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Carlos Rebate

“Prova a convertir els
projectes normals en
altres extraordinaris”
La nota biogràfica de Carlos
Rebate el defineix com un
enginyer de formació i un
filòsof de convicció. Aquest
còctel dóna com a resultat
un hàbil pensador amb una
gran capacitat de síntesi i
reflexió pràctica.

I resulta que és secreta.
Sí, i passa que tothom de
petit explora i descobreix,
però arriba un moment que
ens deixem guiar pel que
passa i ens oblidem de buscar en nosaltres mateixos
què és allò que volem ser i
aportar al món. I se’ns oblida. El llibre és una invitació
a no deixar d’explorar.
Aquest oblit pot ser la
causa de la molta infelicitat que hi ha a la societat?
Ser feliç no és una elecció,
però sí que ho és treballar
en projectes que ens il·lusionin i ens facin feliços.
Això que he dit no és del tot
cert, però cercar la felicitat
en abstracte no és realista:
tothom escolliria ser feliç,
però i com es fa? La manera
d’acostar-se a la felicitat és
escollir de manera voluntària projectes il·lusionadors, que ens omplin, que
siguin un repte i que suposin treballar amb gent de la
qual pots aprendre.
Segons això hi ha molta
gent desorientada.
Per això he escrit aquest llibre. Hi ha molt material

LLOGUERS D’HABITATGE
És cert que hi
haurà canvis
fiscals en relació
als lloguers d’habitatges?

nes d’MBA i hi ha gent que
n’escriu cinc i altres 25. Però pocs els gestionen. Estem acostumats a gestionar
moltes coses però oblidem
gestionar la nostra vida.

FRANCESC MUÑOZ
BARCELONA

Carlos Rebate. ARXIU

Cercar la felicitat
no és realista,
però sí cercar
projectes que ens
facin feliços
inspiratiu (llibres, conferències, vídeos...) que et
diuen que t’inspiren, que et
mouen, però poques, eines, instruccions. Més que
un llibre és una guia, és un
manual d’instruccions.
Doni’m alguna instrucció.
Per exemple: ordena la teva
motxilla d’explorador. És a
dir, pensa quins són els
projectes en curs i mira
quina és la capacitat que té
cada projecte d’il·lusionar-te, puntua’ls i pren
decisions en conseqüència.
Hem de sentir-nos responsables de la motxilla de
projectes que portem i revisar-la amb regularitat.
Creu que la majoria de
nosaltres podria respondre quins són els projectes
que portem a la motxilla?
Aquest és un exercici que
sovint faig als meus alum-

Difusión: 21.487

CONSULTORI FISCAL

AUTOR DE ‘TU EMPRESA SECRETA’

Què és el que vostè anomena “la teva empresa secreta”?
Doncs és el teu projecte
personal, allò que dóna
sentit a la teva vida. És una
combinació de la faceta íntima, familiar, d’amistats,
professional, laboral, de
persona que impulsa coses,
d’alumne,
d’individu
compromès... És una combinació de diferents elements que al final fan que
trobis el teu lloc al món.

Tirada: 27.769

Ha dir en algun moment
que li agradaria que aquest
manual fos estudiat a les
grans escoles de negoci del
món. No pensa que com a
projecte és excessivament
ambiciós?
Està bé convertir projectes
normals en projectes extraordinaris. És un altre
exercici que proposo: ¿per
què limitar el teu projecte si
pots ambicionar el que
sembla més inassolible?
Això ens ajuda a enfocar la
torxa de l’explorador i a dirigir les nostres accions. És
sistematitzar la sortida del
cercle de confort. Si arriba
el fracàs, és un fracàs amb
excel·lència.
Fracassar amb excel·lència
no sona a fracassar.
Perquè hi hem posat passió
i il·lusió. En definitiva el
que cal és que quan arribi el
final, puguem mirar la
mort a la cara i dir-li: “És
això, la vida? Doncs que es
repeteixi, però que es repeteixi igual.” Quan arribes al
final amb la certesa d’haver
viscut la vida que has volgut viure i amb la intensitat
que has volgut viure, la firmes sencera, amb els errors
i els encerts.

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

forma irregular o en un període de generació superior
a 2 anys, es disminuirà la
reducció aplicable del 40%
al 30% amb un límit de
300.000 euros de reducció.
Pel que fa als arrendataris, desapareixerà la deducció estatal per lloguer
de l’habitatge habitual del
10,05% de l’import satisfet
si tenen una base imposable inferior a 24.107,20 €.
Tot i això, la deducció es
podrà seguir aplicant a
contractes signats/iniciats
abans de 01/01/2015 sempre que l’arrendatari hagués tingut dret a la deducció per quantitats satisfetes
amb
anterioritat
a
01/01/2015 i, per tant, si és
el cas, pot ser interessant
llogar abans que acabi el
2014.
Per altra banda, de moment continuarà vigent a
Catalunya la deducció catalana per lloguer de l’habitatge habitual aplicable
sobre la part autonòmica
de la quota.

CONSULTORI FISCAL

LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL
Sempre s’aplica
l’impost de
plusvàlua
municipal?

EL LLIBRE

TU EMPRESA SECRETA
Carlos Rebate
EMPRESA ACTIVA
12,50€

Efectivament, tal i com està
projectada la reforma del
sistema tributari espanyol,
i en concret la de l’impost
sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a partir
de 01/01/2015 hi haurà
canvis en la fiscalitat dels
lloguers d’habitatges.
En aquest sentit, per als
contribuents que obtinguin rendiments de lloguers desapareixerà la reducció del 100 % del rendiment net aplicable en el
lloguer d’immobles destinats a habitatge quan els
arrendataris tenen entre 18
i 30 anys i uns ingressos superiors a l’IPREM (7.455,14
euros el 2014). Respecte a la
reducció general dels rendiments obtinguts pel lloguer d’immobles destinats
a habitatge, es mantindrà
en el 60%, per bé que en
l’avantprojecte de l’IRPF es
reduïa al 50%, i només serà
aplicable quan el rendiment net sigui positiu. A
més a més, si els rendiments són obtinguts de
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A causa de les condicions
del mercat immobiliari actual, pot succeir que el preu
de venda d’una propietat
immobiliària estigui per
sota del preu de compra. En
relació amb els impostos a
pagar per la venda d’una
propietat, cal tenir en
compte que l’increment
del valor dels terrenys de
naturalesa urbana és l’element del fet imposable de
l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal.
En cas que no hi hagi un
increment, no es generarà
el tribut, malgrat les normes objectives de càlcul de
la quota de l’art. 107 L.H.L.
El venedor, subjecte passiu
de l’impost, pot provar que
els càlculs de l’administració en el seu cas són poc
realistes. Diverses sentències han entès que, en faltar
un element essencial del fet
imposable
-l’obtenció
d’un guany per la venda de

l’immoble- no pot sorgir
l’obligació tributària de
pagar la plusvàlua.
Les mateixes conclusions
han d’aplicar-se quan, en
vista de la realitat econòmica actual, es pugui acreditar i provar el fet que no
ha augmentat el valor, i
l’Ajuntament no podrà,
doncs, exigir aquest import. De tota manera, els
ajuntaments
segueixen
exigint aquest impost, encara que es vengui l’immoble amb pèrdues, per la
qual cosa en aquest cas la
via judicial serà la que quedarà al contribuent per
evitar el pagament; per
aquest motiu, en cas que
l’import de la plusvàlua
municipal a pagar sigui petit, les despeses judicials
poden ser, de fet, molt superiors a la quantitat, però
si es tracta de quantitats
elevades, hi ha bons arguments jurídics per evitar
pagar un impost que en
molts casos actualment no
es merita.

