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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013

Aprovada la llei
d’emprenedors,
que incentiva
nous negocis
a La norma dóna més facilitats a la
figura de l’autònom a Bonificacions
al finançament, la inversió i a la R+D
B. Badrinas
BARCELONA

El Congrés dels Diputats
va aprovar ahir, amb els
vots del PP i CiU, la llei
d’emprenedors, amb què
es busca incentivar la
creació de negocis. En línies generals, amb la nova
normativa es vol incentivar la figura del treballador autònom, a més de reduir els riscos que sempre
suposa l’activitat d’emprendre i incentivar la inversió en aquest tipus de
projectes.
Així, els nous autònoms
podran gaudir d’una tarifa
plana de 50 euros al mes
en les cotitzacions a la Seguretat Social durant els
sis primers mesos d’activitat, quantitat que passarà
a 125 euros en el semestre
consecutiu i de 175 euros
en el següent. A partir de
llavors, la tarifa mínima és
de 240 euros mensuals.
L’IVA, un altre dels maldecaps per a aquest col·lectiu, no caldrà ingressar-lo
fins que es cobri la factura
en empreses amb un volum de negoci de fins a dos
milions d’euros. Tanmateix es reforça la figura de
l’àngel inversor, denominat en aquesta ocasió com
a inversor de proximitat,
que podrà tenir una bonificació del 20% en la quota

estatal de l’IRPF sobre les
inversions realitzades en
aquests projectes i amb un
màxim de 50.000 euros.
Una més gran protecció
de l’emprenedor en cas
d’entrar en un procés concursal o fallida, deduccions per la reinversió dels
beneficis, incentius fiscals
per a la recerca o facilitats
per participar de la contractació pública són altres
mesures que recull la normativa, que després de ser
aprovada ahir entrarà en
vigor immediatament després de ser publicada en el
Butlletí Oficial de l’Estat.
Un cop aprovat el text
legal, la Federació Espanyola d’Autònoms, dependent de la CEOE, va
emetre un comunicat en
què va valorar-la “positivament”. No obstant això, va denunciar la necessitat de facilitar la tornada al crèdit per al col·lectiu d’autònoms, així com
les insuficients mesures
recollides en la llei per
acotar la responsabilitat
de l’emprenedor.
D’altra banda, la llei no
recull la reiterada petició
feta pel col·lectiu d’àngels
inversors de permetre
compensar els guanys i
les pèrdues aconseguits
en diferents projectes, tal
com passa en altres tipus
d’inversions. ■

Nou índex hipotecari al novembre
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El Congrés va aprovar ahir el
nou índex hipotecari que
substitueix l’IRPH i que entrarà en vigor el proper 1 de
novembre. Així, a partir
d’aquesta data, el Banc d’Espanya deixarà d’actualitzar
les dades de l’IRPH i el tipus
CECA. Les hipoteques referenciades a aquests índexs
passaran a estar ara vincula-

des a l’euríbor i, en el cas que
el contracte no ho prevegi, al
nou valor aprovat ahir.
Aquest es basa en el tipus
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys atorgats per les entitats financeres a l’Estat espanyol. Aquest
canvi no suposarà cap alteració en els contractes i no donarà dret a cap reclamació.
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Participants en la fira Biz d’emprenedors, l’any passat a Barcelona ■ JUANMA RAMOS / ARXIU

