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l complex residencial Las Liras permet 

que la gent gran preservi l’autonomia i 

ofereix espais que promouen les relacions 

socials i un estil de vida actiu

‘Això és 
casa meva’

www.lirasterrassa.com

“El contacte amb 

els altres motiva 

a tenir cura d’un 

mateix, ser amable 

i no recloure’s en la 

soledat”

Habitatges privats, al cor de Terrassa, 

on les persones sènior gaudeixen 

dels màxims estàndards de seguretat, 

confort, serveis i atencions sense 

renunciar a la independència de viure 

a casa seva. Aquest és el concepte que 

ofereix el conjunt d’apartaments de 

Las Liras, fundat el 2005. Organitzat 

com a comunitat de propietaris, el 

centre compta amb 103 habitatges. 

Actualment, 100 estan ocupats per un 

total de 129 residents. 69 viuen sols i la 

mitjana d’edat és d’uns 80 anys. 

La directora de Las Liras, Laura 

Bachpol, explica que, aquesta opció 

de vida és molt freqüent entre la 

gent gran i especialment després 

d’enviudar. “Hem observat que, tot 

i que el dol evidentment hi és i s’ha 

de passar, quan algú ve a viure a Las 

Liras amb la parella, en traspassar 

un d’ells, el procés sol ser menys 

traumàtic”. A la voluntat de voler tirar 

endavant no només hi contribueixen 

els habitatges, que poden ser en règim 

de propietat o lloguer i compten amb 

una o dues habitacions, sala d’estar 

i menjador, cuina, bany, terrassa i 

traster, sinó també d’una sèrie d’espais 

comuns com la biblioteca, menjadors 

privats, el servei de bar i cuina pròpia, 

habitacions de convidats, la capella, 

el gimnàs o un jardí amb pista de 

petanca. Tots ells fan possible, per a 

Bachpol, “la convivència i socialització 

necessàries pel benestar de qualsevol 

persona”. Estar en contacte amb els 

altres, prossegueix, “motiva a tenir 

cura d’un mateix, ser amable, fer goig i 

no recloure’s en la soledat”.

Gaudi del temps lliure

A Las Liras els residents mantenen 

la seva privacitat i poden continuar 

gaudint del seu temps de lleure com 

ho feien abans. Es tracta tanmateix 

d’un entorn segur, en tant que disposa 

d’atenció continuada les 24 hores 

365 dies a l’any d’una infermera i del 

servei d’atenció al resident, recepció i 

vigilància nocturna. “El confort i el be-

nestar l’aporta la relació que de forma 

natural s’estableix entre els residents 

i l’atenció individual i propera del 

personal”, afegeix la directora. 

seguida un es senti com a casa”. Per a 

que es produeix quan “al cap de pocs 
dies deixen de referir-se a la seva habi-
tació per parlar de casa seva”.

Els falsos acomiadaments pagaran IRPF

amb aquest servei “no significa ni 
que aquest organisme avali la cor-
recció de l’acord ni que se’n pugui 
deduir que les indemnitzacions 
pactades no obeeixin a un pla pre-
concebut per crear la impressió 
que el cessament de l’activitat la-
boral per part de cada treballador 
era forçós i no pactat prèviament 
amb l’empresa”.  

Segons dades oficials d’Hisenda 
del primer semestre del 2019, dels 
14.500 treballadors afectats per 
acomiadaments col·lectius, tan sols 

el 12% es van tancar sense un acord 
entre les parts enfrontades. 

Tot i això, Hisenda no té dades de 
acomiadaments improcedents fan 
servir aquesta fórmula per esquivar 
l’IRPF, però considera que suposa 
potencialment un forat per a la tre-
soreria de la Seguretat Social. L’ad-
ministració tributària ha detectat 
aquesta pràctica en acomiadaments 
en què el treballador enllaçava la in-
demnització amb la prestació per 
atur quan ja li faltaven pocs anys per 
a la jubilació.e

FISCALITAT

Cop de la justícia als fraus en els 
acomiadaments improcedents. Se-
gons va avançar ahir El Confidenci-
al, l’Audiència Nacional ha ratifi-
cat una sentència que dona la raó 
a Hisenda perquè pugui cobrar 
l’IRPF en els casos en què l’empre-
sa i el treballador fan passar per 
acomiadament improcedent els 
acords entre les dues parts per evi-
tar liquidar l’impost.  

Al juliol la sala contenciosa admi-
nistrativa va ratificar les argumen-
tacions de diversos pronuncia-
ments del tribunal econòmic admi-
nistratiu central que han resolt 
aquesta causa a favor de l’Agència 
Tributària. 

La Inspecció de Treball argu-
mentava que, en alguns casos, enca-
ra que l’empresa i el treballador 
passin pels serveis de mediació en 
cas d’un acomiadament, les dues 
parts pacten quina serà la indem-
nització. I en aquests supòsits la su-
ma no estarà exempta de l’IRPF.  

Indemnitzacions pactades 
La part contrària va escudar-se en 
la seva incompetència jurídica per 
modificar acords del servei de me-
diació. La sentència de l’Audièn-
cia, però, respon que la conciliació 
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L’Audiència Nacional ha donat la raó a l’Agència Tributària, que va 
denunciar frau en certs acomiadaments improcedents. SARA FONT

Investigació als 
bancs pels caixers 

automàtics

FINANCES

Els acords particulars entre entitats finance-
res que permeten a clients d’un banc fer servir 
la xarxa de caixers automàtics d’un altre en 
condicions favorables estan en el punt de mi-
ra de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC). 

En un comunicat fet públic ahir, la CNMC 
va informar que ha detectat “possibles pràc-
tiques anticompetitives” que consisteixen en 
la “denegació sistemàtica” de l’accés a la xar-
xa de caixers automàtics a determinades enti-
tats financeres “en les mateixes condicions fa-
vorables que les que ofereixen a altres enti-
tats”. La CNMC lamenta que aquesta pràcti-
ca “s’havia desenvolupat durant diversos anys 
amb l’objectiu de perjudicar la capacitat com-
petitiva de determinades entitats en el mercat 
de provisió de mitjans de pagament”. 

Per aquesta raó la setmana passada es van 
fer inspeccions a les seus de diferents compa-
nyies i la CNMC decidirà en un termini de po-
ques setmanes si obre un expedient sanciona-
dor. Si ho fes, les entitats tindrien 18 mesos per 
defensar-se i, passat aquest període, Compe-
tència decidiria si les sanciona o no. 

La investigació no s’ha originat d’ofici sinó 
arran de la denúncia d’un particular.e
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