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27A TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

EIs fronterers
que cobrin menys
de 60.000 (: no han de fer I’IRPF
ANA/MB

L’alcalde dela
Seuconfirma els
avantatgesfiscals
LA SEUD’URGELL
[] @PeriodicAND

rhcies al Conveni de No
Doblehnposici6 (CDI)firmat per Espanya iAndorra, els treballadors fronterers que cobrin menys de 60.000
euros l’any, 4s a dir, menysde 5.000
euros al mes, estan exempts de fer
la declaraci6 de la rends a Espanya.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Mbert
Batalla, ho va confirmar ahir a Andorra Tele~/~si6 durant la 27a Trobada Empresarial al Pirineu.
cPot ser una cosa positiva per a
les persones que visquin a la Seu i
treballin al Principat d’Andorra i,
en definitiva, esperem que la relaci6 laboral entre la Seui Andorrasigui cada cop m4sestreta i m4sforts
perqu~ higuanyen els dos costats de
la frontera, coma territori hi guanyemtots>~, va declarar. L’Agbncia
Tributhriaespanyola haconfirmat a
l’ajuntament urgellenc que els ffonrefers que cobrin menys de 60.000
euros ja no ban de fer la declaraci6
de la rends.

G

MARGALLO
FALACLOENDA//D’altra
banda, el ministre d’Afers Exteriors i de
Cooperacid del Govern espanyol,Jos~ ManuelGarcia Margallo, va cloure ahir la 27a Trobada Empresarial
al Pirineu parlant de diferents aspectes corn el Brexit, les pensionsi els
reptes per ales empresesen el futur.
E1 ministre va opinar que si el Regne
Unit vota a favor de sortir de la Uni6
Europeaes pot donar <<unavolatilitat dels mercats i un augmentde les
primes de rics~, per6 que a llarg termini no hi haur~ impacte en els intercanvis comercials ni disminuci6
de les inversions perqu~la lliure circulaci6 es manta. La sortida del Regne Unit de la UEmoOs el principi de
la fi del projecte europem~,
va dir, segons informa I’ANA.
Aprofitant la presOncia de Marga11o a la Seu, un grup de persones van

El dubte:I’article 7.p
de la Ilei deI’IRPF
espanyol
*¯ Fa unessetmanes,
la regidora
de Treballfrontererde la Seu,Mireia Font, va comentar
a ELPERI~)DICque<,la pregunta
del milib~s
si sisfronterers
se’lsaplicaI’article 7.p, dela Ilei deI’IRPFa Espanya,unaexcepcib
pera la gentque
resideixa I’Estatespanyol
itreballa
en altres paTsos,
per6queno~sun
articlepensat
pera fronterers,
i el
dubte
dssi s’aplicao no,,.
¯ ¯ El segon
par&graf
del’article7.p
indicia queestanexemptesles
rendes,,queenel territori onrealitzin
els treballss’spliquiunimpost
de
naturalesa
id~nticao an&loga
a la
d’aquest
imposti noes tracti d’un
paisoterdtoriconsiderat
corna parad|sfiscal. Esconsiderar&
acomplertel requisit
quan
el palso territori onesrealitzinelstreballstingui
subscrit arab Espanya
un conveni perevitar la dobleimposicib
internacional
quecontinguila cl~usula d’intercanvi d’informacib.
L’exempcib
s’aplicar~a les retribucionsmeritadesdurantels diesd’estada
a I’estranger,
amb
el limit m~xim
de 60.100eums
anuals,,.

~-- Voltesi Puigdemont
se saludendavantde I’alcalde Batalla, ahir.

protestar amb una pancarta per la
situaci6 dels refugiats i la resposta
que li esta donant la UE.
Despr4s de la intervenci6 de Map
gallo, el president de l’Associaci6
de la Trobada Empresarial al Pirineu, Viceng Voltes, va destacar que
durant els dies de l’esdeveniment
ban sorgit <<coneixements~,i diferents visions que ara podenset titils
per aplicar en el futur. <<Totel que
hem viscut ens ajudar~ a crear noyes realitats, m~sequilibrades i illusionants,,, va concloure.
LA REVOLUCI(~
DE PUIGDEMONT#
Si el mi-

nistre espanyol s’encarregava de la
cloenda de l’acte, el president de
la Generalitat de Catalunya, Caries

Puigdemont, vainaugurarlasegona
jornada. Puigdemont va argumentar que <<en un m6nindecis el que
genera incertesa ~s la mancade decisi6>~i va apeHaral coratge i a l’t~s
del coneixement i de la informaci6
per poder prendre decisions. E1 president va defensar les dades econb-

El president de la
Generalitat creu que
Catalunyapot liderar
<<laquartarevoluci6
industrial,,
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miques catalanes, que demostren
que el teixit empresarial {<t~ coratge~i, per aix6, va defensar que Catalunya ha de liderar da quarta revoluci6 industriab.
PASTOR
I EL MERCAT
# Un altre

dels ponents de la segonajornadade la Trobada Empresarial va set l’economista urgellenc Alfredo Pastor, que va
advertir que des empreses no poden
esperar que el mercat els proporcioni la gent que necessita~,. Pastor va
aconsellar als m~sde 600 empresaris participants a l’acte que s’impliquin en l’educaci6 dels seus treballadors per poder format-los en all6
que realment necessiten per a la seva activitat econ6mica.~

