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% de ocupación: 12,77

Valor: 531,31€

Periodicidad: Semanal

Tirada: 19.063

MONTSERRAT TRAPÉ
Responsable de KPMG
Abogados per a Catalunya

LECTURES

KPMG Abogados ha nomenat Montserrat Trapé com
a nova sòcia responsable de
la firma per a Catalunya, les
Balears i Andorra. Trapé es
va incorporar a KPMG provinent de l’administració
pública. És inspectora
d’Hisenda de l’Estat en excedència i ha estat docent a
l’IEF i Esade.

Per què moren
d’èxit les bones
empreses?
Per què sembla que a les
empreses start up els consta poc desenvolupar productes i serveis capaços
d’introduir grans canvis en
el mercat, mentre que sovint a les companyies ja establertes això els resulta
impossible? Es tracta de la
plantilla o és una qüestió de
l’estructura i l’organització? Quines són les forces
dins de les empreses que
impedeixen desenvolupar
nous productes innovadors? La paradoja de la innovación respon a aquestes
qüestions i aporta el marc
adequat per brindar les eines necessàries amb la finalitat de trencar la inèrcia
que impedeix la innovació.
Pels seus autors la innovació s’entén equivocadament com un concepte singular, o una companyia és
innovadora o no ho és; o
ser-ho forma part de la seva
cultura. Tot i això, és millor

JOAN ERNEST RIBAS
RIBAS-ÁLVAREZ ASSESSORS I
CONSULTORS

LA PARADOJA DE LA
INNOVACIÓN
Tony Dávila i Marc J. Epstein
EMPRESA ACTIVA
16 €
entendre la innovació com
una gamma de tipus i intensitats. En els extrems de
l’espectre es troben dos fenòmens distints: per una
banda, la innovació incremental, i, al pol oposat, la
innovació disruptiva. Totes
dues tenen com a fita introduir la creativitat en el mercat, però mentre que la incremental se centra en les
millores, la disruptiva ho fa
en els descobriments.

Difusión: 14.015

CONSULTORI SOBRE GESTIÓ

LA FACTURA ELECTRÒ
La factura
electrònica és
una obligació o un
dret?

CRISTINA CONTEL
Vicepresidenta de la UEHP

Cristina Contel, presidenta
de l’Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES)
ha estat nomenada vicepresidenta del comitè executiu de l’assemblea general de la Unió Europea
d’Hospitals
Privats
(UEHP), amb seu a Brussel·les.

expressant la concr
causa de necessitat. Si
s’havia fet constar al co
tracte de lloguer, el prop
tari arrendador no po
resoldre el contracte
lloguer, encara que tingu

ANDREU BRU
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
SOLUCIONS TIC DE PIMEC
Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

Si llegim la llei 25/2013,
27 de desembre, d’imp
de la factura electrònic
creació del registre com
table de factures en el se
tor públic, ens adonem q
té com a principal objec
eradicar la morositat de
administracions
púb
ques. Per tant, tots els em
presaris que hagin d’env
factures a qualsevol adm
nistració pública han de s
ber que tenen el dre
l’obligació –llevat q
aquesta administració h
procedit de forma reg
mentària a eximir factu
de menys de 5.000 euro
d’enviar totes les factu
en el format establert pe
llei.
L’aplicació de la
25/2013 és, doncs, un pu
de partida que els empr
saris hem d’aprofitar, e
gint als nostres clients,
administracions
púb
ques, les màximes facilit
per poder complir aque
norma i, alhora, per sat
fer aquest dret.

