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Pel que fa a la base imposable
de l’estalvi, es permet que el
saldo negatiu dels rendiments
de capital mobiliari derivat de
deute subordinat o participa-
cions preferents de l’exercici
es pugui compensar amb el
saldo positiu dels guanys pa-
trimonials de la base imposa-
ble de l’estalvi. També es per-
met que les pèrdues derivades
de la transmissió de valors re-
buts per operacions de re-
compra o bescanvi de deute
subordinat o participacions
preferents amb un període
superior a un any es puguin
compensar amb l’import po-
sitiu dels rendiments de capi-
tal mobiliari de la base impo-

sable de l’estalvi. L’aplicació
d’aquesta especialitat s’estén
no només a les rendes negati-
ves de deute subordinat o
participacions preferents o
d’altres valors rebuts en
substitució d’aquestes del
propi exercici, sinó també a
les corresponents als períodes
impositius 2010, 2011, 2012 i
2013, sempre que no hagi fi-
nalitzat el període de 4 anys
previst en l’article 49.1 de la
llei de l’IRPF. D’aquesta ma-
nera, les pèrdues que deriven
de la transmissió de valors re-
buts per operacions de re-
compra o bescanvi de deute
subordinat o participacions
preferents generades amb un
any o menys d’antelació no es
beneficien d’aquest règim es-
pecial.

JOAN ERNEST RIBAS
RIBAS-ÁLVAREZ. ASSESSORS I
CONSULTORS

SOBRE LES PREFERENTS
CONSULTORI FISCAL

Quines novetats hi
ha en la declaració
de l’IRPF del 2014 en

les pèrdues per preferents o
de deute subordinat?

Quan les conductes il·lícites i
comeses amb dol o per im-
prudència greu causin o pu-
guin causar la mort, lesions
greus a les persones o danys
substancials a la qualitat de
l’aire, del sòl, de les aigües,
animals o plantes, seran tipi-
ficades com a delicte.

Cal tenir en compte les in-
fraccions tipificades com a
molt greus en la llei 22/2011,
de residus i sòls contaminats,
i que causin o puguin causar
perill greu o dany a la salut de
les persones, o produeixin un
dany o deteriorament greu
per al medi ambient, concre-
tament: 1) Exercir una activi-
tat de gestió de residus sense

permís o quan aquesta acti-
vitat es desenvolupi en espais
protegits. 2) Abandonar,
abocar o eliminar residus de
manera incontrolada. 3) Bar-
rejar diferents categories de
residus perillosos entre si o
amb altres residus no perillo-
sos. 4) Incomplir la respon-
sabilitat ampliada del pro-
ductor quan, a conseqüència
d’això, es pertorbi greument
la salut i la higiene públiques,
la protecció del medi am-
bient o la seguretat dels con-
sumidors. Per tot això serà
clau que per a aquestes acti-
vitats es faci un estudi de ris-
cos ambientals i es posi el fo-
cus en el control i la preven-
ció en la gestió de les opera-
cions derivades de les es-
mentades activitats.

JOAN BARFULL
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT DE PIMEC

LA GESTIÓ DE RESIDUS
CONSULTORI MEDI AMBIENT

Com castiga el codi
penal els delictes
contra el medi

ambient derivats de les
activitats de gestió de
residus?

l prestigiós i llorejat
economista Ha-Joon
Chang (una de les 10

personalitats més influents
del món segons la revista Ti-
me) presenta una guia conci-
sa i amena dels fonaments
econòmics. Un retrat clar i
complet de l’economia global
i de com aquesta influeix en la
nostra vida quotidiana.

En aquesta irreverent in-
troducció a l’economia, l’au-
tor pretén desenvolupar la
capacitat del lector per en-
tendre l’economia d’una
manera crítica i defensar-lo

E

de les lectures tendencioses i
adoctrinadores sobre un te-
ma de màxima actualitat. A
més, li presenta les distintes
teories econòmiques exis-
tents, amb les seves fortale-
ses i les seves debilitats, i ex-
plica per què no hi ha una sola
manera de descriure el seu
comportament.

Després de l’èxit de l’obra
23 coses que no t’expliquen
sobre el capitalisme, Ha-
Joon Chang desmunta en el
seu nou llibre els tòpics exis-
tents sobre l’economia i ex-
posa la diversitat de forces
que hi intervenen, atorgant
al lector les eines necessàries
per entendre un món més
global i interconnectat. Des
del futur de l’euro fins a la de-

sigualtat a la Xina o l’estat de
la indústria americana,
aquest llibre és una guia con-
cisa dels fonaments econò-
mics, que ofereix un retrat
clar i complet de l’economia
global i de com influeix en la
nostra vida quotidiana. Nas-
cut a Corea del Sud, Ha-Joon
Chang és expert en economia
del desenvolupament i pro-
fessor de la Universitat de
Cambridge.

LECTURES

L’economia per
a la gran majoria
de la societat
ECONOMÍA PARA EL 99% DE
LA POBLACIÓN
Ha-Joon Chang
DEBATE

24,9 €

arlar bé en públic és
important. En una
societat tan competi-

tiva com la nostra ningú no es
pot permetre el luxe de no sa-
ber expressar-se correcta-
ment davant els altres. Tot i
això, per a moltes persones
encara és una assignatura
pendent el fet de comparèi-
xer davant d’un auditori per-
què suposa una autèntica
font de problemes: por escè-
nica, incapacitat d’expressar
coneixements d’una forma
concisa i clara, problemes de
modulació de veu.

Tots podem aprendre a

P

parlar bé en públic amb deci-
sió i esforç. En aquest sentit,
Escuela de oratoria, de 168
pàgines, és un manual gràfic
molt amè i clar imprescindi-
ble per a tots els que desitgen
millorar la seva capacitat i
qualitat de comunicació da-
vant els altres. Molt ben il-
lustrat i amb una gran capa-
citat de síntesi, el lector
aprendrà tots els consells del
genial Desmond Quinn, el
millor orador del món, de
qui, a més, coneixerem la se-
va vida. A través de la història
dels seus cinc protagonistes,
el lector es podrà sentir iden-
tificat amb alguna de les dife-
rents situacions que reque-
reixen un discurs clar i que
sens dubte haurà d’afrontar

en algun moment de la seva
vida professional o personal.
Al llarg de les seves planes
s’exposen els fonaments de
l’oratòria perquè així pu-
guem començar a expressar-
nos eficaçment en públic en
un breu període de temps.
Aquest llibre ajudarà el lector
a perdre la por de parlar en
públic. El llibre es presenta
amb globus i dibuixos molt
fàcils de llegir.

LECTURES

Com aprendre a
parlar en públic amb
el mètode Quinn
ESCUELA DE ORATORIA
Manuel Pimentel Siles
EMPRESA ACTIVA

13 €
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