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La patronal del sector
ATA va dir que s’“erra”
el tret i va recordar
que “cotitzen poc i
cobren poc” de pensió
submergida. Fabregat creu que
s’hauria de modificar el sistema
de cotització dels treballadors
autònoms: “S’ha d’avançar en el
sistema i actualment seria pos
sible tècnicament poder cotitzar
per hores o minuts”. Amor creu
que també s’hauria de dur a ter
me una reforma del sistema de
cotitzacions.
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Antics autònoms

La pensió que perceben
de mitjana els que van
ser autònoms és de
686 euros mensuals

Règim general

Els pensionistes provinents
del règim general perceben
1.092 euros mensuals

Precisament una de les adver
tències que fa l’OCDE és que els
sistemes de pensions a Europa
“no estan adaptats a les noves
tendències del mercat”, informa
Efe. Aquests canvis passen prin
cipalment per les tendències di
gitals, però també per la globa
lització i els canvis demogràfics i
climàtics. Tot això crea noves
professions i noves relacions la
borals. L’organisme es refereix a
aquestes noves ocupacions com
a “llocs de treball atípics” i in
clouen principalment treballa
dors independents, autònoms,
empleats a temps parcial o en
contracte temporal. En càlculs
de l’OCDE aquestes llocs de tre
ball representen una de cada
tres feines en el conjunt dels
països. “El desenvolupament de
noves formes de treball podria
debilitar les perspectives d’in
gressos de les generacions futu
res de jubilats”, conclou l’orga
nisme.
Segons l’OCDE, un treballa
dor autònom espanyol a temps
complet guanya de mitjana el
69% del que ingressa un tre
ballador per compte d’altri, da
vant el 84% del conjunt de paï
sos, informa Europa Press.
Encara que l’informe sobre
pensions d’aquest any s’ha cen
trat en autònoms i altres formes
de treball poc estable, l’OCDE va
continuar alertant del risc de
l’envelliment de la població.
D’acord amb les projeccions de
l’Organització de les Nacions
Unides (ONU), el 2050 Espanya
tindrà 78 persones de més de 65
anys per cada 100 situades entre
la banda que va dels 20 als 64
anys. En l’actualitat, la ràtio és
de 33 per cada 100, tal com
s’aprecia al gràfic adjunt.
D’altra banda, la institució
també va assenyalar com a ris
cos per al sistema de pensions
que mesures com l’índex de re
valorització de les pensions o el
factor de sostenibilitat hagin
quedat en suspens.
“És comprensible que alguns
països vulguin revertir algunes
mesures impopulars que es van
adoptar durant la crisi”, va dir
ahir a París durant la presen
tació de l’informe sobre pen
sions Hervé Boulhol, economis
ta de l’OCDE, especialista en
jubilació i envelliment de la po
blació, informa AFP.c

Govern central

La ministra de Treball Magdalena
Valerio afirma que hi ha molts
autònoms que poden augmentar
les seves contribucions al sistema

Cotització

L’organització ATA
assegura que dos de
cada tres autònoms
cotitzen pel mínim
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Protesta contra la llei que permet acomiadar per baixa
CC.OO. i UGT van exigir ahir la
“immediata” eliminació de la
norma que permet “acomiadar
per malaltia”, una possibilitat
que va recollir la reforma labo

ral del 2012 i que ha estat ava
lada pel Tribunal Constitucio
nal, al qual han criticat per
“mirar cap a un altre costat i no
a la salut dels treballadors”.

Així ho van expressar ahir els
sindicats en gairebé 50 con
centracions convocades per
tot el país per urgir la deroga
ció de la norma. / Efe

Foment anuncia una cimera
empresarial BarcelonaMadrid
BARCELONA Redacció

El president de Foment del Tre
ball, Josep Sánchez Llibre, va
apostar ahir per potenciar Bar
celona com a capital i marca inter
nacional i va anunciar l’organitza
ció d’una cimera d’empresaris de
Barcelona i Madrid en el primer
trimestre del 2020.
Sánchez Llibre va fer aquestes
declaracions durant la seva inter
venció en el fòrum Nueva Econo
mía Fórum, on va ser presentat per
Javier Pacheco, secretari general
de CC.OO. de Catalunya. Pacheco
va aprofitar per criticar la sen
tència del Tribunal Constitucional
sobre l’acomiadament per baixes
mèdiques i va obtenir el suport
personal del president de Foment.

“Des d’un punt de vista humanista
no comparteixo l’acomiadament
d’una persona que no té salut”, va
dir Sánchez Llibre, que va precisar
que parlava a títol personal, no
com a líder de Foment. “En aquest
cas potser soc més a prop dels
sindicats que del que pugui pensar
la patronal”, va dir.
En el seu discurs, es va mostrar
optimista respecte a les possibi
litats de Barcelona per continuar
creixent com a referent d’inno
vació. Segons va subratllar, Bar
celona és la tercera ciutat prefe
rida pels emprenedors i la cinque
na ciutat europea que més inversió
va captar per a startups, uns 700
milions fins a finals de setembre.
Respecte a la cimera empresari
al,vaexplicarqueserà“econòmica

i cultural” i l’organitzaran conjun
tament Foment i la patronal ma
drilenya Ceim. L’objectiu, va asse
nyalar, és “establir col∙laboracions
que ajudin a competir de forma
conjunta a la lliga europea, com a
mínim, i amb l’ambició de partici
par també a la lliga mundial”. Se
gons el seu parer, cal “posar l’ac
cent en la col∙laboració, i no tant en
les rivalitats, perquè les dues ciu
tats i els seus ciutadans puguin
aprofitar millor les seves enormes
potencialitats”. També va negar
que a Catalunya hi hagi insegure
tat jurídica com a conseqüència de
la inestabilitat política, i es va mos
trar optimista respecte a la possi
bilitat que es formi govern i con
clogui així un any sense pressu
postosniaMadridniaCatalunya.c

