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AMB EMPENTA
Aparadors vius, desfilada i tastets gurmet
La Unió de Botiguers programa la Mataró Street Fashion aquest dissabte a la tarda, als
comerços i a la Plaça de Cuba per fer diferent l'experiència de comprar
Comerç: Redacció

A les portes de la Setmana
Santa, amb el canvi de temporada i la primavera ja consolidats i

moltes ganes de dinamitzar comercialment el Centre. Aquests
són els precedents que expliquen
la Mataró Street Fashion, la nova
proposta de la Unió de Botiguers

per a aquest dissabte a la tarda,
vespre i nit. La proposta dels aparadors vius creix i muta en un dissabte que el president Jordi Novo
assegura que "serà espectacular,
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amb una desfilada com mai s'ha
vist a Mataró". Apuntin doncs el
dissabte 8 d'abril perquè els comerços mataronins es revolucionaran. I entrarà en joc, també, la
gastronomia. Es pot anar a comprar, veure la desfilada i sopar sense moure's. Aquest és el pla de la
Mataró Street Fashion.
La nova iniciativa vol fusionar
la moda i la gastronomia en un
vespre comercial a l’aire lliure al
centre històric i comercial de la
ciutat. Més de 30 comerços participaran en aquesta activitat amb
aparadors decorats i models reals
durant la tarda. A més, i seguint
la tendència actual, es portarà a
terme un nou repte: el “Maniquí
Challenge”, fent que els vianants
s’aturin davant dels establiments.
A partir de les 21.00 h, tots els models que hagin participat en els
aparadors vivents es desplaçaran
fins a la plaça de Cuba, on hi haurà muntada la zona de passarel·la
per poder fer la cloenda de la festa
amb una desfilada de moda.

Sopar a la plaça
A la mateixa plaça de Cuba, entre les 20.00 h i les 24.00 h hi haurà muntada la zona gastronòmica on, sota carpes o bé amb food
trucks, les botigues gurmet, parades del mercat i diversos restaurants presentaran els seus tastets gastronòmics. A més, comptarem amb demostracions en directe de còctels, gintònics i altres.
Per a Jordi Novo "es tracta d’una nova activitat plena de glamur
i amb sorpreses per a tothom qui passegi per la ciutat o faci les
seves compres, que promet ser inoblidable tant per la creativitat i
l'originalitat com per la capacitat de sorprendre de cadascun dels
aparadors dels comerços participants".
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Qui no ha necessitat
mai ajuda?
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Allà on trobar
el complement
que necessites
'El Món dels complements'
és la nova botiga a
Cerdanyola on podràs
comprar sabates, bosses,
bijuteria i roba
Sigui per a l'ocasió que sigui, per
anar pel carrer o anar a treballar,
per un dia de celebració o una
ocasió que volem assenyalar com
especial. Els complements molts
cops són tant o més importants
que la roba que vestim i l'elecció
d'aquests, així com la combinació
entre conjunts ens pot ajudar molt,
solucionant un look, donant-li
un toc diferent. De complements
n'hi ha per a tots els gustos i estils
i molts d'ells els pots trobar a la
nova botiga 'El món dels complements', a Cerdanyola.
A 'El Món dels Complements'

La botiga 'Un món dels complements' a Cerdanyola

hi trobem roba per a home, per a
dona i moda infantil, tot tipus de
bosses, sabates per a nens i dones

Daniel Ferrer

i tot tipus de bijuteria. Val la pena
entrar-hi i buscar el complement
que estaves buscant. | Redacció

C. Mare de Déu de la Cisa, 28 · Mataró · M. 631 569 516
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Què he de
tenir en compte
a l'hora de fer la
declaració?
Salomó&Bonet-Godó Asesores fa recomanacions de
cara a preparar la renda
Com cada any per aquestes dates hi ha novetats en la
campanya de la renda. Des de
Salomó&Bonet-Godó Asesores
ofereixen els següents consells
pràctics perquè el tràmit sigui
senzill i beneficiós.

A la feina
Recopili els justificants de les despeses deduïbles -quotes sindicals,
col·legials, despeses de defensa
jurídica per litigis laborals, certificacions. L'empresa ens ha de
quantificar les remuneracions en
espècie percebudes. Les indemnitzacions per acomiadament tenen un tractament fiscal específic.
Lloguers d'immobles
La deducció total dels interessos, despeses de finançament i
de les Despeses de Reparació i
Conservació té com a límit l'import dels ingressos íntegres del bé
o dret. Apliqui la Reducció del 60%
per lloguer d'habitatges.

Tot renda 6 salomó 2.indd 2

CEO Salomó&Bonet-Godó

Cedida

C/ Montserrat 54 -1 Mataró 08302
Tel. 937 570 000
Oficines també a : Barcelona, Palma de Mallorca, Eivissa i Madrid.
+ De 70 professionals al seu servei www.salomobonetgodo.com

Capital mobiliari
Hem de tenir documents acreditatius i certificats dels diferents
tipus de rendiments, així com rendiments derivats d'operacions realitzades sobre actius financers
o de contractes d'assegurances i
operacions de capitalització.
En la seva activitat empresarial o professional
Tingueu presents els ingressos
i despeses, llibres de registres i
llibres de comptabilitat, pagaments fraccionats i justificants
de retencions practicades a professionals. Tingueu present que les
despeses per atencions a clients o

proveïdors seran deduïbles amb el
límit de l'1% de l'import net de la
xifra de negocis durant el període
impositiu.

Guanys i Pèrdues Patrimonials
Totes els guanys patrimonials que
procedeixin de transmissions s'integraran a la base imposable de
l'estalvi, amb independència de
la seva antiguitat
Atribució de rendes
Recordeu atribuir-vos les rendes
generades per comunitats de béns,
societats civils i herències jacents,
també les societats civils amb objecte mercantil.
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DES DE LA GESTORIA
Comença la campanya de la renda 2016
El dia 5 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2016, amb l’inici del
període per poder demanar l’esborrany de la Declaració. El termini de presentació
finalitzarà 30 de juny; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc..
Blocs: GESTORIA LUIS

Des del 5 d’abril es pot demanar
l’esborrany de la Declaració de

Renda. Però compte! Els càlculs
fets per Hisenda responen a la
informació que disposa l’Agència

Tributària i és possible que hi hagi
dades errònies o incompletes. El
contribuent personalment o a

EL TOT MATAR
MATARÓ EN PAPER
TE U CADA DIVENDRES...
A PROP
LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.
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través d'assessorament professional, haurà de comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs, perquè
qualsevol error de l’esborrany no
exclouria al contribuent de ser sancionat. Una vegada feta aquesta
comprovació el contribuent tindrà l’opció de confirmar aquest
esborrany a Hisenda o procedir a
fer la declaració d’autoliquidació
de l’Impost.

De quina documentació s’ha
de disposar per poder confeccionar la declaració de renda?
Per acreditar els rendiments del
treball personal s’haurà de disposar dels certificats de les empreses on treballen els membres de
la unitat familiar en què constin
el sou, les quantitats retingudes a
compte de l’IRPF i les quotes de
la seguretat social. És important
que aquelles persones que tinguin
una minusvalidesa superior al 33
per cent ho acreditin mitjançant

Tot renda Luis.indd 3

certificat emès per Benestar Social.
És necessari disposar dels certificats bancaris dels interessos i els
dividends obtinguts per llibretes,
comptes corrents, valors, préstecs.

Gestoria Luis
És possible que la
informació que disposa l'Agència
Tributària tingui dades errònies o
incompletes

I, compte, si aquest any 2016 hem
cobrat alguna quantitat de compensació de les “clàusules sòl” (o
terra) també s’haurà de declarar.
Per a la correcta imputació dels
rendiments dels béns immobles s’ha de comptar amb els rebuts de la contribució i, si en falta
algun, l’escriptura de propietat.
S’han de declarar els ingressos per
arrendaments i per a la correcta
imputació de les despeses s’han

de tenir les factures que s’hagin
pagat. També s’ha de disposar dels
rebuts del pagament de la hipoteca
per la compra de l’habitatge i en el
seu cas, el certificat de les retencions practicades per l’arrendatari.
Qui obtingui rendiments d'activitats empresarials o professionals haurà de disposar dels llibres
d’ingressos, llibre de despeses i
llibre de béns d’inversió per acreditar els rendiments i les despeses.
També s’han de declarar els ingressos per participació en societats o
els guanys i pèrdues patrimonials.
Per aplicar-se deduccions o reduccions s’hauran d’acreditar les
aportacions a plans de pensions,
els capitals i interessos satisfets
per adquisició de l’habitatge propi,
les quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge
propi i els donatius que s’hagin
realitzat durant el 2016.
www.totmataro.cat/blocs/des-dela-gestoria
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ESPECIAL RENDA
Comença la campanya de la renda 2016
Els contribuents tindran fins al 30 de juny per presentar la seva declaració de l’IRPF i
tenen a disposició el Renda Web, que subsitueix el program Padre
Renda: Redacció - ACN

La campanya per declarar l’impost sobre la renda de les persones
físiques corresponent a 2016 ha

començat aquest 5 d’abril, segons
informa l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). La novetat més significativa d’enguany
és la generalització del sistema

Renda WEB com a únic servei de
confecció i presentació de la declaració per a tot tipus de rendes,
incloses les d'activitats econòmiques. Això representa que aquesta
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serà la primera campanya sense
el programa PADRE des de la seva
creació.
Concretament, aquest dimecres
5 d’abril es va obrir la possibilitat
de sol·licitar l’esborrany i presentar la declaració a través d’internet. El contribuents disposaran
dels serveis telemàtics i telefònics
d'informació sobre la campanya
de la renda. A partir del 4 de maig,
també s’inicia el servei de concertació de cita prèvia.

El calendari
Així mateix, a partir de l’11 de maig
es podran modificar i confeccionar
els esborranys i les declaracions a
les oficines de l'Agència Tributària
de manera presencial. El 26 de juny
s’acabarà el termini de presentació
per a les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària i
el 29 de juny finalitzarà el servei
de concertació de cita prèvia. La
campanya de la renda i el termini per presentar les declaracions
conclourà el 30 de juny.

AGH
· Fiscal
· Laboral y contable
· Constitución de sociedades
· Agencia de seguros

Hola Renda Web, adéu Padre
El sistema Renda WEB pot utilitzar-se amb qualsevol tipus de dispositiu i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, segons
informa l’AEAT. Això permet iniciar la declaració en un dispositiu
i finalitzar-la en un altre diferent, ja que la informació s'emmagatzema en el servidor de l'Agència Tributària.

Asesoría y Gestiones
Hernández-Barón, S.L.

Campaña Renta 2016
Precios económicos
C. Major, 54 · T/F 93 799 48 08 · Mataró
www.agh-asesoria.com · agh@agh-asesoria.com

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

ASESORÍA DE EMPRESAS

Tel. 93 755 61 53
gestion@insvalasesor.es

FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE
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