Apunt laboral. Teresa Llusà
CONVENI ESPECIAL PER A CUIDADORS/RES
NO PROFESSIONALS DE LES PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Els cuidadors/res no professionals de persones
reconegudes com a dependents, a partir de l’abril
poden recupera les cotitzacions gratuïtes a la
Seguretat Social, suspeses des de l’any 2013.
Les persones cuidadores que es dediquen
exclusivament a la cura dels seus familiars acreditats com a dependents i que
tenien recorreguda la prestació econòmica amb anterioritat a l’1 d’abril,
disposen de tres mesos per sol·licitar el conveni i que els seus efectes siguin
des de propi 1 d’abril, si ho fan en posterioritat del 30 de juny el conveni tindrà
efectes a partir de la data de subscripció.
Aquesta cotització computarà a efectes de la seva vida laboral i generaran el
dret a prestació per incapacitat o jubilació.
La manera de fer-ho ha de ser signant un conveni especial amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
La persona cuidadora que el subscrigui, no ha d’estar d’alta en a la Seguretat
Social en cap règim a temps complert ni a l’atur,
Es podrà optar per la base mínima de regim general, la qual serà assumida en
la seva totalitat per l’Administració, però si s’optés per una base superior la
quota corresponent entre la base mínima i l’elegida serà a càrrec de la persona
cuidadora.
En el cas de que la persona cuidadora passi a ser titular d’una pensió de
jubilació, incapacitat permanent de viduïtat o de favor familiar o compleixi el
65, tindrà que donar-se de baixa el conveni.

Apunt jurídic. Marta Montserrat
QUAN S'HAN DE RENOVAR LES TARGETES DE
TRANSPORT?

Els anys parells: Transport públic de mercaderies
(MDP, MDL, MDSL, OT).
Els anys imparells: Transport privat de
mercaderies (MPC), transport de viatgers (VT,
VTC).
Aquesta renovació/visat s'ha d'efectuar durant el
mes corresponent en funció del darrer dígit del CIF
o NIF del titular, tal com mostra la següent taula:

"1" fins al 31 de gener

"6" fins a 30 de juny

"2" fins al 28 de febrer

"7" fins al 31 de juliol

"3" fins al 31 de març

"8" fins al 30 de setembre

"4" fins al 30 de abril

"9" fins al 31 de octubre

"5" fins al 31 de maig

"0" fins al 30 de novembre

Apunt fiscal. Joan Viaña
DECLARACIÓ DE LA RENDA: EXEMPCIÓ PER
REINVERSIÓ ?
Com a regla general, tant en l’ esfera particular com en
la privada, quan transmets un bé, un actiu, es genera
un guany o pèrdua patrimonial per diferència entre el
valor d’ adquisició i el valor de transmissió. En cas de
pèrdua no tributa, però en cas de guany sí, i ho fa en
una escala anomenada part especial de la base
imposable, gravada a un tipus d’entre el 19 i el 23 %.
Molts contribuents ens pregunten si existeix exempció, en cas de reinvertir el
producte obtingut en la transmissió, en l’ adquisició d’ un altre bé de similars
característiques. Posem per exemple un autònom que es ven la furgoneta i n’
obté un benefici. Doncs en aquest cas tributa, i pensa... “si ara en compro una
altra en realitat estic reinvertint, perquè he de tributar?” . I és que... ja fa
temps que l’ anomenada exempció per reinversió en beneficis extraordinaris en
societats i autònoms va desaparèixer.
Actualment, només queden tres casos en els quals si reinvertim, no tributem:
1.- Transmissió de l’ habitatge habitual reinvertint en l’ adquisició d’ una altra
també habitual. Tot i que la deducció com a tal en IRPF ha desaparegut per
habitatges adquirits a partir de 2014, subsisteix la exempció per reinversió
sempre que aquesta es realitzi en el període de dos anys des de la transmissió
de la primera.
2.- Transmissió d’ accions o participacions per les que s’ hagués practicat
deducció per inversió en empreses de nova o recent creació amb reinversió de l’
import obtingut en una altra entitat de nova o recent creació: es tracta d’ un
supòsit per facilitat que els àngels inversors puguin reinvertir en altres
“startups” sense passar per “caixa”.
3.- Transmissió d’ elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys
amb reinversió de l’ import obtingut en rendes vitalícies: pot vendre qualsevol
actiu i no tributar sempre que en el període de 6 mesos ho reinverteixi en renda
vitalícia amb un màxim de 240.000 euros.
Finalment, recordem que, en cas de que el que es transmeti sigui la vivenda
habitual per part de majors de 65 anys, aquesta queda exempta, sense
necessitat de reinvertir, ni en renda vitalícia ni en un altre habitatge habitual

