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53%
ROCA AUGMENTA EL
SEU BENEFICI NET

 El Grup Roca va obtenir un
benefici net el 2016 de 127 milions
d'euros, una millora del 53 % amb
relació als 83 milions obtinguts
l'any anterior, mentre que ha
destinat 210 milions a inversions

🡶
EL PETROLI SEGUEIX
EN DECLIVI

 Amb una caiguda dels futurs
per d’aquí un mes del 4,3 % des
del divendres passat, el cru
s'encamina a tancar la cinquena
setmana consecutiva en declivi i
la sobreoferta no acaba.
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EL PSOE ES REUNEIX
AMB RIVERA

Els autònoms jubilats podran
cobrar tota la pensió i treballar
Una reforma preveu que els autoocupats puguin deduir fins a 12 euros diaris per despeses de
menjar fora de casa La nova normativa preveu ampliar de 6 a 12 mesos la tarifa reduïda de 50 €
EFE/DdG GIRONA

■Els autònoms que arribin a
l’edat de jubilació podran cobrar
el  de la pensió i continuar
treballant, segons una esmena
que han pactat el PP, Ciutadans,
PDeCAT i el PNB perquè sigui inclosa en la nova llei que reformarà
diferents aspectes del règim especial dels també anomenats treballadors per compte propi. En principi, el requisit principal perquè
l’autònom pugui compatibilitzar
el treball i el cobrament ple de la
pensió és que tingui almenys un
assalariat en plantilla.
En l’actualitat, és possible treballar després de l’edat de jubilació i alhora que es percep la pensió, però aquesta última es redueix al , independentment
de la jornada que es treballi i de
l’activitat que es realitzi. Aquesta
modalitat, en vigor des d’una reforma del , es denomina «jubilació activa» i ja és utilitzada
principalment pels autònoms.
La informació que ha transcendit sobre aquesta novetat de l’anomenada Llei de Reformes Urgents
del Treball Autònom no precisa si
qui s’aculli estarà obligat a cotitzar
a la Seguretat Social. En la fórmula
de la «jubilació activa» es cotitza
únicament per incapacitat temporal i contingències professio-

La tarifa reduïda ha beneficiat
50.000 dones autònomes
 La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va
destacar que 500.000 dones
s'han beneficiat de la tarifa plana de 50 euros per a nous emprenedors des de la seva posada
en marxa, una mesura que
s'aplicarà també a les autònomes que tornin a l'activitat després de la maternitat.
Báñez va avançar que el Govern apostarà per aplicar-la
també «a les dones emprenedores que tornin a la seva activitat
després de la maternitat,
l'adopció, l'acolliment o la tutela», va informar el Ministeri en

nals, més una «cotització especial
de solidaritat», equivalent el  i
que no computa per a les prestacions.
L’acord entre el PP, Ciutadans i
les dretes nacionalistes arriba mesos després que la ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, llancés una
proposta general perquè sigui

un comunicat.
La ministra va ressaltar que
dues de cada tres nous emprenedors són dones i va recordar
que Espanya ha recuperat «tota
l'ocupació femenina destruïda
per la crisi», un fet que «situa
avui la bretxa d'ocupació entre
homes i dones en mínims històrics».
«Encara que queda molt per
fer, estem tancant una bretxa
més, la bretxa de l'emprenedoria, que afavorirà que Espanya
compti amb tot el talent i, en
particular, amb el talent de les
dones», va afegir.

compatible el cobrament del
 de la pensió i continuar treballant, tant per a assalariats com
per a autònoms. Aquesta idea
s’incorporarà als debats de la Comissió del Pacte de Toledo sobre
reformes futures per preservar la
sostenibilitat financera de les
pensions.

Les cooperatives de crèdit crearan
fons privats per mutualitzar pèrdues
El Govern aprova la reforma
del règim jurídic d’aquestes
entitats, que suposen el 6%
del sistema de crèdit estatal
ACN/DDG MADRID

■ Les cooperatives de crèdit podran crear fons privats conjunts
per mutualitzar les pèrdues i
apuntalar la seva solvència en cas
de problemes financers d'una de
les entitats. És una de les principals mesures del Reial decret llei
que va aprovar el Consell de Ministres per reformar el règim jurídic d'aquest sector financer, que
suposa el  del sistema de crèdit
estatal. La norma preveu que les

cooperatives de crèdit puguin
crear Mecanismes Institucionals
de Protecció (MIP). Podran ser
«reforçats», mutualitzant tots els
beneficis i els riscos amb una entitat dirigent al capdavant, o «normatius», sense necessitat d'incloure els beneficis i riscos amb la
constitució del ja esmentat fons de
garantia privat finançat pels seus
membres. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va animar
les entitats a constituir els fons a
partir dels incentius que poden
suposar disposar d'un perfil de
risc financer més baix.
«És un primer pas que creiem
que és important. Les cooperatives de crèdit començaran ràpid a
constituir aquests fons que facili-

tarà apuntar la solvència si hi ha
alguna entitat amb problemes o
alguna necessitat, es podrà actuar
sense necessitat de cap cost per la
contribuent», va dir.
La posada en marxa dels fons
de mutualització col·lectius per
part d'un grup de cooperatives de
crèdit tindrà diversos «incentius»,
segons el govern espanyol. Formar part del mecanisme ajudarà
a oferir un «perfil de risc inferior»,
amb uns increment de la solvència i uns requeriments mínims
passius capaços d'absorbir pèrdues inferiors respecte la resta
d'entitats que no el formin. Les
cooperatives també podran reduir
per aquesta via les aportacions al
Fons de Garantia de Dipòsits.

En aparença, compatibilitzar el
treball i el cobrament complet de
la pensió no suposa un estalvi per
al sistema tret que s’estableixi el
pagament d’una cotització. No
obstant això, la proposta sí que
podria fer que afloressin situacions ara fraudulentes: les
d’aquells autònoms que en certes
activitats (l’hostaleria, per exemple) continuen de manera irregular treballant en el negoci encara
que van aconseguir l’edat de jubilació i perceben el  de la pensió.
La llei que tramita el Congrés
també incrementa la protecció
social dels autònoms, especialment en el cas de les dones i en circumstàncies com la baixa per maternitat.
Així mateix, s’inclou l’ampliació de sis a dotze mesos de la tarifa
reduïda de  euros en la cotització a la Seguretat Social per als
nous emprenedors. S’estableix
així mateix que els autònoms podran deduir de les seves declaracions tributàries fins a dotze euros
diaris de despeses de manutenció
quan es vegin obligats a menjar
fora de casa per motius de treball.
Aquells que treballin als seus domicilis també podran deduir el
 de les despeses d’aigua, llum,
electricitat i telèfon de la casa.

El president de C’s i el secretari
general del PSOE, Pedro Sánchez,
es reuniran dimarts per parlar de
l'objectiu de dèficit, pressupostos i
de la supressió dels aforaments,
entre d’altres

El TC anul·la dos
articles de la llei
d’Unitat de
Mercat i dona la
raó al Parlament
ACN/DDG MADRID

■ El Tribunal Constitucional (TC)
ha anul·lat els articles  i  de la
Llei espanyola d'unitat de mercat
(/, del  de desembre). Els
dos articles estableixen el denominat «principi d'eficàcia en tot el
territori de l'Estat dels actes, disposicions i mitjans d'intervenció
de les autoritats en el lloc d'origen».
Així, l'article  establia que les
llicències donades en una autonomia tenen vigència a tot el territori estatal. I és que el ple del TC
ha estimat parcialment el recurs
presentat pel Parlament de Catalunya contra diversos preceptes
de la mateixa llei. El Tribunal avala la constitucionalitat del principi
d'eficàcia en tot el territori espanyol només per aquells casos en
què existeixi un mínim estàndard
normatiu comú o equivalent aplicable per les autonomies; però no
en aquells altres en què no existeix
aquesta normativa comú o equivalent.
El ple considera que, en aquest
punt, la regulació continguda en
la llei suposa un trencament del
principi de territorialitat previst
en la Constitució. Considera que
quan un àmbit no té una normativa comú per a tots els territoris,
no es pot «obligar una comunitat
autònoma a haver d'acceptar dins
del seu territori una pluralitat de
polítiques alienes».

La patronal crea una comissió
d'afectats per Endesa a Girona
Representa més de 2.000

enginyers, 800 arquitectes,
900 aparelladors, 16.000
autònoms i 15 entitats
ACN/DDG GIRONA

■Professionals vinculats al sector
de la construcció s'han unit i han
creat una comissió d'afectats per
Endesa, que té com a objectiu solucionar problemes i millorar el
servei que la companyia ofereix a
les comarques gironines. L'entitat
representa a més de . enginyers,  arquitectes i  aparelladors i . autònoms agrupats a través de la Taula d'Enginyeria de Girona (TEG); el gremi
d'instal·ladors de Girona; la Unió

d'Empresaris de la Construcció
de Girona; la Cambra de Girona;
la PIMEC; la FOEG; el Col·legi
d'Arquitectes; el d'aparelladors i
arquitectes tècnics i el gremi de
Promotors i Constructors de Girona. Consideren que gran part
de les incidències que es registren
es podrien resoldre si la companyia elèctrica destinés més recursos humans i tecnològics i asseguren que els problemes amb
què es troben els fan perdre competitivitat i els suposen costos importants.
Canals de comunicació poc
eficients, falta d'atenció personalitzada i manca de coordinació.
són alguns dels problemes habituals amb els quals es troba el sector de la construcció.

