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1. OBJECTIUS 
 
 
- Aprendre la terminologia pròpia de la fiscalitat internacional.  
- Comprendre la normativa interna de l’Estat espanyol en matèria de tributació internacional.  
- Conèixer el Conveni OCDE per a evitar la doble imposició en matèria de renda i patrimoni així 
com els Convenis per a evitar la doble imposició signats per Espanya.  
- Aprendre com tributen les persones físiques i les entitats no residents a Espanya que obtenen 
rendes en el territori espanyol, en especial, rendes de caràcter empresarial.  
 
 
2. METODOLOGIA 
 
 
- Anàlisi dels textos legals.  
- Resolució de casos pràctics.  
 
 
3. PROGRAMA 
 
 
Tema 1.- Caracterització general del sistema tributari espanyol.- Àmbit d’aplicació de les lleis 
tributàries.- La doble imposició internacional. Concepte. Mètodes i mesures per a evitar-la.- 
Normativa aplicable a la tributació de les persones físiques i entitats no residents al territori 
espanyol.  
 
Tema 2.- L’Impost sobre la Renda de no Residents.- Àmbit espacial d’aplicació.- Elements 
personals de l’Impost sobre la Renda de no Residents: Contribuents. Responsables. Representants 
dels no residents.- Domicili fiscal.  
 
Tema 3.- L’Impost sobre la Renda de no Residents (cont.).- Fet imposable. Criteris de subjecció.- 
Rendes exemptes.- Formes de subjecció a l’impost: rendes obtingues mitjançant establiment 
permanent i rendes obtingudes sense establiment permanent.  
 
Tema 4.- L’Impost sobre la Renda de no Residents (cont.).- L’establiment permanent.- Tributació 
de les rendes obtingudes per no residents mitjançant establiment permanent. Fet imposable. Base 
imposable. Període impositiu. Deute tributari.- L’impost adicional sobre els beneficis de 
l’establiment permanent transferits a l’estranger.  
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Tema 5.- L’Impost sobre la Renda de no Residents (cont.).- Tributació de les rendes obtingudes per 
no residents sense establiment permanent.- Fet imposable.- Base imposable: rendiments i guanys 
patrimonials. Especial referència al gravamen dels rendiments d’activitats empresarials.- 
Meritació.- Deute tributari.  
 
Tema 6.- Gravamen especial sobre Béns Immobles d’Entitats no Residents. Subjecció. Base 
imposable. Tipus de gravamen. Exempcions.- Règim opcional de tributació per a residents en altres 
Estats de la Unió Europea.- La gestió del gravamen de les rendes obtingudes per no residents.  
 
Tema 7.- El Dret Internacional Tributari.- Evolució històrica.- El “Model de Conveni OCDE per a 
evitar la doble imposició en matèria de renda i patrimoni”. Estructura general. Tributació de les 
diferents classes de renda, en especial, tributació dels rendiments d’activitats empresarials.- Els 
Convenis per a evitar la doble imposició signats per l’Estat espanyol. Especialitats respecte de les 
disposicions contingudes en el “Model de Conveni OCDE per a evitar la doble imposició en matèria 
de renda i patrimoni”. 
 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
 
 - Codi tributari.  
- Model de Conveni OCDE per a evitar la doble imposició en matèria de renda i patrimoni.  
- Convenis per a evitar la doble imposició en matèria de renda i patrimoni signats per l’Estat 
espanyol.  
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6. AVALUACIÓ 
 
- Exàmens parcials.  
- Examen final dels continguts de l’assignatura.  
- Treball sobre els convenis per a evitar la doble imposició signats per Espanya.  
- Participació a classe.  


