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Em vol destacar algunes
persones pels seus hàbits?
David Meca per mi és un
exemple de triomf, de perse-
verança o de fer de la necessi-
tat virtut. I Ousman Umar,
que va arribar aquí com a ME-
NA procedent de Ghana, s’ha
format i ara lidera iniciatives
en favor del progrés del seu
país d’origen.

ero. ORIOL DURAN

EL LLIBRE

Los hábitos cotidianos de las
personas que triunfan
Begoña del Pueyo
CONECTA 17,90 €

Gràcies a l’èxit d’El capital al
segle XXI, Thomas Piketty ha
tingut accés a fonts compa-
ratives d’una magnitud i una
profunditat inèdites. A partir
d’aquestes dades, Capital i
ideologia proposa una histò-
ria econòmica, social, intel-
lectual i política de la desi-
gualtat, des de les societats
estamentals i esclavistes an-
tigues fins a les societats
postcolonials i hipercapita-
listes, passant per les socie-
tats colonialistes, comunis-
tes i socialdemòcrates.
D’aquesta anàlisi es desprèn
una conclusió important: la
desigualtat no és econòmica
o tecnològica, és ideològica i
política. Dit d’una altra ma-

nera, les idees i les ideologies
compten en la història. Per a
Piketty, el fil conductor de la
història de les societats hu-
manes no és la lluita de clas-
ses, sinó la lluita de les ideo-
logies.

LECTURES

Una desigualtat
econòmica o d’idees
CAPITAL I IDEOLOGIA
Thomas Piketty
EDICIONS 62
29,95 €

Els nous progressos en robò-
tica i en intel·ligència artifi-
cial han generat molts arti-
cles de premsa sovint enfo-
cats en les amenaces que re-
presenten per al mercat la-
boral. Aquelles tasques ruti-
nàries i amb poc valor afegit
seran les que primer es veu-
ran amenaçades per aquesta
tecnologia. En aquest con-
text, Carlos Rebate, profes-
sor i conferenciant, ha reco-
llit en el seu llibre El antídoto
tot un seguit de recomana-
cions per evitar quedar apar-
tat. Aferrar-se com una pa-
parra a allò que ens fa dife-
rents, singulars, és l’inici
d’una llista de fins a 12 con-
sells. Deixar-te portar per la

intel·ligència del cor, la intu-
ïció i l’emoció són algunes
idees que proporciona Reba-
te, fent de tot allò més propi
dels humans l’eix vertebra-
dor que ha de guiar el nostre
futur professional.

LECTURES

Guia per sobreviure a
l’arribada dels robots
EL ANTÍDOTO
Carlos Rebate
URANO - EMPRESA ACTIVA
14 €

Igual que les indemnitzacions
per acomiadament d’un tre-
ballador per compte aliè, en
la quantia obligatòria de l’Es-
tatut dels Treballadors, estan
exemptes d’IRPF, les relacions
laborals de caràcter especial
previstes a l’Estatut dels Tre-
balladors del personal d’alta
direcció, també. El RD
1382/1985, que regula la relació
laboral especial del personal
d’alta direcció, estableix que
aquest contracte de treball pot
extingir-se per desistiment de
l’empresari, i que l’alt directiu

té dret a les indemnitzacions
pactades al contracte; si manca
pacte, la indemnització és de
set dies de salari per any de ser-
vei, amb el límit de sis mesos. El
TS diu que la indemnització del
personal d’alta direcció es
considera indemnització mí-
nima obligatòria en cas de de-
sistiment per l’ocupador, en-
cara que al contracte s’hagi
pactat l’exclusió d’indemnit-
zació, i la indemnització està
exempta de tributació per
l’IRPF. Així, existeix el dret a
una indemnització mínima
obligatòria de set dies de salari
per any treballat, amb el límit
de 6 mensualitats, aquesta
quantia queda exempta de tri-
butació per l’IRPF, segons sen-
tència recent del TS.

L’extinció del
contracte d’alta
direcció, amb

clàusula que permet
l’extinció per decisió de
l’empresa sense dret a
indemnització, quin
tractament té?

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
D’ALTA DIRECCIÓ

CONSULTORI FISCAL

ORIOL SEGURA-ILLA I SERRA
SEGURA-ILLA ASSESSORS, SL

Molts acudeixen a professio-
nals i organismes públics
amb la missió de preveure si
les cotitzacions que han pa-
gat al llarg de la seva vida la-
boral seran suficients per
percebre una pensió digna.
Passos que cal seguir:

1. Càlcul de les bases de co-
tització: es calcula tenint en
compte les bases de cotitza-
ció dels últims 22 anys.

2. Actualitzar les bases de
cotització: abans de sumar
les bases de cotització, el pri-
mer que hem de fer és actua-
litzar les rendes, és a dir, ac-
tualitzar els últims 22 anys
segons la revaloració de
l’IPC.

3. Calcular la base regula-
dora: un cop sumades les ba-

ses de cotització, hem de di-
vidir el resultat obtingut en-
tre 308 (el 2019). Per al 2020
el resultat anterior s’hauria
de dividir entre 322. La quan-
titat resultant serà la teva ba-
se reguladora.

4. Calcular el percentatge
aplicable: per poder gaudir
del 100% de la base regula-
dora, has de complir els re-
quisits actuals de cotització.
Per al 2020 són: edat mínima
de jubilació 65 anys (37 anys o
més), o edat mínima de jubi-
lació 65 anys i 10 mesos
(menys de 37 anys).

5. Quantia de la pensió de ju-
bilació: multiplicar la base re-
guladora pel percentatge que
resulta dels anys cotitzats.

6. Comprovar si la quantia se
situa entre els mínims i mà-
xims en cas de la jubilació or-
dinària.

Com poden calcular
els autònoms la
seva pensió de

jubilació?

PENSIONS I AUTÒNOMS
CONSULTORI LABORAL

DEPARTAMENT D’AUTÒNOMS DE PIMEC


