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LA CIUTAT

La fira immobiliària La Casa
s’inaugurarà el 20 de maig
La Farga acollirà més d’un centenar d’expositors i les jornades tècniques
El sector immobiliari, de la decoració, dels complements i
de serveis de la llar de l’àrea
metropolitana de Barcelona
torna a trobar-se a La Casa.
Del 20 al 23 de maig, La Farga acollirà el saló immobiliari, on estan representats tots
els sectors relacionats amb
l’habitatge.
A La Casa participaran més
d’un centenar d’expositors que
ocuparan 8.000 metres quadrats
del recinte firal amb representants d’associacions, federacions,
gremis i agrupacions de promoció, intermediació, reformes, mobiliari i equipament de l’habitatge. La fira registra una xifra de visitants que supera les 50.000
persones.
Simultàniament a la fira, l’auditori de La Farga acollirà les jornades tècniques, punt de trobada i de debat sobre l’actualitat
del món immobiliari. A les jorna-
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Per a més informació:
www.guia-expres.com/la casa

ques corresponent a l’any
fiscal 2003. L’Agència Tributària posa a disposició dels ciutadans diversos sistemes per fer la
declaració, com ara el telèfon o
Internet (www.agenciatributaria.es). Però també es pot optar perquè sigui el mateix personal de
l’Agència Tributària qui la faci. En
aquest cas el contribuent ha de
demanar una cita prèvia.
En aquest sentit, per tercer
any consecutiu l’Agència ha obert
una oficina a La Farga (c. de Girona, 10) per poder fer aquest
tràmit. L’oficina estarà oberta fins
al 5 de juliol, de 8.30h a 14h i de
16h a 19h. El telèfon per concertar la cita és el 901 335 533.

Una nova modalitat
permet demanar un
esborrany de declaració

La Casa omplirà el recinte firal de La Farga com en l’edició del 2003

Firamotor, vehicles nous i d’ocasió, del 7 al 16 de maig
Firamotor, el saló de l’automòbil nou i d’ocasió, va
obrir les seves portes a La
Farga el 7 de maig. Fins al
dia 16 s’exposaran 200 vehicles nous de 120 models
diferents i 200 vehicles seminous i de km 0. Les marques més importants del
sector automobilístic estaran representades als 8.000
metres quadrats d’exposició, on hi haurà també animacions per a nens i adults,
exhibicions de cotxes elèctrics Mini Z i Gran Scalextric.
L’entrada és gratuïta. En l’última edició la van visitar
més de 50.000 persones.

ARXIU LA FARGA

des participaran representants de
les immobiliàries més importants
de Catalunya i representants de
les institucions catalanes locals,
comarcals, provincials i autonòmiques.
La Casa està organitzada per
la divisió de fires i certàmens de
Wedding Barcelona, empresa editora del setmanari Guia Exprés i
de diverses publicacions d’informació local i comarcal gratuïtes.
Els horaris de visita seran: dijous, 20, de 17h a 21h, i divendres, 21, dissabte, 22 i diumenge
23, d’11h a 21h. # PILAR GONZALO
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ARXIU LA FARGA

Més d’un centenar
d’expositors presentaran
les ofertes del sector
immobiliari, la decoració,
els complements
i els serveis destinats
a l’habitatge

Obre l’oficina
per fer les
declaracions
de renda a
La Farga

Imatge de l’última edició de Firamotor

Enguany Hisenda ha posat en
pràctica una nova modalitat per
confeccionar la declaració de la
renda a través del Servei d’Esborrany. L’esborrany es pot demanar a
les oficines tributàries, per Internet
o per telèfon (901 336 633). Si
s’està d’acord amb l’esborrany, es
pot confirmar la declaració pels
mateixos canals i, també, a les entitats financeres si resulta a ingressar o a retornar, o enviant un missatge a través del telèfon mòbil al
5025. Per confirmar l’esborrany es
necessita el NIF i el número de referència.
En qualsevol modalitat, el termini per presentar les declaracions
de renda finalitza l’1 de juliol. Recordem que no estan obligats a
presentar declaració els contribuents amb rendiments de treball
inferiors a 22.000 euros a l’any,
d’un sol pagador, o 8.000 euros
anuals quan procedeixin de més
d’un pagador. # PILAR GONZALO
Més informació a la web
www.agenciatributaria.es

