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Les implicacions fiscals es
generen en l’impost sobre
la renda de no residents
(IRNR), en l’impost sobre
l’increment de valors dels
terrenys de naturalesa ur-
bana (plusvàlua municipal)
i en l’impost sobre trans-
missions patrimonials
oneroses i actes jurídics
documentats (ITPAJD).
Respecte al primer, és
l’impost que han de pagar
els no residents que obte-
nen rendes a l’Estat espa-
nyol i, en aquest cas, gra-
varia el guany patrimonial
que s’obtingués per la ven-
da de l’immoble (diferèn-
cia entre el valor d’adquisi-
ció i el valor de transmissió)
al tipus del 20% el 2015.

Quan es materialitzés la
transmissió, l’adquirent
hauria de retenir i ingressar
a l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària el
3% del preu de venda en
concepte de retenció o in-
grés a compte de l’IRNR del
venedor en el termini mà-
xim d’un mes des de la data

de transmissió, presentant
el model 211.

Posteriorment, i dins del
termini de tres mesos des
que hagi passat l’esmentat
mes (per tant, quatre me-
sos des de la data de l’es-
criptura), el venedor no
resident hauria de decla-
rar, i ingressar si corres-
pon, l’impost definitiu a
través del model 210, po-
dent descomptar el 3% in-
gressat pel comprador.

En l’àmbit municipal, el
venedor tributaria per
l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plus-
vàlua municipal) en funció
del valor del sòl, el període
de possessió i la regulació
de cada ordenança mu-
nicipal, i pel que fa a la tri-
butació indirecta, la venda
de l’immoble tributaria
per l’impost sobre trans-
missions patrimonials i
actes jurídics documentats
(ITPAJD) al tipus del 10%,
que seria a càrrec del com-
prador.

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

DE NO RESIDENT A RESIDENT

CONSULTORI FISCAL

Sóc no resident a
l’Estat espanyol i
m’estic

plantejant vendre a un
resident un immoble que
vaig comprar fa cinc anys
a Catalunya: quines
implicacions fiscals
tindré?

La llei de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físi-
ques estableix que poden
tributar de manera con-
junta persones que formin
part d’alguna de les moda-
litats d’unitat familiar com
la integrada pels cònjuges
no separats legalment amb
ells fills menors, excepte si
aquests viuen indepen-
dents i amb el consenti-
ment dels pares. O els ma-
jors d’edat que han sigut
incapacitats judicialment i
estan subjectes a la pàtria
potestat prorrogada o re-
habilitada. Però, en els ca-
sos de separació legal, o
quan no existeix vincle
matrimonial entre els pro-
genitors, formarà la unitat
familiar el pare o la mare i
tots els fills menors d’edat o
majors incapacitats que
convisquin amb l’un o l’al-
tra. La mateixa llei esta-
bleix igualment que ningú
no podrà formar part de
dues unitats familiars al
mateix temps. Cal tenir en
compte que la determina-

ció dels membres de la uni-
tat familiar es realitzarà
atenent la situació existent
a 31 de desembre de cada
any. Per tant, en cas de di-
vorci per resolució judicial,
cal considerar que l’opció
de la tributació conjunta
pot exercitar-la qualsevol
dels dos progenitors, atès
que ambdós tenen dret a
exercitar tal opció. Només
un dels progenitors podrà
formar unitat familiar amb
els fills, als efectes de pre-
sentar declaració conjunta,
i optant l’altre per declarar
de forma individual, en
aplicació del que diu la llei
sobre que no es pot formar
part de dues unitats fami-
liars al mateix temps. A
partir del moment que els
fills són majors d’edat ja no
podran formar part de la
unitat familiar amb cap
progenitor. Compte, en cas
que no tingui custòdia
compartida, no és possible
presentar declaració con-
junta amb el fill a qui li pas-
sa la pensió per aliments.

ORIOL SEGURA-ILLA I SERRA
SEGURA-ILLA & CLAVERA

Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

L’IRPF I LA UNITAT FAMILIAR

CONSULTORI FISCAL

En cas de divorci
ratificat
judicialment que

atribueix la guarda i
custòdia compartida del
fill menor, si conviuen per
mesos alterns amb els
pares, qui pot presentar la
declaració conjunta amb
els fills?

EINES

Què l’atreu dels mapes?
Quan era petit, en la meva
Suïssa natal hi havia un
cartògraf molt conegut que
feia uns mapes d’una gran
bellesa plàstica que em re-
sultaven fascinants. Em
cridava molt l’atenció que
fos la representació a escala
de la natura.

El ‘manual thinking’ és
una mena de mapa.
Sí, en certa manera és la
miniatura d’un projecte de
major dimensió. Però igual
que els mapes, manual
thinking també té aquest
vessant estètic: és una re-
presentació bonica que
aporta valor als projectes.

Aleshores, què és el ‘ma-
nual thinking’?
És una eina per al treball
metòdic, amb mapes i eti-
quetes, i destacaria que és
molt apta per al treball en
equip perquè evita les dis-
putes. En una primera fase
se sintetitzen les idees en
etiquetes i després es posen
en relació. Aquest procés
de subdividir el pensament
en dues parts diferents aju-
da a posar ordre en els pro-
jectes en equip.

Altres virtuts?
Puc destacar que és de fàcil
lectura, les etiquetes tenen
una vora molt gruixuda
que creen un llenguatge
fàcil de fotografiar i llegir. I
una altra virtut molt im-
portant: és fàcil de plegar i
arxivar, per la qual cosa és
una eina que ens pot
acompanyar en el temps.
No estem fent sessions en
l’aire sinó que fem docu-
ments.

D’altra manera pot acabar
a la paperera.
Sí, sol passar; en canvi, fer
servir manual thinking és
com aixecar una acta de la
reunió o firmar un con-
tracte en comú. Si cada un
anota de pròpia mà acon-

seguim una acta instantà-
nia i un compromís col·lec-
tiu.

Té l’experiència de re-
prendre un ‘manual thin-
king’ mesos després?
I anys després. Nosaltres
vam crear manual thin-
king per al nostre ús privat;
fa anys que treballem amb
aquesta eina i en tenim ar-
xivats des del 2008.

És de fàcil relectura?
A vegades no cal. Quan
construeixes un projecte
en miniatura sobre paper,
s’assenta millor a la ment.
Però sí que ho hem fet, i fins
i tot els hem reprès amb al-
tres grups.

És també útil en l’entorn
domèstic?
Jo l’he fet servir a casa per-
què a l’hora d’inscriure la
nostra filla a l’escola se’ns

va plantejar si era millor
marxar d’un barri que ens
agradava perquè l’oferta
era molt limitada. Després
de fer servir el manual
thinking vam valorar els
pros i contres de les tres al-
ternatives i vam veure que
teníem sobrevalorat el
nostre barri, i va ser menys
dolorós marxar.

Vostè és dissenyador. Què
feia a El Bulli?
Vaig arribar a El Bulli per
casualitat però vaig con-
nectar molt bé, perquè hi
havia maneres de pensar
similars. Era fascinant es-
tar al costat d’aquest equip
i m’hi vaig quedar engan-
xat. Hi ha coses d’El Bulli en
el manual thinking. Ges-
tionar un restaurant és
molt complex: hi ha un
gran nombre d’ingre-
dients, de maneres de cui-
nar, d’estris... El cuiner ha
de tenir un cap molt ben
moblat.

Per això són tan creatius?
En realitat, a El Bulli la
creativitat no hi va ser des
del començament. Però
un restaurant demana ser
molt exigent en l’organit-
zació. Quan Ferran Adrià
assumeix la creativitat,
el que fa és tractar-la amb
la mateixa exigència d’or-
ganització que ho feia amb
tota la resta. No entenia
la creativitat com una
ocurrència espontània si-
nó com alguna cosa que es
persegueix.

Luki Huber
DISSENYADOR I COAUTOR DE ‘MANUAL THINKING’
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“Quan acabes la reunió
plegues el ‘manual
thinking’ i tens l’acta”

Luki Huber. ARXIU

MANUAL THINKING

Luki Hubber i Gerrit Jan

Veldman

EMPRESA ACTIVA

24,90€

EL LLIBRE

‘Manual thinking’

és una eina per al

treball metòdic

molt apta per a la

feina en equip
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