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En 50 paraísos fiscales se oculta el 25% del PIB mundial
Fuente: % attac. España. Justicia económica global.
29 abril 2013 Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

Tal como señalé hace casi un año en la publicación:“Los multimillonarios del mundo ocultan más de un
tercio del PIB mundial en los paraísos fiscales”, ahora, según la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos), en sólo 50 paraísos fiscales se resguarda el 25% del PIB
mundial: más de 22 billones de dólares. Estos Estados se destacan por aplicar un régimen tributario
muy favorable para empresas y ciudadanos de cualquier lugar del mundo, que normalmente suelen
poseer grandes sumas de dinero, con una exención total o casi total de los impuestos que se aplican
en los Estados con sistemas tributarios comunes.
En la lista de paraísos fiscales de la OCDE hay varios Estados dentro de la Unión Europea:
Luxemburgo, Chipre y Malta; y países más pequeños como Liechtenstein, Andorra, Mónaco o San
Marino. Aunque la lucha contra estos paraísos fiscales no ha logrado grandes éxitos, desde los
atentados del 11-S se puso en marcha una persecución más intensa de los defraudadores y se
iniciaron conversaciones con las autoridades de estos paraísos para que colaboren en las
investigaciones que demostraron que se habían usado paraísos fiscales con fines terroristas.
El estallido de la crisis en 2008 acentuó estas exigencias y hasta los bancos suizos han comenzado a
entregar listas con nombres de los multimillonarios que ocultan su dinero para evadir impuestos.
Las acciones de denunciar a los paraísos fiscales van en la dirección correcta de hacer justicia e
impedir el lavado de dinero que se emplea no solo en el terrorismo sino también en el tráfico de drogas
y de armas. Por ello, mientras cada día la Troika intenta resolver los problemas financieros de Europa
con recortes y draconianos planes de austeridad, no queda más que decir que ése es un camino
erróneo. Lo correcto sería perseguir a quienes han evadido impuestos durante décadas aprovechando
las ventajas de los paraísos fiscales. Hacer hoy el cobro retroactivo por todos los años en que
saquearon y engañaron a las finanzas públicas, aprovechándose de la confianza que inspiraban los
mercados, sería un acto de gran justicia que ayudaría a detener este gran abuso masivo.

PREGUNTAS:
1. Indique el ámbito de uso y el género del texto.
2. Explique el significado de los siguientes sintagmas del texto: paraísos fiscales, los

defraudadores, lavado de dinero, cobro retroactivo.
3. Clasifique los siguientes adjetivos del texto: 50 paraísos, PIB mundial, estos paraísos, su

dinero.
4. Indique los accidentes gramaticales de las siguientes formas verbales del texto: señalé, ha

logrado, aprovechándose, ocultan.
5. Redacte una opinión personal sobre el tema del texto

CRITERIS D’AVALUACIÓ Y QUALIFICACIÓ
La qualificació d’aquesta Part o Apartat s’adaptarà a l’establit en la RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2014, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOCV 09-04-2014).
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La Veu del País Valencià
Dimecres, 12 de març.

ACN / València. (text adaptat)

Cinc detinguts al País Valencià per un intent de compra-venda d’òrgans

Els detinguts estan acusats d’oferir fins 40.000 euros a immigrants sense recursos per
a un trasplantament de fetge.

La policia ha desarticulat per primera vegada una xarxa il·legal de compra-venda d’òrgans per a ser
trasplantats.
Els agents han detingut 5 persones al País Valencià acusades d’oferir fins a 40.000 euros a immigrants
sense recursos per a un trasplantament de fetge. La detenció s’ha dut a terme quan la policia va
detectar el viatge d’un ciutadà libanés amb alt poder adquisitiu amb la intenció de sotmetre’s a un
trasplantament
il·legal
de
fetge
gràcies
a
un
donant
suposadament
voluntari.
L’operació no es va dur a terme gràcies a la legislació i els controls del sistema de trasplantaments,
que
impedeixen
la
compra-venda
d’òrgans,
segons
ha
informat
la
policia.
Els agents han detingut el ciutadà libanés que s’havia desplaçat per al trasplantament i quatre
persones més acusades de buscar un candidat per a sotmetre’s a la intervenció a canvi de 40.000
euros.
El director general de la Policia, Ignacio Cosidó, acompanyat pel director de l’organització nacional de
trasplantaments, Rafael Matesanz, i el cap superior de la Policia al País Valencià, José Manuel
Salgado, oferiran aquest dimecres una roda de premsa per ampliar els detalls de l’operació.

QÜESTIONS:

1. Indique el tema i la idea principal del text.
2. Indique l'àmbit d'ús i el gènere del text.
3. Classifique els adjectius (en negreta) dels següents sintagmes del text : 40.000 euros, xarxa il·legal,
aquest dimecres, primera vegada.
4. Indique el sintagma subjecte i el sintagma predicat de la següent oració del tex i diga quina classe
d'oració és: “Els agents han detingut el ciutadà libanés que s’havia desplaçat per al trasplantament”.
5. Redacte la seua opinió personal sobre el tema del text. (mínim 15 línies)

CRITERIS D’AVALUACIÓ Y QUALIFICACIÓ
La qualificació d’aquesta Part o Apartat s’adaptarà a l’establit en la RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2014, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOCV 09-04-2014).
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APARTAT a2 CC. SOCIALS: Geografia i Història. Durada: 1 hora

Pregunta 1. a) Situa sobre el mapa següent: Meridià 0º, Paral·lel 0º o Equador, el Cercle Polar Àrtic,
els dos tròpics escrivint els seus noms, l’Hemisferi Nord i l’Hemisferi Sud, l’oceà Atlàntic, el Pacífic i
l’Índic.

b) Tria, dels conceptes següents, aquells que es corresponen amb les definicions:

MERIDIÀ, PARAL·LEL, DEFORESTACIÓ, TALA, LATITUD, LONGITUD, CABAL, ALTIPLÀ,
EROSIÓ, PLANA

Distància angular que existeix entre un punt qualsevol de la superfície
terrestre i el paral·lel 0º o Equador.
Cercle imaginari que passa a través del pol nord i del pol sud i talla a
l’equador en angle recte.
Desgast natural dels relleus per agents externs (aigua, vent, gel, variacions
de temperatures…).
Planicie extensa situada a pocs metres sobre el nivell del mar
Quantitat d’aigua que un riu porta, mesura en metres cúbics per segon
Procés pel qual el sòl fèrtil i productiu perd el seu potencial de producció i la
seua superfície forestal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Y QUALIFICACIÓ
La qualificació d’aquesta Part o Apartat s’adaptarà a l’establit en la RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2014, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOCV 09-04-2014).

Pregunta 2. Defineix TRES dels següents conceptes:
ELECCIONS, DICTADURA, SUFRAGI UNIVERSAL, MONARQUIA ABSOLUTA

Pregunta 3. Explica el significat de les següents sigles.
PIB
ONU
EEUU
UE
UNICEF
Pregunta 4. Relaciona col·locant el nombre corresponent a la segona columna:
Edat Moderna
1. Aparició escriptura
Final Edat Mitjana
2. Caiguda Imperi Bizantí
Egipte i Mesopotàmia
3. Primeres civilitzacions urbanes
Grècia
4. Anterior als primers documents escrits
Història
5. Jònic, Dòric i Corinti
Prehistòria
6. Descobriment d’Amèrica
Pregunta 5.a) Col·loca en MAJÚSCULES al costat de cada nombre el nom de la comunitat autònoma.
b) Enumera els límits de l’Estat espanyol:
al Nord:

al Sud:
a l’Est:

a l’Oest:

CRITERIS D’AVALUACIÓ Y QUALIFICACIÓ
La qualificació d’aquesta Part o Apartat s’adaptarà a l’establit en la RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2014, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOCV 09-04-2014).

