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Mésde69.000milions
d’inversió exterior de
les grans constructores
wLes sis grans constructores cotitza
des (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial,
OHL i Sacyr) sumaven contractes
d’obres de construcció a l’exterior
per valor de 69.243 milions d’euros
al tancament dels nou primers me
sos, import que representa un crei
xement del 5% respecte al tanca
ment del 2014 i que equival al 87%
de la seva cartera total de projectes.
L’activitat constructora internacio
nal d’aquestes companyies multipli
ca per més de sis la que fan al mercat
domèstic, que amb prou feines re
presenta el 13% de tot el seu negoci
constructor. / Europa Press

Talgo, CAF,Alstom,
Siemens i Bombardier
concursenper 30AVE
wEls fabricants ferroviaris establerts
a Espanya (CAF, Alstom, Siemens,
Talgo i Bombardier) hanmanifestat
la seva disposició a competir pel
subministrament a Renfe de trenta
nous trens d’alta velocitat (AVE),
amb capacitat per circular a 320
quilòmetres per hora, i el seu poste
rior manteniment, un contracte que
puja a 2.642milions d’euros. Les
companyies van ratificar el seu inte
rès per aquesta comanda, la primera
que fa Espanya l’última dècada, i
que Renfe traurà a concurs aquesta
setmana. La companyia preveu en
carregarlos a un sol fabricant. / Ep
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L’augment de viatgers a Renfe hamillorat els comptes de la companyia pública

Renfe retalla les pèrdues en un 83%
wRenfe va registrarunapèrduanetade26,10
milionsd’euros al tancamentdels noupri
mersmesosde l’any, cosaque suposa retallar
un83,2%elsnúmeros vermells comptabilit
zats l’exercici anterior.Aixòhaestat possible
gràcies a l’augmentdels ingressosper trànsit
de viatgers amb l’AVE i a la retalladade les
despeses i els costos financers. La companyia
ferroviària pública avança enel seuobjectiu
de superar lespèrdues i aconseguir el 2016 el
primerbenefici de la sevahistòria. Enels nou
primersmesosdel 2015,Renfe va ingressar
2.271,5milionsd’euros, un3,2%més, impul

sat pel creixementd’un3,7%dels ingressos
provinentsdel trànsit de viatgers amb tren,
quepugena 1.504,8milions.Els ingressos
per transport deviatgers reflecteixenels
rècordsque la companyia encadenaennom
bred’usuaris de l’AVE i la llargadistància.
Entre gener i setembre aquests serveis van
transportar 23milionsdepassatgers, un
6,2%mésqueunanyabans.L’augment enels
ingressosper trànsit de viatgers vancom
pensar així la caigudadel 4%experimentada
pel negoci de transport demercaderies, que
va facturar 177,4milions. /Efe

ThinkSmart comença
a cotitzar demà
alMAB amb 19milions
wThinkSmart començarà a cotitzar
demà al mercat alternatiu borsari
(MAB) amb una capitalització de 19
milions d’euros, després de fer una
oferta de subscripció d’accions per
un import de 3,75 milions, i d’emetre
1,13 milions de títols (3,32 euros
per acció) . El codi de negociació
de la companyia serà THK i la con
tractació es farà mitjançant fixing
dos cops al dia. La cotització se
situarà en el segment d’empreses
en expansió, i els socis fundadors,
Miguel Yacobi i Andrés Vera,
assistiran al tradicional toc de
campana. / EP

El Tresor Públic va
almercat amb el 93%
de finançament cobert
wEl Tresor Públic espanyol tornarà a
apel∙lar aquesta setmana almercat
en dues subhastes: l’una demà, de
lletres, i l’altra dijous, de deute a llarg
termini, quan ja té completat el
93,2% de les seves necessitats de
liquiditat per a aquest any. La de
demà són lletres a 6 i 12mesos, i la de
dijous, bons de l’Estat, a 3 i 5 anys. El
2015 el Tresor ha captat 129.500
milions d’euros, un 93,2% de la nova
previsió d’emissió amitjà i llarg
termini. A l’octubre Espanya va re
duir les emissions netes fins a 48.000
milions d’euros, 7.000milionsmenys
del que estava projectat. / Efecom
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“Fer testament és una prioritat per a tots”

Pensar en l’herència abans de la mort és el
camí més curt i amb menys burocràcia per
beneficiar els hereus en tots els sentits. Per
això,MeritxellGabarró aconsella deixar-ho
tot ben lligat per minimitzar les càrregues

fiscals i evitar possibles desavinences entre els fills.

-Perquèhemde
fer testament?
Totshemdefertestamentper
protegirelsnostres, icommés
aviatmillor,perquènosabem
quanmorirem.

-Siplanificoel testament
pagarémenys impostos?
Estalviar-se impostos nono-
méss’aconsegueix fentel tes-
tament,sinóplanificant-lo.Hi
hadiverses fórmules, comles
donacionsenvidao la flexibi-
litzaciódel testament,queor-
denaidefineixquèdeixoiper
a qui ho deixo. Flexibilitzar
implica permetre als hereus
decidirenelmomentdelade-
funciósiacceptenorenuncien
afavordelageneraciósegüent,
segonsels impostosquehagin
depagar.

-Quèésmillor,herència
odonacióenvida?
Desdel 2008 les donacions a
Catalunyahanexperimentat
un augment substancial per-
què sen’hamillorat el tracta-
ment fiscal. No obstant això
éselvolumdelpatrimonique

espreténdonaroheretarque
determinaràquinadelesdues
opcionsés laméseconòmica,
senseoblidar,ésclar, laprefe-
rènciapersonaldel titulardel
patrimoni.Sibéaprioriambles
planificacionssempreesper-
segueix lamàximaoptimitza-
ció fiscal.Elprocéscomporta
reflexions i raonaments que
sónimprescindiblesperpren-
dreladecisióencertada.

-Aqui s’aconselladeixarels
bénsentermesdefiscalitat?
Actualment la llei catalanade
l’impostdesuccessionspreveu
queelsprimers100.000€(en
diners, immoblesosocietats)
que reben els cònjuges, les
parellesde fet i els fills,nopa-
guenpergràciesalparentiu. I
noméselscònjuges i lespare-
llesdefetgaudeixen,amés,de
labonificaciódel99%del’im-
portquecaldriapagar.D’acord
amb aquests avantatges pot
semblarobvi deixar-ho tot al
cònjuge,peròcalreflexionarsi
realmentésaixòelqueesvoli,
sobretot, siésconvenientono
incloure-hi els fills, atès que
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-Quèhandesaber les
parellesde fet?
En primer lloc és important
quesàpiguenqueaCatalunya

l’habitatgehabitual. Per això
és imprescindible que facin
testament.Aixímateix,ésmolt
aconsellable que les parelles
defetformalitzinlasevasitua-
cióenunaescripturanotarial
per garantir els seus drets al
màxim, i evitarhaverdepro-
var lasevasituaciómitjançant
documents, testimonis, etc., o
fins i tothaverd’acudiralJut-
jat.Éstantalaimportànciaque
té,queelmesd’octubrepassat
laGeneralitatdeCatalunyava
aprovarlacreaciód’unregistre
únic de parelles estables que
dependràdelDepartamentde
Justíciaiquesubstituiràelsre-
gistresdelsAjuntaments.Però
lainscripcióenaquestregistre
constituiràunaprovamési,per
exemple, no n’hi haurà prou
perpoderheretarsinos’hafet
testament. Per tant, insistei-
xoqueper facilitarel futurals
mésestimats,calfertestament
i formalitzar-secomaparella
defet.

Europa ens permet triar la llei que s’aplica a la nostra herència
El nou reglament europeu sobre successions permet triar entre
la llei de la nacionalitat o la del país de residència perquè s’apliqui
en la successió quan morim. Fins ara, si un català anava a viure
a França i hi moria, se li aplicava la llei catalana. Amb la nova
normativa, se li aplicarà la llei francesa per tenir fixada la residèn-
cia habitual a França, llevat que en el testament hagi manifestat
preferència per la llei catalana.
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l’impostdesuccessionséspro-
gressiu,coml’IRPF,demanera
queaproporciócomméss’he-
reta,mésespaga.

quan facidosanysqueconvi-
uenduespersonesserancon-
sideradescomunaunióestable
de parella i que, entre altres,
tindrandretssuccessoris.Igual
queelsmatrimonis, si no s’ha
fettestament,quedaràsupedi-
tat al queestableix la llei, que
atorgaalcònjugeolaparellade
fetsuperviventeldretd’usde-
fruitdetotselsbénsolaquarta
part de tot amb l’usdefruit de
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