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Amb un estil que caracteritza
tota l’obra de Jon Gordon, el
llibre narra la història d’un
jove esportista que somia ar-
ribar a ser professional, però
a conseqüència d’una lesió
pensa que la seva carrera ja
s’ha acabat. Quan es troba
més deprimit apareix un en-
trenador que li mostrarà qui-
nes són les onze lliçons que
canviaran la seva vida i que li
permetran mantenir intacte
el seu somni.

Al llarg de les pàgines el lec-
tor descobrirà una sèrie
d’idees sobre quins factors
fan que algú destaqui en el

seu camp de treball, entre els
quals destaquen saber real-
ment el que es vol, la millora
constant, tenir força mental i
superar les pors.

El llibre, de 156 pàgines,
descriu com obtenir els mi-
llors dels millors, ja es tracti
d’un venedor, un esportista,
un professor o un empresari
que comparteixen certes ca-
racterístiques similars. Per
tant, existeix una fórmula
per aconseguir l’èxit, però
requereix iniciativa, dedica-
ció, concentració i energia
positiva.

Campo de entrenamiento
és una commovedora histò-
ria amb una valuosa lliçó per
a qualsevol que vulgui ser el
millor del que vulgui ser i que

vulgui treure el millor dels
altres, tant en l’àmbit profes-
sional com personal.

Jon Gordon és autor d’al-
tres èxits, com ara Bus de la
energía, Prohibido quejar-
se, El perro positivo, Sopa i El
tiburón y el pececillo, entre
d’altres. És un dels conferen-
ciants en temes de motivació
d’equips més buscats dels Es-
tats Units. És graduat per la
Universitat de Cornell.

LECTURES

Com aconseguir tot
allò que diferencia
per ser el millor
CAMPO DE ENTRENAMIENTO

Jon Gordon
EMPRESA ACTIVA

10,45 €

Working happy és un llibre
absolutament pràctic que
dóna les eines per poder crear
la millor empresa. Segons un
estudi de la Universitat
d’Oxford, al llarg dels prò-
xims 40 anys desapareixeran
més de la meitat de les feines
actuals. I se’n crearan d’al-
tres que ara mateix ens costa-
ria d’imaginar. En aquest fu-
tur que ja és imminent, qua-
tre de cada deu joves d’avui
es veuen treballant per
compte propi.

Si tu ets un d’ells necessites
aquest llibre, que posa a les
teves mans l’equip de super-

vivència per crear la teva
pròpia empresa i viure del
que t’agrada i et fa feliç.

No ens podem imaginar
ningú millor que Txell Costa
per preparar-te a emprendre
un dels viatges més emocio-
nants de la teva vida.

El llibre, que té 224 pàgines,
està configurat a partir de ca-
sos molt pràctics. Victor
Küppers afirma d’aquest tre-
ball: “Jo mesuro l’interès
d’un llibre i el que m’aporta
per la quantitat de frases sub-
ratllades. I feia molt, moltís-
sim temps, que no subratlla-
va tant un llibre! Si busques
un llibre pràctic, divertit,
proper i molt útil tria Wor-
king happy. El rendibilitzaràs
a la segona pàgina.” Martí Gi-

ronell, que ha escrit el pròleg,
diu: “Només tu saps com són
els teus somnis i només tu
tens la possibilitat de fer-los
realitat. En aquest llibre,
Txell Costa et dóna pistes
perquè puguis emprendre el
teu propi camí per dedicar-te
amb cos i ànima al que t’agra-
da i dóna sentit a la teva vida.”

Txell Costa és periodista lli-
cenciada per la Universitat
Autònoma de Barcelona.

LECTURES

Tot allò que et cal
per crear la millor
empresa del món
WORKING HAPPY

Txell Costa
VIENA

17€

Una de les modificacions més
rellevants de l’impost sobre
societats arran de la reforma
fiscal és que a partir de l’1 de
gener del 2016 les societats
civils amb objecte mercantil
tributaran per l’impost sobre
societats i deixaran de fer-ho
en el règim d’atribució de
rendes de l’IRPF. Això vol dir
que a partir de l’1 de gener del
2016 les societats civils amb
objecte mercantil hauran de
portar una comptabilitat
d’acord amb el Codi de Co-
merç i presentar, i pagar en el
seu cas, l’impost sobre socie-
tats al tipus del 25%. A més,
aquestes societats civils ja no
podran tributar al règim de

mòduls de l’IRPF ni als rè-
gims simplificat i del recàrrec
d’equivalència de l’IVA.

En aquesta conjuntura, i
per bé que cada cas concret
requereix una anàlisi parti-
cular, es podria estudiar la
conveniència de transformar
les societats civils amb objec-
te mercantil en societats
mercantils, tenint en compte
que en les societats civils els
socis responen dels possibles
deutes amb tots els béns pre-
sents i futurs, mentre que en
les societats mercantils els
socis només responen amb
les aportacions efectuades
(tret que avalin amb béns
personals).

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

LES SOCIETATS CIVILS I
L’IMPOST DE SOCIETATS

CONSULTORI FISCAL

Les societats civils
tributaran per
l’impost sobre

societats?

Si el local és privatiu (o el con-
sultant està casat en règim de
separació de béns i està a nom
només del seu cònjuge), si no
pacten renda pel lloguer, el
cònjuge haurà de declarar un
ingrés a preu de mercat i po-
drà deduir les despeses que
generi l’immoble (IBI, asse-
gurances, reformes, etc.),
per al consultant aquest preu
de mercat serà una despesa.
Si pacten preu, serà aquest el
que el propietari haurà de de-
clarar com a ingrés brut i el
consultant com a despesa.
Aquest preu no pot superar el
valor de mercat. Però, per
haver-hi parentiu, a IRPF la
renda neta declarada pel

cònjuge no podrà ser inferior
a l’1,1% del valor cadastral
del local (o al 2% si el valor no
s’ha actualitzat els últims 10
anys). Aquesta última regla
pot suposar costos fiscals no
desitjats. Per tant, una vega-
da computant un valor de
mercat si les despeses reduei-
xen els rendiments nets del
cònjuge per sota dels percen-
tatges indicats, serà millor
que el local es llogui a un tercer
i que vostè desenvolupi l’acti-
vitat en un altre lloc, perquè,
en no haver-hi parentiu, no
jugarà la regla del rendiment
mínim. Cal plantejar-se que si
el seu cònjuge no obté altres
rendes, a efectes d’IRPF, in-
teressarà als dos que la renda
computable sigui al més alta
possible (amb el límit màxim
del valor de mercat).

ORIOL SEGURA-ILLA SERRA
SEGURA-ILLA & CLAVERA

RÈGIM DE SEPARACIÓ
CONSULTORI FISCAL

A IRPF com
tributarà un senyor
que realitza una

activitat en un local del seu
cònjuge, casats en règim de
separació de béns?
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