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Actualització en
fiscalitat de les
operacions immobiliàries

//
/

IPROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
IMMOBILIARI

 

INICI 9 de març 2021

FINAL 16 de març 2021

DURADA 9 hores
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/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

SALVADOR BALCELLS IRANZO

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i advocat integrant de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1987. Professor 

d’ESADE als màsters de Finances i de Directors Propietaris i de fiscali-

tat a la Universitat de Barcelona. Advocat a Cuatrecasas entre el 1987 i 

el 1994 i actualment soci director del Despatx Manubens Advocats.

Professor col·laborador de LIDERA.

Actualitzar els coneixements 

teòrics de lleis i normativa 

tributària que afecta a la 

fiscalitat immobiliària.  

Aconseguir una visió i aplicació 

pràctica de la legislació vinculada 

a les diferents operacions 

econòmiques relacionades amb 

els immobles (tributació dels 

lloguers, de les vendes, 

operacions de reestructuració, 

situació dels immobles situats 

dins societats, ...).

OBJECTIUS

La finalitat principal  d’aquest programa es facilitar als assistents les 

eines, explicacions, i casos pràctics  necessaris per, sense tenir una 

prèvia base d’estudi de caire jurídic, poder comprendre i assimilar les 

principals lleis i normes de la fiscalitat d’àmbit tributari reguladores 

de l’activitat immobiliària vigents al Principat d’Andorra. 
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Identificació de les operacions i transaccions 
que constitueixen el fet generador.

Determinació de les operacions susceptibles 
d’exempció.

Definició de la figura de l’obligat tributari.

Regles de valoració de la base de tributació.

Quantificació de la quota de tributació.

IMPOST SOBRE LES PLUSVÀLUES
EN LES TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 
IMMOBILIÀRIES

4
Identificació de les operacions i transaccions 
que constitueixen el fet generador.

Determinació de les operacions susceptibles 
d’exempció.

Definició de la figura de l’obligat tributari.

Diferenciació entre activitat econòmica, rendes 
del capital immobiliari i guanys i pèrdues de 
capital.

Regles de valoració de la base de tributació.

Quantificació de la quota de tributació.

Bonificacions, deduccions i quota de liquidació.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES 
PERSONES FÍSIQUES: TRACTAMENT FISCAL 
DE RENDES RELATIVES A BÉNS IMMOBLES 
PER A PERSONES FÍSIQUES

2
Identificació de les operacions i transaccions 
que constitueixen el fet generador.

Determinació de les operacions susceptibles 
d’exempció.

Definició de la figura de l’obligat tributari.

Regles de valoració de la base de tributació.

Quantificació de la quota de tributació.

IMPOST SOBRE LES TRANSMISSIONS 
PATRIMONIALS

3
Naturalesa, àmbit d’aplicació i fet generador.

Obligats tributaris. Exempcions.

Determinació de la base de tributació. Règims 
especials.

Període impositiu.

Tipus de gravamen i quota de tributació.

Deduccions i quota de liquidació.

Pagaments a compte, gestió i liquidació.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

5
Obligats tributaris, responsables i representants.

Domicili fiscal i fet generador.

Tributació amb establiment permanent i sense: 
diferents tipus de rendes.

Exempcions.

Determinació de la base de tributació especial a 
les operacions immobiliàries.

Quota de tributació.

Normes de retenció.

Efectes de la signatura dels Convenis de doble 
imposició. Principals efectes i regulacions a les 
operacions immobiliàries.

IMPOST SOBRE LES RENDES DELS NO 
RESIDENTS FISCALS

6
Identificació de les operacions i transaccions que 
constitueixen el fet generador.

Determinació de les operacions no subjectes i de 
les exemptes.

Lloc de realització de les operacions.

Meritació de l’impost.

Obligats tributaris.

Regles de valoració de la base de tributació; 
modificació de la base.

Quantificació de la quota de tributació: tipus de 
gravamen.

Dret a la deducció.

Règims especials.

Obligacions formals.

IMPOST GENERAL INDIRECTE

7 CASOS PRÀCTICS



/// CALENDARI

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: de 15.00 a 19.30 hores

DURADA: 9 hores 

IMPORT: 375 €

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.
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