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CONTESTA JOAN ERNEST RIBAS
ÀREA FISCAL INTERNACIONAL
RIBAS ÁLVAREZ ASSESSORS I
CONSULTORS

tres societats.

% de ocupación: 13,08

Valor: 544,14€

Periodicidad: Semanal

Tirada: 19.063

LECTURES

Difusión: 14.015

CONSULTORI FISCAL
ENRIQUE ALCÁNTARA-GARCÍA
President d’Apartur

Vint principis
sobre la marca i
l’estratègia
Malgrat l’èxit de les marques de la distribució, que
han guanyat quota amb la
crisi, les grans marques del
fabricant
tradicionals
mantenen la seva hegemonia en les prestatgeries dels
supermercats, si bé s’han
reduït en nombre. Un dels
grans experts mundials
d’aquest tema, David Aaker, professor a Berkeley, i
Roberto Álvarez del Blanco, professor a la IE Business School, han recopilat
tota la literatura que s’ha
desenvolupat en aquest
àmbit i han fet un exercici
de consolidació. Els autors
entenen que en aquests
moments hi ha un excés
d’informació, que no sempre és correcta. El llibre
reuneix matèria d’altres
obres d’Aaker però també
pretén fer un pas endavant
en la teoria de la marca i en
la pràctica de la seva gestió.
Per això la promesa és que

de gener del 2006, fr
d’una modificació norm
tiva.
Inicialment, la refor
fiscal prevista per al 2
suprimia tots dos ajusto
incentius, però finalm

Enrique Alcántara-García
és el nou president de l’Associació
d’Apartaments
Turístics de Barcelona
(Apartur). Enginyer industrial i MBA per Iese, Alcántara-García és al sector
dels apartaments des de fa
deu anys, quan va fundar
RentTheSun.

PER REBAIXAR L’IRPF
Quines mesures
podem adoptar
abans de final
d’any per rebaixar l’IRPF
del 2014?

LAS MARCAS SEGÚN AAKER
Aaker i Álvarez del Blanco
EMPRESA ACTIVA
18 €

els lectors interessats en
aquest assumpte que s’hi
acostin
aconseguiran
d’una banda refrescar coneixements i de l’altra millorar la praxi. Las marcas
según Aaker s’articula al
voltant de 20 principis per
assolir l’èxit. Una de les
idees constants és que les
marques són actius que dirigeixen l’estratègia, és a
dir, són el rostre dels objectius empresarials.

ALBINO CAMPO
Director general de Numintec

Albino Campo és el nou director general de Numintec, empresa de solucions
de comunicacions en el núvol. Campo és llicenciat en
dret i enginyeria informàtica i aporta trenta anys
d’experiència en el sector.

CONTESTA MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER
Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

Si volem vendre l’habita
habitual i tenim 64 an
convé esperar-nos als
perquè el guany estarà
empt. Si volem transme
altres actius, convé esper
nos a ser majors de 65 a
perquè a partir de 2
aquests guanys estaran
empts si l’import es dest
(termini de 6 mesos) a u
renda vitalícia (màxim
240.000 €). Si vam comp
l’habitatge habitual ab
de 2013 amb finançam
aliè, podem amortitzar
poteca fins a 9.040 € i ap
car-nos el màxim de dedu
ció (15% o 16,5%). Al 2015
1.500 € de dividends dei
d’estar exempts i per t
pot ser interessant repar
ne fins a 1.500 € ab
d’acabar l’any. Si hem fet
guna operació i obtin
guanys, podem gene
pèrdues per compensarA més, les pèrdues patrim
nials es poden compensar
4 anys, i si en tenim
compensar que caduca
(generades el 2010), pod

