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EINES
Recorte en color

% de ocupación: 14,83

Valor: 616,78€

Periodicidad: Semanal

LECTURES

Tirada: 19.063

NOMENAMENTS

DAVID GARCIA-GASSULL
President IGP Llonganissa de
Vic

LA PARÁLISIS QUE ACTIVA
Albert Riba Trullols
EMPRESA ACTIVA
14 €

conjunt de testimonis de
persones com Pedro Ruiz,
Fabián Martín, Elena Gadel
o Míriam Díaz Aroca, i
d’empreses com ara Vichy
Catalán o Munich, que exposen com han viscut elles
les seves crisis vitals i com
han ressorgit després de
l’experiència. Expert emprenedor, l’autor ha investigat sobre la paràlisi i ho
exposa de forma planera en
aquest llibre de 190 planes.

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

Eduardo Redrano és el nou
delegat de desenvolupament de negoci a Navarra
de F. Iniciativas. Redrano
és diplomat en magisteri
per la Universitat Pública
de Navarra i màster en direcció comercial pel Club
de Marketing de Navarra.

La teva actitud
és el teu futur
davant la crisi

PREPARA’T PER TRIOMFAR
Josef Ajram
COLUMNA

Tinc una societat
que es dedica a
l’arrendament d’immobles
propis: quins requisits
hauria de complir per
estar exempta de l’impost
sobre el patrimoni?

El consell regulador de la
IGP (indicació geogràfica
protegida) Llonganissa de
Vic ha escollit David Garcia-Gassull per a la presidència. El nou president és
propietari d’Embotits Artesans Can Duran. És llicenciat en ciències empresarials per la UB i màster en
finances per l’IEF.

EDUARDO REDRANO
Delegat a Navarra de F.
Iniciativas

LECTURES

Tot just fa un any, Josef Ajram va tocar fons. S’havia
proposat completar set
Ironman en set dies en les
duríssimes set illes canàries
i s’havia entrenat durament per aconseguir-ho.
Sabia que ho podia assolir
però, en lloc de fer-ho, va
aturar la seva bicicleta i va
abandonar: no estava disfrutant.
Mentre ell tocava fons, la

CONSULTORI FISCAL

L’ARRENDAMENT D’
L’IMPOST SOBRE

Les claus per
prevenir les
adversitats
Vivim en una societat dominada per la por al fracàs,
la frustració o els problemes. Ens agradi o no hem
d’assumir que tots hem
passat per una situació de
paràlisi, entesa com una
metàfora de tot allò que ens
distreu de prendre decisions. La parálisis que activa presenta un enfocament nou i ens ofereix les
eines necessàries per reconduir la nostra situació
vital, descobrir què és realment el que ens motiva i
inspira en la vida i superar
els frens que ens impedeixen aconseguir els nostres
objectius. Redactat en primera persona, el seu autor,
Albert Riba, explica la seva
pròpia experiència paralitzadora, exposa les causes
que el van portar a aquesta
situació, reflexiona sobre
les emocions sentides i fa
un balanç de les lliçons
apreses. A més ha reunit un

Difusión: 14.015

Primer de tot cal tenir
sent que la Llei de Pr
postos Generals de l’
per a l’any 2015 ha pr
gat un any més l’impo
bre el patrimoni (ja va
pròrrogues) i que a Ca
nya tenim un mínim
empt de 500.000 €
aquest context, per ta
el valor de les parti
cions/accions d’una s
tat que es dedica a l’a
dament d’immobles
gui exempta de l’im
sobre patrimoni cal
més del 50% del seu
estigui afecte a acti
econòmiques. En el c
l’arrendament d’imm
s’entén que es realitz
activitat econòmica
es disposa de mitjans m
rials i humans, establi
a efectes fiscals que c
mínim és necessari
persona contractada
nada completa i amb
ràcter indefinit per ge
nar els lloguers (a

CONSULTORI FISCAL

DISSOLUCIÓ DE SOCI
Afectacions
fiscals per la
dissolució i
liquidació de les societats
civils amb objecte
mercantil

A partir de l’1-1-201
societats civils amb ob
mercantil tributaran a
post de Societats (IS)
tributen a l’IRPF pel r
d’atribució de rendes.
Cal un règim transi
l’IRPF per regular e
d’aquestes entitats de
tribuents per IRPF a IS
dran acordar la dissol
liquidació les societats
en les quals concorri
circumstàncies: que f
2016 els hagués re
d’aplicació el règim d

