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Amb un sorprenent i esti-
mulant optimisme, Andrés
Oppenheimer revela en
aquest llibre les claus de
l’èxit en el segle XXI, en què
la innovació i la creativitat
seran els pilars del progrés.
Què hem de fer com a per-
sones i països per avançar
en l’economia de la inno-
vació? Què hem de fer per
produir innovadors de talla
mundial com Steve Jobs?
Per esbrinar-ho, Oppen-
heimer –el periodista ibe-
roamericà més guardonat a
escala mundial- explora els
secrets de les brillants tra-
jectòries de distints inno-
vadors en l’actualitat. Així,
analitza casos com el de Pep
Guardiola, l’entrenador de
futbol que va portar el FC
Barcelona a la seva època
més gloriosa; el xef Gastón
Acurio, que va convertir el
menjar peruà en un motor
de creixement econòmic;
el nord-americà Bre Pettis,

un exprofessor que està re-
volucionant la indústria de
les impressores 3D, o sir
Richard Branson, el mag-
nat britànic que està creant
una indústria de turisme
espacial. A partir d’aques-
tes històries, amb la seva
lucidesa i amenitat habi-
tuals, Oppenheimer extreu
conclusions concretes per
ajudar-nos a detonar el po-
tencial creatiu de les nos-
tres societats.

LECTURES

Com progressar
en l’era de la
innovació

¡CREAR O MORIR!
Andrés Oppenheimer
DEBATE

21,90 €

NOMENAMENTS

Albino Campo és el nou di-
rector general de Numin-
tec, empresa de solucions
de comunicacions en el nú-
vol. Campo és llicenciat en
dret i enginyeria informà-
tica i aporta trenta anys
d’experiència en el sector.

Andrea Firenze, amb més
de 25 anys d’experiència en
la indústria química, assu-
meix la direcció de la fàbri-
ca de Bayer MaterialScien-
ce (BMS) a Tarragona. Fi-
renze és llicenciat en engi-
nyeria química per la Uni-
versitat de Rio de Janeiro.
Va iniciar la seva carrera el
1988 a Bayer a la planta de
Belford Roxo (Brasil).
També ha ocupat altres
càrrecs de la companyia a
Alemanya i els Estats Units.

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

Director general de Numintec

ALBINO CAMPO

President d’Apartur

ENRIQUE ALCÁNTARA-GARCÍA

Director de fàbrica de Bayer
MaterialScience a Tarragona

ANDREA FIRENZE

Fins al 31 de desembre del
2014, en la venda d’un ha-
bitatge la legislació recull
dos importants beneficis
fiscals: d’una banda, els co-
eficients de correcció mo-
netària (coeficients d’ac-
tualització), que permeten
corregir el valor d’adquisi-
ció del bé per l’efecte de la
inflació, un fet que en els
darrers quinze anys ha estat
important; i, de l’altra, els
coeficients d’abatiment,
que permeten aplicar una
reducció als guanys patri-
monials derivats de la ven-
da d’elements patrimo-
nials no afectes a activitats
econòmiques, sempre que
haguessin estat adquirits
amb anterioritat a la data
de 31 de desembre del 1994.
Aquesta reducció s’aplica
al guany obtingut fins al 20
de gener del 2006, fruit
d’una modificació norma-
tiva.

Inicialment, la reforma
fiscal prevista per al 2015
suprimia tots dos ajustos o
incentius, però finalment

s’eliminen únicament els
coeficients d’actualització.

Pel que fa als coeficients
d’abatiment s’ha aprovat
una limitació de 400.000
euros en el valor de trans-
missió, encara que no per la
venda de cada bé de mane-
ra individualitzada, sinó
pel conjunt de béns (siguin
habitatges, siguin accions o
altres actius patrimonials)
amb independència del
moment en què es pro-
dueixin; aquesta disposició
encara no té un desenvolu-
pament reglamentari
complet i, per tant, intro-
dueix elements d’incertesa
en la presa de decisions.

En qualsevol cas, es po-
dran continuar aplicant els
coeficients d’abatiment en
operacions de transmissió
de qualsevol element pa-
trimonial no afecte, fins
que el total del preu de
transmissió ascendeixi a
400.000 euros, i també
caldrà tenir-ho en compte
durant el mateix any 2014 a
l’hora de decidir.

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

IRPF D’UN HABITATGE PER AL 2015

CONSULTORI FISCAL

Quines
diferències es
produeixen en

IRPF en la transmissió d’un
habitatge entre el 2014 i el
2015?

Si volem vendre l’habitatge
habitual i tenim 64 anys,
convé esperar-nos als 65
perquè el guany estarà ex-
empt. Si volem transmetre
altres actius, convé esperar-
nos a ser majors de 65 anys
perquè a partir de 2015
aquests guanys estaran ex-
empts si l’import es destina
(termini de 6 mesos) a una
renda vitalícia (màxim de
240.000 €). Si vam comprar
l’habitatge habitual abans
de 2013 amb finançament
aliè, podem amortitzar hi-
poteca fins a 9.040 € i apli-
car-nos el màxim de deduc-
ció (15% o 16,5%). Al 2015 els
1.500 € de dividends deixen
d’estar exempts i per tant
pot ser interessant repartir-
ne fins a 1.500 € abans
d’acabar l’any. Si hem fet al-
guna operació i obtingut
guanys, podem generar
pèrdues per compensar-los.
A més, les pèrdues patrimo-
nials es poden compensar en
4 anys, i si en tenim per
compensar que caducaran
(generades el 2010), podem

obtenir guanys per aprofi-
tar-les si formen part de la
mateixa base imposable (ge-
neral o de l’estalvi). El 2015
canvia la tributació dels
guanys/pèrdues patrimo-
nials d’elements patrimo-
nials, integrant-se tots a la
base de l’estalvi i, si tenim
operacions pendents i el pe-
ríode de possessió és inferior
a l’any, convé esperar al 2015
perquè pagarem menys. Cal
valorar, però, que al 2015
s’eliminen els coeficients de
correcció de la inflació i es
mantenen amb límits els co-
eficients d’abatiment. Po-
dem fer aportacions al pla de
pensions (menor quantitat
entre 10.000 € o 30% rendi-
ments del treball i activitats
econòmiques, i si som ma-
jors de 50 anys, 12.500 € o
50% rendiments del treball i
activitats econòmiques). Si
el cònjuge obté menys de
8.000€, podem reduir les
aportacions al seu pla fins a
2.000€. Si fem donacions a
entitats sense ànim de lucre,
podrem deduir-ne el 25%.

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

PER REBAIXAR L’IRPF DEL 2014

CONSULTORI FISCAL

Quines mesures
podem adoptar
abans de final

d’any per rebaixar l’IRPF
del 2014?

EINES

Malgrat l’èxit de les mar-
ques de la distribució, que
han guanyat quota amb la
crisi, les grans marques del
fabricant tradicionals
mantenen la seva hegemo-
nia en les prestatgeries dels
supermercats, si bé s’han
reduït en nombre. Un dels
grans experts mundials
d’aquest tema, David Aa-
ker, professor a Berkeley, i
Roberto Álvarez del Blan-
co, professor a la IE Busi-
ness 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 sem-
pre 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

els lectors interessats en
aquest assumpte que s’hi
acostin aconseguiran
d’una banda refrescar co-
neixements i de l’altra mi-
llorar 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 di-
rigeixen l’estratègia, és a
dir, són el rostre dels ob-
jectius empresarials.

LECTURES

Vint principis
sobre la marca i
l’estratègia

LAS MARCAS SEGÚN AAKER
Aaker i Álvarez del Blanco
EMPRESA ACTIVA

18 €
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