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JOSEP GONZÁLEZ. “PIMEC defensem el Pla Phoenix, perquè és un dels projectes 
més rellevants de futur de Catalunya”

Promineria diu que la mineria i el 
medi ambient  són compatibles

ICL va donar llum verda a la inversió de 280 milions d’euros

Catalunya va acumular un capital 
hipotecat de 330,403 milions d’euros

S’han fet un 16,3% més d’hipoteques respecte de l’any passat a Catalunya

nnn El nombre d’hipoteques sobre 
habitatges signades a Catalunya al 
setembre es va situar en 2.777 con-
tractes, cosa que suposa un 16,3% 
més que les registrades el mateix 
mes de l’any passat,   segons ha 
publicat aquest dimecres l’Insti-
tut d’Estadística Espanyol. 
El creixement per demarcacions a 
Catalunya va ser asimètric i, mentre 
que Barcelona i Tarragona van re-
gistrar increments del nombre d’hi-
poteques del 25,59% i del 10,89%, 
respectivament, en el cas de Giro-
na i Lleida el que es va produir són 
descensos del 16,53% i de l’1%, tam-
bé respectivament. 
En el conjunt de l’Estat Espanyol, 
el setembre es va registrar un in-
crement d’aquestes hipoteques 
sobre habitatges del 29,8%.Les 
2.777 hipoteques que es van sig-
nar a Catalunya el setembre pas-

sat van acumular un capital hipo-
tecat de 330,403 milions d’euros, 
cosa que suposa una mitjana de 
preu de 118.978 euros per habitat-
ge, un 4,94% més que el registrat 
el setembre de l’any passat quan 
la mitjana va ser de 113.378 euros. 
A  la demarcació de Barcelona es 
van signar 2.091 hipoteques sobre 

Redacció
Manresa

habitatges, un 25,59% més que el 
setembre de l’any passat, amb un 
capital acumulat de 265,057 mili-
ons d’euros, el que deixa una mit-
jana de capital hipotecat per ha-
bitatge de 126.761 euros, el 5,14% 
més que el setembre de l’any passat 
quan el preu es va situar en 120.569 
euros.  n

Els habitatges i les hipoteques continuen sent un tema preocupant
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La Cambra de Comerç 
debat l’eficiència energètica

El Govern vol que els 
recursos miners passin a 
ser totalment de l’Estat

Acte organitzat pel programa Bages Regió Verda

La Generalitat diu que és un retrocés anterior al 73

nnn La Cambra de Comerç de 
Manresa ha acollit la tercera jor-
nada d’Àmbit Energia dedicada a 
les mesures d’eficiència energèti-
ca per millorar la competitivitat de 
les empreses. 
Una trobada de marcat caràcter 
empresarial que té per objectiu 
donar a conèixer entre les empre-
ses la importància de gestionar cor-
rectament el seu consum energètic.
La jornada, organitzada per la 
Cambra de Comerç de Manresa 
i el Consell Comarcal del Bages, 
s’emmarca dins del programa Ba-
ges, Regió Verda, que impulsa les 
empreses i productes d’economia 
verda i en el qual l’estalvi energètic 
és un dels pilars d’aquest programa. 
Així, aquest divendres, a la Cambra 
s’ha parlat de la factura elèctrica 
a les empreses i com pot optimit-
zar-se fent una contractació més 

nnn  Abans que s’acabi l’any, el Go-
vern de Rajoy vol aprovar una no-
va llei que preveu que els recursos 
miners passin a ser totalment de 
l’Estat. Així ho va desvetllar ahir 
el Director General d’Energia i Mi-
nes de la Generalitat, Pere Palacín, 
en l’acte del primer aniversari de 
Promineria, que ho veu com una 
amenaça directa a dues indústri-
es potents de Catalunya: la de les 
mines de potassa del Bages.
L’actual Llei de Mines és de 1973. 
Aquesta nova llei preveu que els 
recursos miners deixin de ser de 
domini públic per ser de l’Estat i 
quedin fitxats en un arxiu central. 
Serà l’Estat, per tant, qui doni les lli-
cències mineres. També es modifi-
ca la classificació del recursos mi-
ners: fusionant àrids amb aigües, i 
minerals no energètics i minerals 
energètics per l’altra. 

eficient; també, de quina forma la 
termografia pot ajudar a detectar 
fugues importants de calor o fred i 
aconseguir estalvis importants en 
els costos energètics; o, de  les uti-
litats de disposar d’una certifica-
ció energètica a l’empresa i quan 
és necessari tenir-ne.
La sessió també ha comptat amb 
l’exposició d’un cas d’èxit d’aplica-
ció d’eficiència energètica en una 
empresa del Bages, com és el cas de 
l’empresa Dinàmic Grup.  n
 

D’altra banda, es redueix el termini 
màxim de les concessions per ex-
plotar aquests recursos: les de l’ai-
gua passen de ser il·limitades, a te-
nir un límit de 25 anys. 
I les de minerals passen a ser de 90 
a 50 anys.
Per la Generalitat, tot plegat suposa 
un retrocés respecte a l’actual llei 
del 73 i una amenaça directa a dues 
indústries potents de Catalunya: la 
de les mines de potassa del Bages i la 
de les embotelladores d’aigua. Pere 
Palacín, Director General d’Energia 
i Mines de la Generalitat.
De les mines que Iberpotash té al 
Bages s’extreuen cada any 1 milió 
de tones de potassa, un element que 
té 14.000 usos en àmbits com la qu-
ímica, l’alimentació, el desgel, els 
sabons o els perfums, i gairebé 1 
milió i mig de tones de sal que s’ex-
porta a tot el món. n

nnn La plataforma de suport a la 
mineria i a l’activitat industrial del 
Bages, Promineria, que agrupa em-
preses, sindicats, entitats i alcal-
des de poblacions mineres de la 
comarca del Bages, ha defensat la 
compatibilitat entre mineria i me-
di ambient a la zona. 

L’entitat ha celebrat el seu 
primer aniversari

Durant aquests 12 mesos, l’entitat 
s’ha dedicat a impulsar un sector 
que és la principal indústria de la 
comarca, on dóna feina a 48 mil 
persones. 
El president de Promineria ha as-
segurat que els diferents projectes 
miners de la zona són “totalment 
compatibles” amb el medi ambi-

ent.En aquest sentit, la presència 
d’una entitat com Promineria ha 
estat ben valorada per l’alcalde de 
Sallent per intentar aconseguir que 
aquesta compatibilitat sigui una 
realitat.
Fa dues setmanes, ICL va donar 
llum verda a la inversió de 280 mi-
lions d’euros que permetrà desen-
volupar la segona fase del Pla Pho-
enix a Catalunya, un projecte que 
estava ‘congelat’ des de fa mesos 
per una sentència contrària del Tri-
bunal Suprem. 
Aquestes inversions es destinaran 
a la construcció d’una nova termi-
nal al Port de Barcelona i de dues 
noves plantes de sal vacuum i po-
tassa granular a Súria.
En la seva intervenció, el presi-

dent de la patronal Pimec, Josep 
González, ha defensat el pla Pho-
enix com un dels projectes “més re-
llevants” que es poden dur a terme 
a Catalunya.
D’altra banda, la directora de sos-
tenibilitat ambiental d’ICL Iberia, 
Encarna Baras, ha assegurat que 
l’empresa “ha fet sempre tot el que 
se li ha demanat” en matèria me-
diambiental.
Promineria és una associació que 
va néixer a finals d’octubre de l’any 
passat, després de conèixer-se la 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que dic-
taminava l’anul·lació de l’auto-
rització ambiental de l’activitat 
d’Iberpotash en el dipòsit de sal 
del Cogulló.n 
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La Cambra convoca el Concurs 
d’Aparadors de Nadal

PRODUCCIÓ DE CALOR.  L’objectiu de l’Abadia és l’autosufi ciència energètica

Montserrat  inaugura una nova central 
de producció de calor amb biomassa       

Grup Soler ha participat en la instal·lació i participa en un 50% en la nova empresa Montserrat Energia

Redacció
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nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa ha convocat una nova edició 
del Concurs d’Aparadors de Nadal, 
amb l’objectiu de dinamitzar el co-
merç de la ciutat en unes dates de 

gran activitat. A partir de dilluns 
1 de desembre i fi ns el dia 15 tots 
els establiments de la ciutat que 
vulguin participar-hi poden ins-
criure’s gratuïtament al concurs. n

Montserrat ha inau-
gurat la nova cen-
tral de producció de 
calor amb biomassa, 

una de les més importants instal-
lades fi ns a la data a Catalunya, i 
que proveirà d’energia calorífi ca 
per a l’aigua calenta i la calefac-
ció de les diferents dependències 
montserratines 
Des de l’Abadia, s’ha destacat l’ob-
jectiu d’autosufi ciència  energèti-
ca que facilita el projecte, a més 
dels valors ecològics i sostenibles 
ja que permet la reducció d’emissi-
ons de CO2. El projecte consisteix 
en la construcció, manteniment i 
gestió energètica d’una central de 
producció i xarxa de calor que ha 
de donar servei a més de 40.000m² 
de superfície construïda, repartits 
entre el mateix monestir, el museu, 
l’hotel abat Cisneros o les cel·les 
abat Marcet, entre d’altres espais. 

El projecte dissenyat per ARCbcn  
és el més important d’aquestes ca-
racterístiques que mai s’ha fet a Ca-
talunya. Grup Soler ha executat la 
instal·lació  i a més participa amb 
un 50% en la nova empresa Mont-
serrat Energia que gestiona la xarxa 
de calor inaugurada aquest dijous.
El sistema  inaugurat a Montserrat 
es basa en dos generadors de calor 
que, ubicats en un antic taller, pro-
porcionen 1.600kw de potència tèr-
mica distribuïda mitjançant una 
xarxa de canonades que transcor-
ren per galeries ja existents. 
Aquesta energia, en ser produïda 
per biocombustibles, suposa un es-
talvi energètic d’un 29% respecte a 
l’actual sistema de gas propà, i so-
bretot una important reducció de 
les emissions de gasos contami-
nants a l’atmosfera:  les emissions 
de C02 es reduiran en unes 1000 
tones anuals. La matèria primera 
de tot el procés, la fusta, és extreta 
de forma sostenible dels boscos de 
la muntanya.  n Aquesta energia suposa un estalvi energètic d’un 29% respecte a l’actual utilitzat a Montserrat
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 Espanya és el país on més ha
augmentat la desigualtat a
causa de la crisi des del 2006,
degut el 90% als canvis en els
salaris i a la pèrdua d'ocupació,
segons l'Informe Mundial sobre
salaris de l’OIT

Espanya
EL PROTAGONISTALA XIFRAEL PAÍS

Marcadors
ÉS ON MÉS CREIX
LA DESIGUALTAT

PER LA CRISI

 L'usuari mitjà espanyol paga
per la llum 383 euros més a
l'any que el que pagava el
2004, un augment del 72,3%,
segons un estudi realitzat per
l'associació Facua-Consumidors
en Acció

383
EL QUE ES PAGA DE

MÉS PER LA LLUM
DES DEL 2004

 Els Mossos consideren
responsable l'exgerent de
l'exportadora de cítrics
Agrofruit Xavier Guarner de
generar un forat comptable de
30 milions d'euros i d'apropiar-
se de més de 275.000 euros.

Xavier
Guarner

ELS MOSSOS LI
IMPUTEN UN FORAT

DE 30 MILIONS 

La Cambra de Comerç de Man-
resa ha convocat una nova edició
del Concurs d’Aparadors de Nadal.
Fins al dia 15 tots els establiments
de la ciutat que vulguin participar-
hi poden inscriure’s-hi gratuïta-
ment a la Cambra. A més dels
premis del jurat, format per pro-
fessionals del món del comerç i el
disseny, hi haurà els premis del pú-
blic, que sortiran de les votacions
electròniques fetes pels ciutadans.
Per registrar aquests vots es posa-
rà en marxa una aplicació elec-
trònica a la qual s’accedirà des
del web de la Cambra o bé des del
codi QR que lluiran els aparadors
participants. Les votacions del pú-
blic podran fer-se a partir del dijous
11 de desembre. Els premis es
lliuraran el dia 18 de desembre en
un acte a la Cambra. 

REDACCIÓ | MANRESA

S’obren les
inscripcions
per al concurs
d’aparadors
de Manresa

L’associació manresana de pro-
fessionals sèniors Gest! ha signat
un conveni amb l’institut Lacetà-
nia per orientar els alumnes de
grau superior en cultura empre-
nedora. Els integrants de l’asso-
ciació oferiran sessions de sensi-
bilització i anàlisi al voltant de
l’emprenedoria als alumnes de
l’institut. La col·laboració amb
Gest! permetrà als alumnes co-
nèixer el  recorregut que cal fer des
que es té una idea de negoci.

REDACCIÓ | MANRESA

Gest! col·labora
amb els alumnes
del Lacetània

Felip VI i Artur Mas es van veu-
re ahir per primer cop des de la ce-
lebració del 9-N en l’acte de cloen-
da del 30è aniversari del Seat Ibi-
za, que va tenir lloc a Martorell. El
monarca i el President català van
poder mantenir una trobada d’u-
na mitja hora, prèvia a la visita de
les instal·lacions de la planta de
Seat. Tot i això, a l’encontre van es-
tar sempre acompanyats pel mi-
nistre d’Indústria, José Manuel
Soria, i un ampli grup d’empresa-
ris i autoritats. Segons apunten
algunes fonts, no es va tractar el
tema del sobiranisme català.

En un moment on les relacions
entre les institucions de l’Estat i el
Govern català són molt fredes, la
visita del rei a Martorell va servir
per acostar postures amb Mas. En
aquest sentit, la imatge del dia va
ser la de Felip VI conduint un Seat
Leon fins a la porta d’un dels tallers
de la planta amb Artur Mas de co-
pilot, amb el ministre Sòria al se-
ient de darrere. La cordialitat va ser
la nota predominant de l’acte, en-
cara que el President es va mostrar
més seriós del que és habitual.

La delegació d’autoritats va
ser rebuda a la planta de Martorell
per Francisco Javier García Sanz,
president del Consell d’Adminis-
tració de Seat, i Jürgen Stackmann,
president del comitè executiu.
Després de visitar el centre de
Disseny, on el rei va poder conèi-
xer de primera mà els models que

la marca llançarà al mercat en els
propers cinc anys, el seguici es va
dirigir cap al taller 10, on es pro-
dueixen els Ibiza i els Leon. Allà,
Felip VI va seguir amb atenció les
explicacions sobre la cadena de
muntatge i va passar una bona es-
tona saludant els treballadors del
torn de matí. Entre ells, hi havia un
grup de joves que participen en el
pla de formació dual de la com-
panyia. Posteriorment, el cap d’Es-
tat, acompanyat sempre per Mas
i Soria, va visitar altres punts de les
instal·lacions com el centre de
Prototips de Desenvolupament i el
centre d’entrenament SPS.

A l’acte van assistir al voltant de
200 persones entre autoritats, em-
presaris, polítics i representants
sindicals. Entre ells hi havia el
conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler; el president de Foment
del Treball, Joaquim Gay de Mon-

tellà; el de la Cambra de Comerç
de Barcelona, Miquel Valls; el pri-
mer secretari del PSC, Miquel Ice-
ta; o l’expresident de la Generali-
tat José Montilla. En l’àmbit co-
marcal, no van faltar els alcaldes
dels municipis que comparteixen
les instal·lacions de Seat: Salvador
Esteve, batlle de Martorell i presi-
dent de la Diputació de Barcelona;
Maria Soler (Abrera); i Enric Car-
bonell (Sant Esteve Sesrovires).

La d’ahir va ser la segona vega-
da que el rei Felip VI visitava Ca-
talunya des de la seva coronació.
La primera es va produir el 26 de
juny en un sopar de la Fundació
Príncep de Girona, en el qual tam-
bé es va trobar amb Mas. El cap
d’estat espanyol visitarà de nou Ca-
talunya la setmana que ve, con-
cretament el dia 11, per presidir
l’entrega de les medalles d’honor
de la patronal catalana.

JOSÉ SÁNCHEZ | MARTORELL

Felip VI i Artur Mas es troben a Seat
per primera vegada des del 9-N

Artur Mas i el rei Felip, en l’interior d’un Seat Leon, ahir a Martorell

ACN

30 ANYS DEL SEAT IBIZA Artur Mas i el rei Felip VI van poder compartir ahir a Martorell alguns minuts en la
primera trobada oficial que mantenen després de la celebració de la consulta. El rei i el President de la Generalitat
van conèixer de prop la línia de fabricació de l’Ibiza i els plans de futur de la companyia automobilística

4

El Seat Ibiza és sens dubte el
model més icònic de la marca.
Curiosament, un Ibiza va ser el
primer cotxe que va tenir l’actu-
al cap d’estat espanyol quan va
fer els 18 anys. Aquell primer
cotxe de Felip VI corresponia a la
primera generació del model,
que es va presentar al Saló de
l’Automòbil de París el 1984. 

Des que el primer Ibiza va
sortir de la Zona Franca el 27 d’a-
bril d’aquell any, s’han encade-
nat quatre generacions diferents
del model i més de 5 milions d’u-
nitats venudes. El 70 % de les ven-
des s’ha comercialitzat fora d’Es-
panya. La planta de Martorell
també li deu molt a aquest mo-
del, ja que la seva segona gene-
ració es va convertir, el 1993, en
el primer vehicle produït a la
nova fàbrica del Baix Llobregat
Nord (on fins aleshores només hi
havia un Centre Tècnic). L’Ibiza
va ser el primer vehicle disseny-
at i desenvolupat únicament per
la firma Seat i actualment es
produeixen 700 nous vehicles
cada dia a les instal·lacions de
Martorell, i dóna feina a unes
1.600 persones.

J. S. | MARTORELL

L’Ibiza, el primer
cotxe que va tenir
l’actual monarca

El rei i el President de la Generalitat van coincidir ahir a Martorell en el 30è aniversari de l’Ibiza
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la cimera de països de l’APEC
(Asia-Pacific Economic Co-
operation), que va tenir lloc fa
poques setmanes a la Xina, es

va constatar una vegada més que el cen-
tre econòmic del món s’ha desplaçat cap
a aquella banda. Tot i que aquí no n’hem
parlat gaire i seguim amb el nostre dia a
dia convençuts que som al rovell de l’ou.
En aquella regió hi ha actualment grans
oportunitats de mercat per a la vella i en-
carcarada Europa, si ens ho sabem treba-
llar.

Hem de fer-hi alguna cosa, no podem
perdre cap oportunitat. En aquests mo-
ments el mercat europeu està molt decai-
gut i els governs no tenen clar cap on ti-
rar, malgrat que Jean-Claude Junker està
disposat a donar-hi una empenta amb el
seu pla. Perquè les mesures monetàries
de Mario Draghi han esgotat bona part
del seu efecte (no sé si se’n sortirà amb la
compra de deute estatal), els tipus d’inte-
rès mínims han inundat el mercat de li-
quiditat, però en lloc d’anar cap a l’eco-
nomia productiva ha buscat noves bom-
bolles rendibles. 
Certament ara Europa necessita créixer
per anar resolent els seus grans proble-
mes d’atur i deute, però ho ha de fer de
forma intel·ligent i equilibrada, no amb
noves bombolles.
Els països del cor d’Europa ho tenen clar,
volen créixer impulsant el potencial ex-
portador, assegurant la competitivitat via
productivitat, però fugint de la inflació. I
per no haver-nos d’arrossegar a la resta,

imposen un rigor pressupostari que eviti
el dèficit, i una devaluació interna que
carrega bàsicament sobre el mercat labo-
ral i la pime. Vist en termes macroeconò-
mics és raonable, però pel dia a dia de
moltes persones i empreses aquesta es-
tratègia és un calvari.
En països com el nostre aquest procés
s’ha fet bàsicament incidint sobre els
costos laborals i tallant les inversions
productives, i no s’ha acompanyat de
mesures pal·liatives valentes per als
damnificats directes ni de la coresponsa-
bilitat de les grans corporacions, que han
aprofitat la circumstància per millorar els
seus marges a compte dels petits i els
seus empleats.
Discriminacions com la injecció de fons
per salvar bancs mentre fan desnona-
ments a tort i a dret, el desequilibri efec-
tiu de la sobrepressió fiscal o aquesta ob-
sessió de fer fortes les grans empreses
sense tenir cura de la mortaldat salvatge
del teixit de pime, i sense mesures que

minimitzin l’impacte a la població, faran
que la recuperació sigui molt lenta. Un
plantejament cercant més equitat hauria
posat les bases d’un creixement més sò-
lid i decidit, que és el que ens convé.
Hi ha, però, paràmetres positius que fan
entendre que estem capgirant la situació.
Les exportacions no afluixen, tot i que
ara també creixen les importacions. A
més, es donen circumstàncies que ajuda-
ran a la competitivitat, com la important
davallada del preu de l’energia (no gaire
repercutit a les nostres butxaques) i la re-
culada de l’euro respecte d'altres divises.
També repunten el consum i la inversió
privats, tot i que ho fan sobretot a càrrec
de l’estalvi, i per tant de forma poc con-
solidada.
Fins que no corregim la manca d’equitat,
i fem que tothom participi en la devalua-
ció interna, no aconseguirem un creixe-
ment harmònic i general, molt més po-
tent i sòlid que esperar que el d’uns
quants arrossegui el conjunt.

A

esprés d’uns mesos d’estar-se
cuinant, finalment el 20 de
novembre passat la reforma
fiscal per als propers exercicis

ha estat aprovada al ple del Congrés. Més
enllà de comentar les nombroses coses
que es modifiquen, m’agradaria exposar
algunes actuacions que encara som a
temps de fer abans que finalitzi el 2014,
enfocades a col·lectius diversos i a fi i
efecte de reduir la factura fiscal, ja que en
aquests casos esperar a l’any següent im-
plicaria una tributació superior.

Els plans de pensions permeten a tot
aquell qui hi faci aportacions, reduir la
seva base imposable actual de l’IRPF, la
quantitat màxima a aportar amb dret a re-
ducció baixa en el millor dels casos dels
12.500 euros a 8.000 euros, per tant, qui
tingui un coixí i rendes mitjanes-altes pot
aprofitar per fer-hi ara una aportació
quantiosa.

El qui l’empresa remunera per via de
l’entrega gratuïta d’accions, les anomena-
des stock options, val més que aprofiti a
fer-ho al 2014, ja que de cara als propers
anys aquesta pràctica deixarà d’estar ex-
empta de tributació excepte que l’empresa
ofereixi aquesta fórmula a tots els seus tre-
balladors i amb les mateixes condicions.

Més enfocat a les rendes baixes, si es-
teu sospesant anar a viure de lloguer, és
fonamental que ho formalitzeu abans que
s’acabi l’any, d’aquesta manera us podreu
aplicar, mentre duri el contracte, una de-
ducció en la renda, sempre que compliu
determinades condicions, que deixarà de
ser aplicable a tots els acords signats a
partir del 2015.

Per a aquell qui tingui un negoci, que
sàpiga que les atencions a clients i prove-
ïdors cal aprofitar per fer-les el 2014, ja
que a partir de l’exercici següent es limita
la deduïbilitat d’aquest tipus de despesa a
l’1 % de la xifra de negoci de la compa-
nyia. Als professionals del sector sanitari,
majoritàriament perjudicats per no po-
der-se deduir l’IVA de les factures rebu-
des, seguiran tenint aquest inconvenient,
però a més convé que sàpiguen que l’IVA
dels equips i instrumental d‘ús mèdic i
hospitalari majoritàriament passaran
d’un IVA del 10% al tipus màxim del 21% .

Aquelles societats que reparteixin divi-
dends seria bo que ho fessin abans d’aca-

bar l’any, ja que la quantitat rebuda fins a
1.500 euros no tributa en renda del pre-
ceptor aquest any, a partir de l’any vinent
aquests passaran a ser gravats des del pri-
mer cèntim rebut.

Ja per acabar, tothom qui estigui en
procés de vendre un pis de segona mà,
que intenti tancar l’operació abans que
acabi desembre, ja que podrà així aprofi-
tar la menor tributació que li brinden els

coeficients correctors de la inflació, que
passen a desaparèixer. Malgrat que el ti-
pus que es pagarà pels guanys patrimo-
nials derivats d’aquestes transmissions
baixa de cara als propers exercicis, com-
pensa vendre ara a un tipus superior però
aplicats a una base de guany molt més re-
duïda per a aquests coeficients.

Que tinguin un molt bon final d’any
fiscal!

D

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI

«Europa ha de créixer per resoldre els seus problemes d’atur i deute, però ho ha de fer de forma intel·ligent i equilibrada» 

«Les societats que reparteixin dividends seria bo que ho fessin abans d’acabar l’any, ja que la quantitat rebuda fins a 1.500
euros no tributa en renda del preceptor aquest any; a partir del vinent passaran a ser gravats des del primer cèntim rebut»

COSES DIVERSES A FER ABANS NO S’ACABI EL 2014

COORDINADOR ESTUDIS EMPRESA DE LA FUB
Jordi Rojas
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EN ESPERA DEL CREIXEMENT

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro
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