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Espinaler s’internacionalitza



Espinaler se segueix internacionalit-
zant. A principis d’any la companyia 
va posar el primer peu a la Xina, 
convertint-se en la marca de re-
ferència d’una vermuteria del World 
Trade Center de Hong Kong. Ara, la 
seva bona acollida fa que es treba-
lli ja en l’obertura, a fi nals d’any, 
d’una franquícia a la ciutat xinesa 
de Chengdu. Aquesta seria la se-
gona franquícia de la companyia, 
que a fi nals de 2014 ja va obrir al 
mercat asiàtic amb una botiga al 
barri d’Alasaka de Tòquio, al Japó. 
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Va ser la culminació del projecte 
d’internacionalització engegat per 
la companyia en els darrers anys i 
que ja és present a diversos països 
del món. La distribució de les llau-
nes de conserva de marisc ha arribat 
també a Anglaterra, França, Itàlia, 
Alemanya, Dinamarca o Bèlgica, se-
gons explica Miquel Tapias, i s’està 
tramitant la llicència per poder co-
mercialitzar també als Estats Units.

De fet, les conserves Espinaler han 
experimentat en els darrers tres anys 

una expansió sense precedents a la 
companyia i que no s’hagués po-
gut imaginar mai el seu fundador, 
Miquel Riera Prat, quan, vingut 
del Pont de l’Espinal d’Argentona 
-d’aquí el nom Espinaler-, va obrir 
la primera taverna a Vilassar de 
Mar. En aquests darrers anys la 
plantilla s’ha duplicat, passant de 
40 a 80 treballadors, l’empresa 
s’ha dotat d’una àmplia estructura, 
incloent-hi un departament específi c 
d’Internacionalització, i la facturació 
ha passat dels 8 milions el 2012 
als 12 milions el 2014. Per aquest 
2015 es preveu assolir la xifra dels 
14 milions de facturació.

Pel que fa als productes, l’estrella 
és la famosa salsa Espinaler, creada 
als anys 50 per la Ventureta Roldón, 
mare de Miquel Tapias. La salsa es 
va començar a comercialitzar als 
anys 70 i actualment està disponi-
ble en diversos formats. Del clàssic, 
de l’ampolleta de 100 ml., se’n 
fan 650.000 unitats cada any. Les 
llaunes Espinaler es van començar a 
comercialitzar als 80 i actualment la 
que més es ven és la d’escopinyes.

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO
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El passat 28 de març, a Madrid, 
els tècnics de contractes, subcon-
tractes i autònoms de l’empresa de 
Telefònica van iniciar una vaga que 
s’estima que afecta milers d’usuaris 
a tota Espanya (Font: El Mundo, 
secció economia, portal web). No 
és només que les altes del servei es 
retardin, paralitzant les portabilitats, 
sinó que moltes avaries s’allarguen 
en el temps, setmanes senceres, 
sense solucionar-se o demorant-ho 
en excés.

Malauradament aquesta situació 
també ha afectat la nostra ciutat, on 
empreses i particulars en pateixen 
els seus efectes. Si bé la situació 
ja és complicada a nivell d’usuari 
bàsic, les empreses es veuen obliga-
des a contractar mitjans alternatius 
d’urgència, així com poden patir 

una seriosa davallada en la seva 
facturació, a part d’haver de desti-
nar nombrosos recursos materials i 
humans a pal·liar aquesta situació. 

Davant d’aquesta realitat, i pel fet 
de portar ja a diversos afectats que 
es troben en la mateixa situació, Coll 
i Silveira Advocats SLP prepara una 
demanda col·lectiva per defensar a 
tots els usuaris, particulars i espe-
cialment empreses, per reclamar els 
danys i perjudicis, tant materials 
com morals, partint de l’experiència 
professional del nostre despatx en 
casos similars al present, i sobre 
la base d’una Jurisprudència que 
entenem de directa aplicació. (Sen-
tència número 83/2.011, de data 
22 de març, dictada per l’Audiència 
Provincial de Valladolid i Sentència 
número 303/2.011, de 14 de juny, 

dictada per l’Audiència Provincial 
de Madrid). Alhora, estem elaborant 
un peritatge informàtic que recull 
aquestes avaries, per la qual cosa, 
si vols reclamar, i encara no tens 
servei, et recomanem que facis una 
fotografi a del router encès amb la 
llum vermella de manca de senyal 
juntament amb un diari del dia en 
que es faci la foto, i comunicació de 
la incidència a la companyia (sigui 
Movistar o una altra). 

Si vols que t’indemnitzin, uneix-te!

Ets, o has estat, un usuari 
afectat per la vaga de Telefónica?
Si has tingut una averia que s’ha allargat diversos dies, o encara no s’ha solucionat, 
reclama els teus Drets!  Informa’t de les condicions de la demanda col·lectiva.

Camí de la Geganta 115, Local. 
08302 - MATARÓ
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Després de vint anys d’experiència 
en el mercat immobiliari al Ma-
resme, des de les seves ofi cines a 
Calella, ara arriba a Mataró Serveis 
Immobiliaris Jordan i Solsona amb 
una ofi cina de 120 metres quadrats, 
situada a l’avinguda Maresme 321, 
davant del Passeig Marítim, amb 
vistes al mar. Per fer més còmo-
des les visites i les gestions, les 
instal·lacions se situen just davant 
del pàrquing de Can Maitanquis. 
Amb Jordan i Solsona, arriba a la 
capital de la comarca un dels noms 
insígnia, amb més experiència i 
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bagatge en el mercat immobiliari. 
Jordan i Solsona comercialitza tot 
tipus de producte, pisos de segona 
mà, cases d’alt standing, promo-
cions d’obra nova, actius bancaris 
o lloguers. Durant dues dècades 
l’empresa ha adquirit una àmplia 
experiència en vendes, tant al client 
nacional com internacional, tant per 
primera com per a segona residèn-
cia. Augmentant així les possibilitats 
de vendre la seva propietat.

La màxima que guia l’empresa és 
la transparència absoluta en to-

tes les seves gestions. Els seus 
professionals ofereixen un tracte 
personalitzat a cada client i un 
servei integral en tots els àmbits 
de la gestió immobiliària. Aquest 
servei integral l’ofereixen en as-
sociació amb una altra empresa, 
Roteila, d’àmplia experiència en 
la promoció de vivendes, rehabi-
litacions d’edifi cwis i tot tipus de 
reformes. Jordan i Solsona també 
disposa de personal tècnic qualifi -
cat per a la tramitació de cèdules 
d’habitabilitat, certifi cacions ener-
gètiques o butlletins.

Alquiler: 650

Traspaso: 17.000€
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Les pèrdues des de 2010 per les 
participacions preferents es po-
den compensar. La Llei de l‘IRPF 
permet que el saldo negatiu dels 
rendiments de capital mobiliari 
derivat de deute subordinat o parti-
cipacions preferents de l’exercici, es 
puguin compensar amb el saldo po-
sitiu dels guanys patrimonials de la 

base imposable de l’estalvi. També 
s’aplica a les pèrdues que derivin de 
la transmissió de valors rebuts per 
operacions de recompra o bescanvi 
amb un període superior a un any.

L’aplicació d’aquesta especialitat 
s’estén no solament a les rendes 
negatives derivades de deute subor-

dinat o de participacions preferents 
o d’altres valors rebuts en substitu-
ció d’aquestes del mateix exercici 
sinó també a les corresponents als 
períodes impositius 2010, 2011, 
2012 i 2013, sempre que no ha-
gin passat 4 anys des que es van 
generar.

Excepcionalment, i només el 2014, 
els rendiments de capital mobiliari 
negatius que derivin de participa-
cions preferents i deute subordinat, 
així com els rendiments de capital 
mobiliari negatius i les pèrdues que 
derivin de la transmissió de valors 
rebuts per operacions de recompra 
o bescanvi de 2010 a 2013 o del 
propi exercici, que no hagin pogut 
compensar-se a la base imposable 
de l’estalvi, es podran compensar 
amb els guanys de la base imposable 
general del període, amb el límit de 
l’import dels guanys derivats de la 
transmissió d’elements patrimonials 
adquirits amb un any o menys.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Les participacions preferents en 
la declaració de renda de 2014

BUSQUEM...

T. 93 536 33 74
TRUQUI’NS SENSE COMPROMÍS!!  

PIS AL CENTRE ó  
SEMI-CENTRE  

REFORMAT  Ó D’ORIGEN...
 PRESSUPOST MÀXIM

190.000€
   SI EL VOL VENDRE...
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