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Si un treballador és acomia-
dat i cobra una indemnitza-
ció que compleix els requi-
sits per a la seva exempció,
si la mateixa empresa (o una
de vinculada) el torna a
contractar en el termini de
tres anys, la indemnització
deixarà d’estar exempta.
Per tant, per tal que les in-
demnitzacions per acomia-
dament laboral estiguin ex-
emptes és necessari que hi
hagi una desvinculació en-
tre el treballador i l’empresa
i que es mantingui com a
mínim durant els tres anys
següents.

En aquest sentit, es consi-
dera que no hi ha desvincu-

lació si el treballador és
contractat per una empresa
vinculada a la que el va aco-
miadar i si es dóna d’alta
d’autònoms i factura a l’em-
presa que el va acomiadar.

Si no es consolida l’ex-
empció, s’haurà de presen-
tar una declaració comple-
mentària de l’exercici cor-
responent declarant la in-
demnització i pagar la
quantitat que es va deixar de
pagar amb els interessos de
demora corresponents sen-
se sanció ni recàrrecs, estu-
diant la possibilitat d’apli-
car la reducció del 30% per
rendiments obtinguts amb
un període de generació su-
perior a dos anys.
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Què passa si
l’empresa que em
va acomiadar em

torna a contractar?

La dissolució del condomini
sobre el bé amb adjudicació a
cadascun dels copropietaris
de la seva participació no
constitueix alteració en la
composició del seu patrimo-
ni, si l’adjudicació es corres-
pon amb la respectiva quota
de titularitat. No s’actualitzen
els valors dels béns o drets re-
buts, conserven el valor d’ad-
quisició originari i, per a futu-
res transmissions, la data
d’adquisició originària. Si
s’atribueix a algun dels co-
propietaris béns o drets per
més valor que el que corres-

pon a la seva titularitat, existi-
rà una alteració patrimonial a
tots dos, amb la qual cosa es
genera un guany o pèrdua pa-
trimonial. Si la titularitat del
pis és al 50% i s’adjudica a l’ex-
cònjuge per pagar la compen-
satòria, amb compensació en
metàl·lic, s’originarà al con-
sultant un guany o pèrdua pa-
trimonial, haurà d’actualitzar
valors per diferència entre el
cost d’adquisició i de trans-
missió. Les pensions compen-
satòries per decisió judicial re-
dueixen la base imposable, un
d’ells té dret a la compensatò-
ria si el divorci dóna lloc al des-
equilibri econòmic respecte a
l’altre. El pagament de pen-
sions és una renda periòdica,
però el codi civil preveu que
pugui convenir-se lliurar un
capital en béns o en diners.
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La sentència de
divorci estableix
una compensatòria

a l’excònjuge en capital, pel
pagament lliura el seu 50%
de l’immoble i rep una
compensació econòmica
per la diferència. Com
tributa en IRPF?

l binomi globalització
+ crisi ens deixa un
món que ha canviat

molt respecte del de les dèca-
des anteriors a la Gran Reces-
sió. Una pregunta cabdal que
emergeix ara, tan important
com la relativa als factors que
ens van portar a l’esclat de la
crisi, però més infreqüent, és
si la sortida d’aquesta situa-
ció de màxima tensió és més
semblant a una sortida en fals
o si, al contrari, s’ha après les
lliçons adients, sobretot les
referides a les necessitats de
refer nous equilibris raona-
bles, per intentar assolir una
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sortida que permeti una certa
onada d’estabilitat i de pro-
grés. I si, com sembla, es per-
cep que anem més per la pri-
mera insensata via que per la
raonable segona, quins són
els aspectes fonamentals a
tenir en compte per mirar
d’articular una rectificació
abans que sigui massa tard?
En resum, aquest llibre in-
tenta oferir respostes a les
preguntes: quin paisatge ens
queda després de la crisi? I en
particular, com ens afecta a
Europa?

Joan Tugores és llicenciat
en dret i en ciències econò-
miques i empresarials (1975) i
doctor en ciències econòmi-
ques (1980) per la Universitat
de Barcelona. Va ser degà de

la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de
la UB (1994-1998) i rector
d’aquesta universitat
(2001-2005). És especialista
en economia internacional i
ha publicat diversos llibres i
articles a la premsa. Al llibret
es podrà conèixer els prece-
dents de la crisi, el capitalis-
me 3.0, la redistribució del
poder global i el paper d’Eu-
ropa.

LECTURES

Dels antecedents de
la crisi a les respostes
del dia després
I DESPRÉS DE LA CRISI, QUÈ?
Joan Tugores Ques
LLEONARD MUNTANER EDITOR
13 €

es exportacions cata-
lanes van tornar a as-
solir un nou rècord al

febrer amb un creixement
del 2,7% i van arribar als
4.990 milions d’euros. És el
febrer amb més vendes a
l’exterior per part de les em-
preses catalanes en tota la
història. Ara bé, bona part
d’aquest increment està mo-
tivat perquè les empreses que
ja exportaven ho fan amb
més intensitat. És cert que
també s’ha eixamplat la base i
ara hi ha més negocis que ex-
porten, però encara continua
sent vàlida la idea que moltes
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pimes fracassen en l’intent.
El màrqueting digital pot

ser una palanca molt potent i
barata per triomfar en els
mercats exteriors. Exporta-
ción 2.0 és un manual molt
pràctic per ajudar pimes i
emprenedors a endegar el
seu procés d’internacionalit-
zació amb el recurs de eines
que es troben a la xarxa i que
sovint són gratis.

El lector pot descobrir què
fer per captar negoci fent
servir tècniques com ara el
màrqueting en cercadors,
xarxes socials, la venda en lí-
nia, les campanyes a través
del correu electrònic i els
marketplaces.

D’altra banda, el llibre
també enumera actuacions

que cal fer per mesurar l’èxit
del màrqueting.

L’autor Rafa Olano és di-
rector de l’agència de màr-
queting digital internacional
Loft & Co. Ha treballat com a
consultor de firmes multina-
cionals a cavall entre Nova
York i Barcelona, però també
ha assessorat centenars de
petites i mitjanes empreses.
Olano és enginyer tècnic per
l’Euiti de Bilbao.
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