, Capital i
ideologia proposa una història econòmica, social, intellectual i política de la desigualtat, des de les societats
estamentals i esclavistes antigues fins a les societats
postcolonials i hipercapitalistes, passant per les societats colonialistes, comunistes
i
socialdemòcrates.
D’aquesta anàlisi es desprèn
una conclusió important: la
desigualtat no és econòmica
o tecnològica, és ideològica i
política. Dit d’una altra ma-

45

intel·ligència del cor, la intuïció i l’emoció són algunes
idees que proporciona Rebate, fent de tot allò més propi
dels humans l’eix vertebrador que ha de guiar el nostre
futur professional.

PENSIONS I AUTÒNOMS
Com poden calcular
els autònoms la
seva pensió de
jubilació?
Molts acudeixen a professionals i organismes públics
amb la missió de preveure si
les cotitzacions que han pagat al llarg de la seva vida laboral seran suficients per
percebre una pensió digna.
Passos que cal seguir:
1. Càlcul de les bases de cotització: es calcula tenint en
compte les bases de cotització dels últims 22 anys.
2. Actualitzar les bases de
cotització: abans de sumar
les bases de cotització, el primer que hem de fer és actualitzar les rendes, és a dir, actualitzar els últims 22 anys
segons la revaloració de
l’IPC.
3. Calcular la base reguladora: un cop sumades les ba-

ses de cotització, hem de dividir el resultat obtingut entre 308 (el 2019). Per al 2020
el resultat anterior s’hauria
de dividir entre 322. La quantitat resultant serà la teva base reguladora.
4. Calcular el percentatge
aplicable: per poder gaudir
del 100% de la base reguladora, has de complir els requisits actuals de cotització.
Per al 2020 són: edat mínima
de jubilació 65 anys (37 anys o
més), o edat mínima de jubilació 65 anys i 10 mesos
(menys de 37 anys).
5. Quantia de la pensió de jubilació: multiplicar la base reguladora pel percentatge que
resulta dels anys cotitzats.
6. Comprovar si la quantia se
situa entre els mínims i màxims en cas de la jubilació ordinària.
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