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L’ús de les noves tecnologies i
el seu aprofitament per ven-
dre a través d’internet no re-
quereix grans recursos per
començar. Actualment exis-
teixen empreses i eines que
fan el treball per les persones,
perquè independentment de
la mida de la teva empresa,
pots vendre en línia, sigui
quin sigui el producte, i par-
ticipar en el mercat interna-
cional. Pots aconseguir
clients a Rússia, la Xina o Ale-
manya usant plataformes di-
gitals de baix cost que re-
uneixen empreses i clients de
tot el món.

Bona part d’aquest tràfic
comercial es gestiona a través
de marketplaces i a l’Estat
espanyol la més important
plataforma de compravenda
entre empreses i professio-
nals és SoloStocks. En aquest
llibre, Luis Carbajo, el seu
conseller delegat, ens pre-
senta deu casos de petites
empreses que “han aconse-
guit l’impossible”: van obte-
nir un públic més ampli, van
augmentar les vendes i van
internacionalitzar la seva ac-
tivitat gràcies al món digital i
amb molt poca inversió. Deu
exemples de les possibilitats
que ofereixen les noves tec-
nologies per triomfar en el
món dels negocis.

Un llibre per a aquells que

tenen una petita empresa,
creuen que és impossible
vendre en línia i encara
menys exportar. Al llibre, de
238 pàgines, es podran veure
casos concrets que proven
que sí que es pot. És el cas
d’alguns casos de pimes que
venen màquines per fer xur-
ros a llocs tan remots com
Malàisia o que facturen fins a
un 90% dels seus ingressos
en comerç electrònic.

LECTURES

La millor manera de
vendre i exportar a
través de la xarxa
CONSEGUIR LO IMPOSIBLE

Luis Carbajo
PLATAFORMA EMPRESA

17,10 €

Sovint les nostres millors in-
tencions i tot el nostre esforç i
bons propòsits són sabotejats
per petits i mals hàbits, per
petites reaccions que l’únic
que aconsegueixen és frenar-
nos en el nostre camí cap a
obtenir el que desitgem.

El vertiginós món en què
ens movem no ajuda a millo-
rar el problema amb les con-
tínues pressions sobre les
nostres activitats que causen
que entrem en cercles vicio-
sos que frenen la nostra pro-
ductivitat.

4 segundos, de 254 pàgines,
és la resposta que Peter Breg-

man brinda a aquest proble-
ma. Amb només una pausa de
quatre segons podem evitar
reaccionar malament davant
de les circumstàncies que
se’ns presenten.

Amb anècdotes de tots ti-
pus, Bregman mostra com la
nostra tendència natural a
reaccionar de determinada
manera ens pot jugar males
passades i com algunes estra-
tègies contraintuïtives po-
den ajudar-nos a viure millor
i ser més productius.

Seth Godin, autor d’El
marketing del permiso, ex-
plica sobre 4 segundos:
“Aquest llibre no té preu, es
un llibre que pot canviar la
teva carrera, el teu matrimo-
ni, la teva vida. Espero que

tots el puguin llegir.”
Heidi Grant, directora as-

sociada del Centre de Ciència
de la Motivació de la Colum-
bia Business School, en diu:
“Com sempre, les idees de
Peter Bregman són sorpre-
nents, totalment pràctiques i
tenen la capacitat de canviar
vides. Les seves estratègies
poden ser utilitzades cada dia
i li prendran molt poc temps.
Cal llegir-lo.”

LECTURES

Frenar els mals
hàbits i prendre
decisions urgents
4 SEGUNDOS

Peter Bregman
EMPRESA ACTIVA

15 €

La legislació actual en preven-
ció de riscos laborals no con-
templa en cap de les seves nor-
matives el concepte empresa
saludable, per tant, no hi ha
cap obligació legal en aquest
sentit. La mateixa llei de pre-
venció i els decrets que la des-
envolupen es van crear amb
l’objectiu de millorar l’entorn i
les condicions de treball i
aconseguir que la salut de la
població millorés. El concepte
empresa saludable és un con-
cepte global, dirigit a aquelles
actuacions que l’empresa pot
fer per tal que els seus treballa-
dors optin per millorar els seus

hàbits de vida i no tan sols en
l’entorn laboral, sinó també en
la seva vida quotidiana. L’em-
presa saludable ha de fer peda-
gogia i fomentar aquelles bo-
nes pràctiques que tots hau-
ríem de seguir: no ser sedenta-
ris, fer esport, menjar saluda-
blement, fer cinc àpats al dia,
rebaixar els nivells d’estrès, no
fumar, ser tolerants, etcètera.
En aquest sentit, encara que no
hi hagi cap obligació legal, des
de PIMEC apostem que les em-
preses siguin saludables, ja
que això ajuda al fet que els tre-
balladors siguin més feliços,
més productius i que la seva
feina sigui de major qualitat, i a
aconseguir una empresa més
competitiva, amb un menor
índex d’absentisme i amb
menys conflictivitat laboral.

MÀRIUS MARTÍ
RESPONSABLE DE PREVENCIÓ DE RISCOS
DE PIMEC

EMPRESA SALUDABLE
CONSULTORI LABORAL

Si som una empresa
dedicada al
manteniment i

neteja d’oficines, tenim
l’obligació de fer accions
concretes dirigides a
aconseguir ser una
‘empresa saludable’?

En ocasions, l’administració
utilitza mètodes coactius.
S’han donat casos d’inici
d’actuacions inspectores
sense previ avís, amb la pre-
sència de funcionaris, perso-
nal informàtic i, fins i tot,
agents de la Guàrdia Civil.

No obstant això, la Llei Tri-
butària disposa que “quan si-
gui necessari entrar al domi-
cili constitucionalment pro-
tegit d’un obligat tributari,
s’ha d’obtenir el consenti-
ment d’aquell o l’oportuna
autorització judicial”.

Amb ànim preventiu, a
continuació s’exposen al-
guns consells que ajudaran a
respondre adequadament a
aquestes actuacions:

-Requereixi als funcionaris

que acreditin la seva perso-
nalitat i pertinença a l’AEAT

-Contacti amb el seu asses-
sor fiscal, que l’aconsellarà i
intentarà obtenir un ajorna-
ment

-Asseguri’s que l’informen
dels seus drets i obligacions

-Llevat que li mostrin un
manament judicial, eviti
l’accés de la inspecció, addu-
int la inviolabilitat del domi-
cili prevista a la Constitució.
És important manifestar fer-
mament aquesta oposició a
l’entrada al domicili, ja que,
si es produeix l’accés dels ac-
tuaris, es podria entendre
que aquest es va realitzar
mitjançant el consentiment
espontani i un cop dins dels
locals, reconduir aquesta si-
tuació és molt complicat.

DANIEL GIMÉNEZ
SOCI DIRECTOR D’ALFONSEA, ASSESSORS
TRIBUTARIS I AUDITORS DE COMPTES

INSPECCIÓ SORPRESA
CONSULTORI FISCAL

I si l’Agència
Tributària es
presenta per

sorpresa a la seva empresa?
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