Apunt laboral. Teresa Llusà
AUGMENT DE PERMÍS DE PATERNITAT
A partir del mes d’abril els treballadors amb un nou
nascut, tindran dret al gaudiment de la suspensió del
contracte per paternitat durant vuit setmanes
(anteriorment eren cinc setmanes).
D’aquestes vuit setmanes, les dos primeres
s’hauran de realitzar de forma interrompuda
immediatament desprès del part.
Les sis setmanes següents podrà fer-les
interrompudament fins que el fill tingui 12 mesos.
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La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a quatre
setmanes del seu període de suspensió no obligatori (forçós 6 setmanes).
En cas d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, cada
progenitor/a disposarà d’un període de permís de 6 setmanes a temps
complert immediatament després de la resolució judicial.
Desprès de les sis setmanes el progenitor/a podrà, disposar d’un total de
dotze setmanes de caràcter voluntari, que haurà de gaudir de forma
continuada dins dels dotze mesos següents a la resolució administrativa.
El permís de paternitat s’inicia de forma immediata després del part, la qual
cosa implica que el permís retribuït de dos dies que existia per naixement
de fill ( a càrrec de l’empresa) queda derogat.

Apunt jurídic. Marta Montserrat
QUÈ ÉS LA GARANTIA?
La garantia és l'obligació que té el venedor o
fabricant d'un producte de consum d'assegurar,
durant un període de temps determinat, el bon
estat d'aquest producte i les condicions d'ús i
funcionament per tal que acompleixi la seva
funció.
Generalment la garantia legal dels productes nous
té una durada de 2 anys des de la data de la
factura o del tiquet de compra, o la de l’albarà de
lliurament si aquest és posterior.
Davant d’un producte defectuós la persona consumidora podrà optar entre el
dret a la reparació o a la substitució amb l’excepció que la opció que es tria per
part del consumidor sigui impossible de complir o desproporcionada.
Quan la reparació o la substitució no són possibles o no s’han dut a terme dins
d’un termini raonable o sense inconvenients per a la persona consumidora, la
persona compradora pot sol·licitar la rebaixa del preu o a la resolució del
contracte:

Apunt fiscal. Joan Viaña
DECLARACIÓ DE LA RENDA: REDUCCIONS EN EL
CÀLCUL
DEL
RENDIMENT
PER
PETITS
AUTÒNOMS.
En molts petits autònoms concorren els requisits per a
ser considerats TRADE (Treballadors Autònoms
Econòmicament
Dependents)
o
directament
professionals falsos autònoms.
El cas és que la normativa de l’ IRPF estableix per
aquest col·lectiu un conjunt de reduccions equiparables
a les que es pot aplicar un treballador per compte
aliena.
En primer lloc, repassem a qui es pot aplicar:
a) Es pot aplicar a tots aquells que efectuïn la totalitat de les entregues de
béns o prestacions de serveis a un sol client o gaudeixen d’ un contracte de
TRADE, segons normativa de la Llei 20/2007, on s’ acceptaria que com a
mínim el 75 % dels ingressos procedeixin d’ un únic client no vinculat.
b) Que el conjunt de despeses deduïbles del conjunt de les seves activitats
econòmiques no superi el 30 % dels rendiments íntegres declarats.
c) Que no percebin rendiments del treball durant el període impositiu que
superin els 4.000 euros.
d) Que al menys el 70 % dels seus ingressos estiguin sotmesos a retenció.
e) I, finalment, que no realitzin l’activitat econòmica a través d’ entitats en
règim d’ atribució de rendes.
Quan es compleixin juntament tots aquests requisits es podrà aplicar una
reducció fixa de 2.000 euros (incompatible amb el 5 % de despeses de difícil
justificació en estimació directa), i a més, si els rendiments nets d’ activitats
econòmiques són inferiors a 12.000 euros, es podrà aplicar una nova reducció
que pot arribar a 1.620 euros i que, en cas de discapacitat, augmenta en 3.700
euros quan aquesta té un percentatge del 33 al 65 % i en 7.750 euros quan és
de més del 65 % o mobilitat reduïda.
Finalment, informar de que hi ha una altra reducció per als contribuents que
iniciïn noves activitats que es basa en què durant el primer any que obtingui
beneficis i els dos següents es podrà aplicar una reducció del 20 % al
rendiment obtingut.

