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canviï el nou sistema de fi-
nançament?
Mentre Catalunya formi part
de l’Estat espanyol hi haurà
dèficit fiscal. Podem lluitar
perquè es redueixi, cosa que
sempre serà molt difícil. El
nostre somni ha estat -i crec
que seguirà sent- negociar
que el dèficit fiscal l’accep-
tem a canvi de guanyar sobi-
rania política.

‘Turbulències i tribulacions’
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EL LLIBRE

a forçar l’ajust a les autonomies. ARXIU

Encara que cada dia prenem
decisions financeres, moltes
vegades no valorem si són les
més convenients per a la nos-
tra butxaca, ni ens preocu-
pem per mantenir la cultura
financera que ens ajudi a ma-
ximitzar cada transició.
Aquest llibre és l’oportunitat
ideal d’introduir-nos en
l’interessant món de les fi-
nances personals, a partir de
l’anàlisi de casos de perso-
natges cèlebres de pel·lícula i
sèries. Amb Finanzas para
frikis aprendrem a fer un
pressupost basat en un mes
en la vida de Clark Kent, co-
neixerem els perills de l’en-
deutament de la mà de Ho-
mer Simpson, comprendrem

la poderosa força de l’interès
compost amb la princesa Leia
i sabrem què son les finances
socialment responsables
mentre acompanyem Bill
Murray a l’oficina bancària
durant el dia de la marmota.
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La llei no restringeix que
l’import obtingut en la
transmissió del primer habi-
tatge pugui utilitzar-se en
inversions prèviament a
l’adquisició de la nova. Els
requisits que exigeix són que
s’acrediti, primer, la realitat
de la transmissió i adquisició
dels dos immobles en un pe-
ríode de dos anys; segon, el
caràcter d’habitatge habitual
dels immobles i, tercer, que
la quantitat obtinguda de la
transmissió de l’antic habi-
tatge hagi servit per finançar
l’adquisició del nou habitat-
ge habitual o, si escau, per

sufragar el finançament aliè
obtingut pel contribuent per
a aquesta finalitat. Aquestes
són les condicions que han de
complir-se, la norma no es-
tableix restriccions sobre la
seva procedència, pot con-
sistir o no en finançament
aliè. Per tant, és suficient que
la quantitat prèviament abo-
nada pel nou habitatge sigui
equivalent o superior a l’ob-
tinguda per la venda de l’ha-
bitatge. Si inverteix els diners
obtinguts amb la venda de
l’habitatge en un fons d’in-
versió i abans de dos anys,
l’import derivat de la venda
del fons es destina a adquirir
el nou habitatge en quantia
equivalent a l’import obtin-
gut per la transmissió de
l’habitatge habitual, hi ha re-
inversió.

Reinversió. Podria
invertir els diners
derivats de la

venda de l’habitatge
habitual en fons d’inversió
fins a la compra del nou
habitatge?
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L’“oceà blau” és una d’aque-
lles metàfores tan recorregu-
des en el món dels negocis
que ha fet fortuna, com ara la
del “cigne negre”. S’antepo-
sa al “mar vermell” en què
s’han de moure la gran majo-
ria de les empreses, ple de
competidors i en què cal llui-
tar molt per fer-se un espai.
Els autors de l’Estratègia de
l’oceà blau, W. Chan Kim i
Renée Mauborgne, han pu-
blicat deu anys després del
seu primer èxit editorial La
transición al océano azul, on
expliquen que navegar en
amplis oceans blaus -nous
espais de mercat- és possible
si es posen en pràctica deter-
minats processos. El llibre

narra molts casos reals de lí-
ders empresarials que han
aconseguit transformar el
mercat. Els autors asseguren
que en un entorn que canvia
tan ràpidament també hi ha
grans oportunitats.
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La normativa fiscal regula
que la constitució de drets
reals, préstecs, fiances, ar-
rendaments, pensions i con-
cessions administratives es-
tan subjectes a l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials
(ITP). Per tant, un préstec
entre particulars catalans ha
de ser presentat, pel presta-
tari, a l’Agència Tributaria de
Catalunya mitjançant el mo-
del 600. Això no obstant, cal
tenir en compte que, aquesta
operació, tot i estar subjecta,
està exempta de l’impost, per
la qual cosa no s’ha de fer cap
pagament.

A més de ser obligatòria, és
convenient recordar que la
seva presentació -que ha de
ser realitzada en el termini

d’un mes des de la data de la
signatura- permetrà elimi-
nar qualsevol dubte futur que
pugui recaure, especialment
per part d’Hisenda, sobre la
veracitat de la seva existèn-
cia, clàusules o data.

Per acabar, aclarir que, se-
gons consulta recent de la Di-
rección General de Tributos,
l’ajornament de pagament
d’un dels terminis de devo-
lució d’un préstec entre par-
ticulars formalitzat en docu-
ment privat no està subjecte
i, per tant, no sorgeixen obli-
gacions en relació amb l’ITP i
AJD. És d’entendre que això
serveix per a qualsevol clàu-
sula similar i, per tant, no és
necessari anar a la Generali-
tat per cada modificació del
contracte.

Vaig fer un préstec
al meu fill. He de
presentar-lo a
Hisenda?
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