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LA DECLARACIÓ DE RENDA 2016 

 

L’any 2016 va haver-hi poques modificacions a l’impost donat que la reforma important es va fer per l’exercici 
2015, i l’activitat parlamentària va ser poca. 

Els canvis més importants són, probablement, la consideració com a mercantils les societats civils, sortint del 
Règim d’ Atribució de Rendes de l’IRPF, el tractament de la devolució dels interessos de préstecs abusius de les 
clàusules sol i la desaparició del programa PADRE. 

Podem doncs aprofitar aquests pocs canvis per donar una mica d’ informació. 

Els impostos espanyols a nivell internacional 

El quadre que hi ha a continuació ens indica el lloc del ranking on està ubicat l’Estat Espanyol dins l’Europa dels 
28 en percentatge de recaptació sobre el PIB1. 
 

 

          Quadre del lloc al ranking de recaptació per impost 

Impost Lloc Impost Lloc Impost Lloc Impost Lloc Impost Lloc 

IRPF 12 SOCIETATS 19 IVA 26 ESPECIALS 18 S. SOCIAL 14 

 

 

Cal destacar del quadre anterior que, on la recaptació a Espanya és més important, és l’IRPF i les cotitzacions a 
la Seguretat Social, ocupant els llocs dotzè i catorzè. 

Es desprèn també que la pressió fiscal a Espanya és inferior a la mitjana de la UE. En els tributs més importants 
recaptem menys del 90% de la mitjana europea, en canvi en cotitzacions a la Seguretat Social i IRPF, com s’ha 
dit, ens acostem a la mitjana, llocs 12 i 14 del ranking dels 28 països. 

Els tipus marginals de l’IRPF són elevats i, en canvi, la recaptació és 1,7% menor que la mitjana europea en 
proporció al PIB. 

El tipus de gravamen del salari mitjà a Espanya és del 15%, relativament baix, però quan s’hi agrega les 
cotitzacions a la S.Social, tant de treballadors com dels empresaris, s’arriba un cost tributari del factor treball 
elevat, Això dificulta la creació de llocs de treball. 

El quadre següent presenta el percentatge d’ingressos totals dels estats de la UE dels anys 2014 i 2015, detallats 
per impostos i cotitzacions a la S.Social, les quantitats són en percentatge sobre el PIB. S’amplia el quadre amb 
el PIB per càpita i la posició que ocupa cada nació en quan a ingressos per impostos i PIB per càpita perquè el 
lector pugui comparar les distintes economies. 

Els països destacats per tenir molta tributació en relació al PIB per càpita són Hongria que ocupa el desè lloc 
d’ingressos però només el lloc vint-i-set del PIB per càpita, seguit de Grècia novena en ingressos i lloc vint-i-dos 
de renda, i França primera en ingressos i tretzena en PIB. A l’altra costat, on la tributació és baixa, hi trobem 
Suiza i Irlanda amb un ranking d’ingressos dels números trenta i trenta dos i PIBS situats als números dos i quatre 
del ranking. 
  

                                                           

 1 Font Eurostat 
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Espanya es situa en el lloc 21 d’ingressos totals per impostos i cotitzacions socials amb un PIB situat al lloc setzè. 
Hi ha marge per augmentar la tributació, sobre tot en l’IVA. 
 

               Quadre: percentatge d’ ingressos totals per impostos i cotitzacions socials relacionats amb el PIB per càpita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            El PIB per càpita català va ser l’any 2015 de 27.663 euros que el situaria al lloc 14-15. 
 

L’Impost personal a Europa 

La dispersió dels tipus impositius màxims dels impostos personals (IRPF) a Europa són importants, lidera el 
ranking Suècia amb un 57,1% i destaca Portugal que, com ja hem vist només és al lloc vintè en quan a PIB, però 
en canvi és el segon en tipus màxim amb un 56,5%. Es pobres portuguesos paguen de forma cruel el deute 
acumulat en els darrers anys. I sembla que els hi pensar augmentar més. 

País 2014 
 
 

2015 
 

PIB x càpita Lloc ingressos Lloc PIB 

França 47,8 47,9 33.400 1 14 

Dinamarca 50,3 47,6 48.400 2 6 

Bèlgica 48 47,5 37.400 3 12 

Àustria 43,8 44,4 40.000 4 9 

Suècia 43,5 44,2 46.600 5 7 

Finlàndia 44 44,1 39.000 6 10 

Itàlia 43,5 43,5 27.600 7 15 

Eurozona 19 41,5 41,4 31.600   

Alemanya 39,7 40 37.900 8 11 

Eu-28 40 40    

Grècia 39 39,6 16.209 9 22 

Hongria 38,3 39,2 11.500 10 27 

Luxemburg 39,4 39,1 92.900 11 1 

Noruega 38,9 38,8 64.000 12 3 

Països baixos 38 38,2 40.900 13 8 

Croàcia 36,8 37,6 10.900 14 29 

Sèrbia 37,4 37,3 4.821 15 32 

Eslovènia 37 37,1 19.300 16 19 

Portugal 37,1 37 17.900 17 20 

Islàndia 38,6 36,7 53.957 18 5 

Regne Unit 34,4 34,9 36.100 19 13 

Malta 35,1 34,7 22.700 20 17 

Espanya 34,5 34,6 24.000 21 16 

Txèquia 33,9 34,4 16.500 22 21 

Estònia 32,8 34,1 15.900 23 23 

Polònia 32,9 33,3 11.000 24 28 

Xipre 33,2 33 21.000 25 18 

Eslovàquia 31,3 32,4 14.900 26 24 

Letònia 29,3 29,5 12.800 27 26 

Lituània 27,9 29,4 13.500 28 25 

Bulgària 28,4 29 6.600 29 31 

Suiza 27 28,1 71.589 30 2 

Romania 27,5 28 8.600 31 30 

Irlanda 29,9 24,4 56.800 32 4 
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Anem a veure com estan aquests tipus màxims: 
 

                                                Tipus màxim de l’IRPF per països  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal, Eslovènia i Grècia presenten un tipus molt elevats en relació al PIB per càpita, en canvi Luxemburg, i 
Noruega presenten els tipus més baixos en relació als seus elevadíssims PIB.  

Hom pot observar la dispersió dels tipus en els països europeus que van del 10% de Bulgària al més del 56% de 
Portugal. Tampoc és el mateix tributar aquest percentatge amb una renda de 50.000 euros que amb una de 
17.900 euros. 

País Típus màxim  PIB per càpita 

Portugal 56,5 17.900 

Dinamarca 55,8 48.400          

Bèlgica 53,7 37.400          

Països baixos 52 40.900          

Finlàndia 51,6 39.000          

França 50,2 33.400          

Àustria 50 40.000      

Eslovènia 50 19.300       

Itàlia 48,8 27.600       

Grècia 48 16.209       

Irlanda 48 56.800 

Catalunya 48 27.000 

Alemanya 47,5 37.900 

Croàcia 47,2 10.900 

Islàndia 46,3 53.957 

Espanya 45 24.000 

Regne Unit 45 36.100 

Luxemburg 43,6 92.900 

Noruega 38,7 64.000 

Malta 35 22.700 

Xipre 35 21.000 

Polònia 32 11.000 

Eslovàquia 25 14.900 

Letònia 23 12.800 

Estònia 20 15.900 

Romania 16 8.600 

Hongria 15 11.500 

Lituània 15 13.500 

Txèquia 15 16.500 

Bulgària 10 6.600 
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En darrer lloc, analitzem el cost fiscal sobre el treball en alguns2 països europeus 

 

                     Cost fiscal del treball (Irpf + S.Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanya és el tercer dels països exposats que més elevat te el percentatge de contribució empresarial al cost 
fiscal del treball amb un 18,1 % només superada per països com Estònia i França, per altra banda, els països de 
Dinamarca, Islàndia, Suiza, Regne unit, Irlanda, Noruega, Luxemburg, Països Baixos, on normalment es creu que 
la tributació sobre el treball és molt alta, són els que presenten menors taxes. La competitivitat del factor treball 
no és la millor a Espanya, sobre tot si és te en compte aquesta aportació del 18 % per part de les empreses. 

La majoria dels altres països ho compensen amb taxes més elevades a l’IVA que és la política correcte per ser 
més competitius, rebaixar els costos laborals i compensar-ho augmentar algun punt l’ IVA que no te incidència 
en les exportacions donat que es merita en destí, es a dir, quan es ven a un altra país de la UE, l’IVA es paga en 
aquest país, per tant, si els costos laborals són més baixos i, si a més s’augmenta la productivitat, les empreses 
situades a Espanya són més competitives en quan a preu. 

 

                                                           

2 De la resta no tenim informació 
3 Només s’han posat els salaris de la zona euro 

País Salari mig3 IRPF+ S.SOCIAL 
TREBALLADOR 

IRPF + 
S.SOCIAL 

TOTAL 
S.SOCIAL 
EMPRESA 

Bèlgica 46.570 40,7 54 13,3 

Alemanya 47.800 39,7 49,4 9,7 

Hongria  33 48,2 15,2 

França 38.049 29,1 48,1 19 

Itàlia 30.642 31,1 47,8 16,7 

Àustria 44.409 31,9 47,1 15,2 

Finlàndia 43.816 30,8 43,8 13 

Suècia  24,9 42,8 17,9 

Eslovènia 18.292 33,4 42,7 9,3 

Lituània 10.173 29,1 42,6 13,5 

Portugal 17.521 27,6 41,5 13,9 

Grècia 20.074 25,4 40,2 14,8 

Espanya 26.710 21,4 39,5 18,1 

Estònia 13.640 18,3 38,9 20,6 

Luxemburg 56.197 31 38,4 7,4 

Països baixos 50.853 30,4 37,5 7,1 

Dinamarca  36,2 36,5 0,3 

Noruega  27,9 36,2 8,3 

Polònia  25 35,8 10,8 

Islàndia  29,2 34 4,8 

Regne Unit  23,3 30,8 7,5 

Irlanda 35.592 19,2 27,1 7,9 

Suiza  16,9 21,8 4,9 
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Els principals impostos a Espanya 

 

         Recaptació a l’Estat Espanyol en milions d’euros: 

         Font Agència Tributària 

 

Els ingressos tributaris han augmentat a l’Estat Espanyol  l’any 2016 un 2,33% en relació a l’any anterior. En el 
capítol de la imposició directa augmenten el de Societats i el de No residents, l’IRPF es va mantenir estable. 

Pel que fa a la imposició indirecte augmenten tots els impostos. Cal destacar l’augment experimentat per l’IVA 
en ple període de crisi, l’any 2009 és va recaptar 33.567 milions d’euros i set any després 62.845, quasi el doble. 
La recuperació del consum i l’augment de tipus van donant el seu fruit. 

 
              Distribució de la càrrega impositiva: 

 

    Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’AEAT                       

 

El tram on més és recapta és el de 45.000 a 90.0000 euros de Base imposable, seguit per el de més de 90.000 
euros malgrat només suposen el 6,30% de declaracions. La frase qui paga menys és qui més te s’hauria d’anular 
ja del lèxic polític, una altra cosa és que, segurament, aquesta recaptació és gràcies als assalariats que no tenen 
cap manera d’evadir al fisc.  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ 15-16 

IRPF 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.662 72.345 72.416 0,10% 

SOCIETATS 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 20.649 21.678 4,98% 

NO RESIDENTS 2.342 2.564 2.040 1.708 1.416 1.420 1.639 1.960 19,59% 

ALTRES 74 88 118 1.319 1.737 1.820 2.120 1.773 -16,33 

TOTAL I. DIRECTES 86.461 85.827 88.572 95.081 93.049 94.615 96.753 97.827 1,11% 

IVA 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174 60.305 62.845 4,21% 

IMPOST ESPECIALS 19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 19.104 19.147 19.866 3,76% 

ALTRES 2.739 3.001 2.965 2.921 2.721 2.956 3.274 3.411 4,18% 

TOTAL I. INDIRECTES 55.655 71.893 71.250 71.594 73.725 78.234 82.726 86,122 4,11% 

ALTRES 1.907 1.816 1.938 1.892 2.073 2.140 2.530 2.300 -9,05% 

TOTAL D’INGRESSOS 144.023 159.536 161.760 168.567 168.847 174.989 182.009 186.249 2,33% 

Base imposable 

 

 

‘% declaracions 
 

‘% acumulat 

 

 

 

‘% quota 
 

Menor o igual a 9.000 euros 32,30% 32,30% 0,70% 0,7% 

De 9.000 a 18.000 euros 27,20% 59,50% 10,10% 10,80% 

De18.000 a 27.000 euros 18,40% 77,90% 
 

17,70% 28,50% 

De 27.000 a 36.000 euros 11,00% 88,90% 18,30% 46,80% 

De 36.000 a  45.000 euros 4,80% 93,70% 11,50% 58,30% 

De 45.000 a 90.000 euros 5,20% 98,9% 23,10% 81,40% 

Més de 90.000 euros 1,10% 100% 18,60% 100% 
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Per últim donarem una ullada a les declaracions de Patrimoni 
 

                             Impost sobre el Patrimoni .Exercici 2014      

                       

                                 

 

 

 

 

 

 

 

  Font REAF4 a partir dades Agència tributària 

 

El número de declaracions ha pujat de 178.481 l’any 2013 a 181.474 l’any 2014 augmentant la recaptació de 
929 a 937 milions. És un impost més polític que recaptatori i es podria augmentar la base imposable exempta 
de declarar sense que passes res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Registre d’Economistes Assessors Fiscals 

 

Base imposable Núm. de liquidacions Recaptació 

Fins a 90.000 euros 1.738,00 0 

De 90.000 a 120.000 euros 296,00 0 

De 120.000 a 300.000 2.160,00 0 

De 300.000 a 1.502.000 euros 121.052,00 137.971,385,00 

De 1.502.000 a 6.010.000 euros 50.287,00 511.008.798,00 

De 6.010.000 a 30.050.000 euros 5.833,00 193.365,74 

Més de 30.050.000 euros 508,00 94.683,77 
 

TOTALS 181.874 937.029.703,00 
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ALGUNES RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS 

Quan cal presentar la declaració 

D’entrada qualsevol persona que rebi rendiments i hagi residit a Espanya més de 163 dies a l’any ha de fer-la. 
Ara bé, per simplificar, qui rep  rendiments que tenen retenció, i es compleixen una sèrie de condicionants, es 
considera que amb l’ingrés d’aquesta retenció és fa ja la tributació de l’impost.  Anem a veure quins són aquests 
casos: 

• Persones que reben rendiments del treball, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials (amb retenció). 

El primer condicionant és que aquests rendiments han d’estar subjectes a retenció. És a dir que quan 
ens donin el rendiment, restin un 19% que és el tipus per l’any 2016. Com s’ha dit, l’import retingut 
configura ja el pagament de l’impost; quan els bancs donen un rendiment, cada cop menys, per uns 
diners que hi tenim dipositats, o quan ens donen un premi, qui dóna, resta aquesta quantitat i la diposita 
a l’Agència Tributària. 

 

 

RENDIMENTS DEL TREBALL 

REBUTS D’UN SOL 
PAGADOR 

 REBUTS DE MÉS D’UN 
PAGADOR 

 ALTRES RENDI- 
MENTS DE TREBALL 

             

Més de 
22.000€ 

bruts 

 

Menys de 
22.000€ bruts 

 Si del segon 
pagador s’han 

rebut 
 + de 1.500 
euros bruts 

 Si del segon 
pagador s’han 

rebut  
- de 1.500 

euros bruts 

 
Pensions 

compensatòries entre 
cònjuges inferiors a 

12.000 euros 

              
 

SI  
 

NO  Si, el total 
rebut de tots 

els pagadors és 
inferior a 
12.000€ 

 
 

NO  
 

               NO 
 

Quan el pagador no 
està obligat a fer 
retencions i són 

inferiors a 12.000€ 
 

            

      NO       

      Si, el total 
rebut de tots 

els pagadors és 
superior a 
12.000€ 

    
 

               NO 

Quan al rendiment 
rebut te un tipus de 

retenció fixe i és 
inferior a 12.000€             

      SI       
                          NO 



 

Pàgina 8 

 

 

Alguns exemples de rendiments del capital mobiliari són: els de comptes corrents, estalvis, dividends de 
participació a fons propis d’entitats, contractes d’assegurances de vida, d’alguns fons d’inversió. Trobem 
guanys patrimonials amb retenció en: premis en metàl·lic, en espècie, alguns fons d’inversió i poca cosa 
més. 

 

 

 

 

Doncs bé, quan una persona física obté, amb la suma dels dos rendiments anteriors, una renda bruta 
inferior a 1.600 euros, no ha de fer la declaració. Ja tributa amb la retenció. 

 

• Rendes immobiliàries imputades + rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció + 

subvencions per compra d’habitatges de protecció oficial. 

La imputació de rendes d’immobles són les que el contribuent ha d’incloure com a ingrés a la declaració 
per ser propietari de béns urbans que no són el seu habitatge habitual, no estan llogats, o no estan 
afectats a activitats econòmiques, el cas més conegut és el de les segones residències. La llei d’IRPF 
castiga des de l’any 1978 a tots els propietaris que utilitzen més d’un immoble fent posar, com a 
rendiment, el 2% del valor cadastral 5. 

Els rendiments del capital mobiliari sense retenció més usuals són els de les lletres del tresor.  

 

 

 

 

Doncs bé, si com a contribuent rep aquest tipus de rendes per un total conjunt de 1.000 euros anuals o 
menys, no cal que faci la declaració. 

 

 

 

 

• No l’han de presentar tampoc: 

Tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar 
la declaració. 

 

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta. 

                                                           

5 Es pot donar el cas de ser l’1,1% si el valor cadastral ha estat revisat en els deu darrers anys 

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI + GUANYS PATRIMONIALS AMB RETENCIÓ 

   Suma de rendiments del capital mobiliari + guanys patrimonials 
subjectes a retenció. 

 >1.600€   =   SI 
 <1.600€   = NO 

 

RENDES IMPUTADES + RDTS. CAP. MOBILIARI SENSE + SUBV. HABITATGES PROT. OFICIAL 

   
Suma d’aquests rendiments 

 >1.000€   =   SI 
 <1.000€    =  NO 

 

PÈRDUES PATRIMONIALS  

   
Si són inferiors a 500 euros no l’han de presentar  
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Termini de presentació 

Entre els dies 5 d’abril i 30 de juny de 2017 es pot aconseguir l’esborrany i/o les dades fiscals. 

A partir del 5 d’abril fins al 30 de juny es pot presentar l’esborrany o la declaració. La data és la del 26 de juny 
quan l’esborrany o la declaració surtin a pagar i es domiciliï el pagament (encara que només sigui el segon 
termini).  

El dia 6 de novembre s’abonarà el segon termini si es faci en dos pagaments fraccionats. 

L’impost sobre el Patrimoni es pot presentar entre els dies 5 d’abril i 30 de juny.  

Declaració conjunta o separada 

Amb caràcter general, la declaració de l'IRPF es presenta de manera individual. No obstant, les persones 
integrades en una unitat familiar poden fer-ho, si així ho desitgen, de manera conjunta, sempre que tots els seus 
membres siguin contribuents per aquest impost. 
  

Per l'IRPF, existeixen dues modalitats d'unitat familiar: 
  

1. En cas de matrimoni la  unitat familiar està integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi 
ha, els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin 
independentment, i els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat 
prorrogada o rehabilitada. 

 

La majoria d'edat s'assoleix als 18 anys.  
 

2. En absència de matrimoni o quan hi ha separació legal, és la formada pel pare o la mare i la totalitat 
dels fills que convisquin amb un o altre i reuneixin els requisits assenyalats per a la modalitat 
anterior. 

 
De les definicions anteriors en podem extreure les següents conclusions: 
 

 

- Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constitueix unitat familiar en  l'IRPF. 
- Ningú no pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps.  
- La determinació dels membres de la unitat familiar es fa tenint en compte la situació el dia 31 de 

desembre de cada any. Per tant, si un fill compleix els 18 anys durant l'any, ja no formarà part de la 
unitat familiar en aquest període impositiu. Tampoc formaran part de la unitat familiar el membre que 
mori durant el període impositiu. 

 

 

A les parelles de fet, només un dels seus membres (pare o mare) pot formar unitat familiar amb els fills que 
reuneixin els requisits comentats i, en conseqüència, optar per la tributació conjunta. L'altre membre de la 
parella ha de declarar de manera individual. El mateix criteri és aplicable en els casos de separació o divorci amb 
guarda i custòdia compartida. 
 
Una vegada escollida l'opció per tributar de manera individual o conjunta, no és possible modificar-la després 
presentant una nova declaració, tret que aquesta última es presenti dins el termini reglamentari; finalitzat 
aquest , no es pot canviar l'opció de tributació per aquest període impositiu.  
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La tributació conjunta vincula tots els membres de la unitat familiar, si un qualsevol dels membres de la unitat 
familiar presenta declaració individual, els restants membres hauran d'utilitzar aquest mateix règim de 
tributació. 

Reduccions per fer la declaració conjunta 

En principi cal dir que la tributació conjunta surt a compte econòmicament quan un dels dos cònjuges no rep 
rendiments  o en alguns casos d’unitats familiars monoparentals. 

 

a) En declaracions conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges i els seus fills, s'aplica 
una reducció de la base imposable de 3.400 euros anuals. 

b) En declaracions conjuntes d'unitats familiars formades pel pare o la mare i tots els fills que convisquin 
amb un o altre s'aplicarà una reducció de la base imposable de 2.150 euros l’any. 

 

Important:  no s'aplica la reducció quan el contribuent conviu amb el pare o la mare d'algun dels fills que 
formen part de la unitat familiar. 
 

Els límits de l'obligació de declarar són els mateixos en tributació individual i conjunta. Per tant, si s'opta per 
tributació conjunta, s'han d'incloure en la declaració totes les rendes dels membres de la unitat familiar, amb 
independència que individualment resultin o no obligats a presentar declaració. 

 

Fins quan és poden incloure els fills? 

Donen dret a mínim per descendents, els següents: 
 

- Descendents menors de 25 anys a 31 de desembre de 2015, que convisquin amb el  contribuent i que 
no hagin tingut rendes superiors a 8.000 euros nets (sense comptar les exemptes) i  no presentin de 
forma independent declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros. 

 

- Descendents majors de 25 anys a 31 de desembre de 2015 amb grau de minusvalidesa igual o superior 
al 33 per 100, que convisquin amb el contribuent, o han tingut rendes superiors a 8.000 euros nets 
(sense comptar les exemptes) i no han presentat, de forma independent, declaració per l'IRPF amb 
rendes superiors a 1.800 euros. 

 

Cal tenir en compte: 
 

- Si els descendents són menors de 18 anys (o, essent majors, formen part de la unitat familiar per tenir 
discapacitat), s'han d'incloure les seves rendes en la declaració conjunta. 

 

- Si els descendents són menors de 25 anys i tenen rendes inferiors a 8.000 euros, aquestes rendes no 
s'han d'incloure en la declaració dels pares o ascendents. Aquests fills donen dret a la reducció per 
descendents, però al no formar part de la unitat familiar, no generen reducció per tributació conjunta. 
 

- Si hi ha fills menors de 18 anys i fills majors de 18, però menors de 25, és possible la presentació d'una 
declaració conjunta (pares i menors de 18), en què s'apliqui la reducció per descendent. 

 

Nota de l’AEAT  en relació al límit de 8.000 euros 

El concepte de renda està constituït per la suma  dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i 
immobiliari, i d'activitats econòmiques), les imputacions de rendes i els guanys i pèrdues patrimonials de 
l'any.  
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Pel límit dels 8.000 euros cal computar aquests rendiment pel seu import net, un cop deduïdes les despeses, 
incloent també la  que correspon al concepte d’ altres despeses” de 2.000 € de l'article 19.2 f de la Llei 
d'IRPF. Si són rendiments del treball es tindrà en compte també la reducció prevista en l'article 18 de la 
LIRPF. 

 
Pregunta: Un ascendent d'un contribuent percep únicament una pensió de 9.600 euros. Li dóna dret a 
l'aplicació del mínim per ascendents? 

 
Resposta: Sí, ja que al minorar el rendiment íntegre de treball en l'import de les despeses deduïbles que 
preveu l'article 19 de la Llei de l'IRPF, en particular els de l'apartat 2.f) "En concepte d'altres despeses 
diferents dels anteriors , 2.000 euros anuals ", el rendiment net serà com a màxim de 7.600 euros. 

 

ONG o església catòlica 

Els contribuents poden optar per destinar un percentatge de la seva quota íntegra a col·laborar econòmicament 
amb l'Església Catòlica i altres finalitats d'interès social.  

També poden no exercir cap opció. En tot cas, sigui quina sigui la seva decisió respecte a l'assignació tributària, 
no es modifica la quantitat final de l'impost que paguen o de la devolució a què tinguin dret. 

 

Assignació tributària a l'Església catòlica 
 

A partir del dia 1/01/07 l'Estat destina al sosteniment de l'Església catòlica el 0,7% de la quota íntegra de l'IRPF 
dels contribuents que així ho manifestin a la seva declaració 
 
Assignació de quantitats a fins d'interès social 
 

Per aquest any l'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interès social el 0,7% de la quota íntegra de l'IRPF 
corresponent als contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en aquest sentit. 
 
Opcions per al contribuent: 
 

No marcar cap opció (el total del percentatge de la quota íntegra de l'IRPF s'imputarà als pressupostos generals 
de l'Estat amb destinació a fins generals). 
 
 

Marcar una de les dues caselles: fins socials o Església Catòlica. Es destinarà un 0,7% a l’escollida 
 

Marcar les dues caselles: Església Catòlica i fins socials. En aquest cas es destinarà un 0,7% a cadascuna de les 
opcions. 
 
Per tant, el fet de posar les creus a les dues opcions no implica que a una es destini la meitat 
 

És obligatori posar les referències cadastrals?  

SI 
 

Cas contrari, rebrà un requeriment de l’AEAT. 
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Quan comencen les devolucions? 

L'Administració té un termini de sis mesos, des del dia de presentació de la declaració, o des de la data de la 
presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per fer la liquidació provisional que confirmi o 
rectifiqui, l'import de la devolució sol·licitat pel contribuent. 
 

Si la liquidació provisional no s'ha fet en el termini de sis mesos, l'Administració tornarà  d'ofici l'excés de 
pagaments a compte sobre la quota auto liquidada. 
 

 
Passat el termini de sis mesos sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a 
l'Administració, aquesta aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interès de demora tributari des de 
l'endemà de l'acabament del termini i fins a la data d'ordenació del pagament, sense necessitat que el 
contribuent el reclami. 
 

Es pot demanar aplaçament si la declaració és a pagar? 

La normativa de l'IRPF preveu la possibilitat de fraccionar el deute tributari en dos pagaments: el primer serà 
del 60% del total import, i s’ha de fer efectiu en el moment de presentar la declaració;  el segon, del 40% restant, 
fins al 6 de novembre, sempre que la declaració es presenti dins el termini establert i no es tracti d'una declaració 
complementària .  

Complementàriament es pot sol·licitar també ajornament o fraccionament del pagament dels deutes tributaris 
d'acord amb el que preveu l'article 65 de la Llei General Tributària 58/2003,  i en els articles 44 i següents del 
Reglament general de recaptació, si bé dos mecanismes d'ajornament / fraccionament són incompatibles de 
manera simultània. 

Què cal fer si s’ha presentat una declaració errònia? 

• Errors en perjudici del contribuent: 
 

Si el contribuent va declarar de més  alguna renda  que és exempta, va posar imports  superiors en quantia 
o ha oblidat practicar alguna reducció o deducció a què tenia dret, podrà sol·licitar a la delegació o 
administració de l'Agència Tributària del seu domicili fiscal la rectificació de l’ autoliquidació feta, sempre 
que l'Administració no hagi practicat una liquidació provisional o definitiva per aquest motiu, i no hagi 
passat el termini de quatre anys (a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les 
declaracions, o bé, si la declaració es va presentar fora d'aquest termini, des del dia següent a la 
presentació). 
 
És convenient que faci constar clarament els errors i que acompanyi justificació suficient dels mateixos. 

 

Novetat en la declaració de 2016 

S’ha incorporat un apartat en la declaració per a sol·licitar la rectificació d'autoliquidacions. Si el contribuent 
marca la casella 127, l'autoliquidació fa les funcions també de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, 
d'acord amb el disposa l'article 126 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels 
tributs aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol. 
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• Errors en perjudici de la Hisenda Pública: 
 

Els errors o omissions en declaracions ja presentades que hagin motivat la realització d'un ingrés inferior al 
que legalment hagués correspost o la realització d'una devolució superior a la procedent s'han de 
regularitzar mitjançant la presentació d'una declaració complementària a la originalment presentada.  

 

Es pot canviar el domicili fiscal? 

Si, cal utilitzar el model 030 o en la tramitació de l’esborrany 
 

 
BASE IMPOSABLE 
 

 Quins rendiments tributen? 

• Rendiments del treball 

• Rendiments de capital: mobiliari i immobiliari 

• Rendiments de les activitats econòmiques 

• Guanys i pèrdues patrimonials 

 

Totes les rendes tributen igual? Tipus impositiu 

NO 

Hi ha dos tipus de renda diferents, unes, la majoria, tributen a la base general de l’impost. Aquesta base genera 
una tributació que augmenta progressivament d’acord amb els ingressos obtinguts. La taula general per l’any 
2015 tenint en compte la part Estatal i l’ Autonómica sumades és: 
 

Base liquidable 
de 

Base liquidable 
a Tipus estat 

Tipus auto- 
nòmic 

Tipus Total 

0 12.450,00 9,50% 12,00% 21,50% 

12.450,00 17.707,20 12,00% 12,00% 24,00% 

17.707,21 20.200,00 12,00% 14,00% 26,00% 

20.200,01 33.007,20 15,00% 14,00% 29,00% 

33.007,21 35.200,00 15,00% 18,50% 33,50% 

35.200,01 53.407,20 18,50% 18,50% 37,00% 

53.407,21 60.000,00 18,50% 21,50% 40,00% 

60.000,01 120.000,20 22,50% 21,50% 44,00% 

120.000,21 175.000,20 22,50% 23,50% 46,00% 

175.000,21  22,50% 25,50% 48,00% 
 

 

 

 

 

 



 

Pàgina 14 

 

 

 

 

 

 

Hi ha una altra taula per les rendes de l’estalvi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es pot veure com la tributació de les rendes de l’estalvi és menor a la resta de rendiments encara que, caldria 
examinar-les una a una donat que algunes tenen altres tipus d’impost. 
 

Com tributen les pensions compensatòries 

Es poden donar dos tipus de pensions compensatòries: 

A favor de l’ex parella: per qui la rep és un rendiment del treball i per qui la dóna, és deduïble del total de 
retribucions. 

A favor dels fills (anualitats per aliments): no redueix la base imposable però per no incrementar la pressió fiscal 
tributen separadament de les altres (i per tant no hi ha tanta progressivitat). Alerta! Si tens dret al mínim 
familiar, cas de les custòdies compartides, no pots utilitzar aquesta reducció. 
 

Origina un guany patrimonial la dació en pagament? 

El guany o pèrdua patrimonial és la diferència entre l'import total del deute cancel·lat i el valor d'adquisició de 
l'habitatge. Aquest guany que es produeix en les dacions en pagament està exempt en el cas de deutors de 
contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària. 
 
Així mateix, també estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest per la transmissió de 
l’habitatge degut a execucions hipotecàries judicials o notarials. 
 

 

Quin és el tractament de la renda d’emancipació dels joves 

És regulada en el RD 1472/2007, de 2 de novembre, modificat per RD 366/2009, de 20 de març i per RD 
1260/2010, de 8 d'octubre.  
 
Els perceptors de renda d'emancipació han declarar-la com a guany patrimonial . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Base liquidable 
de 

 

Base liquidable 

a 

Tipus estat 
Tipus 

autonòmic 
Tipus Total 

0 6.000,00 9,50% 9,50% 19,00% 

6.000,01 50.000,00 10,50% 10,50% 21,00% 

50.000,01 Endavant 11,50% 11,50% 23,00% 
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Com tributen les subvencions 

Quasi totes les subvencions o ajuts, llevat que la llei expressament ho indiqui, a persones que no fan activitats 
econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials. Les que reben les persones que si fan activitats 
econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l'activitat o de guany patrimonial, segons la 
destinació de la subvenció o ajuda. 

Entre les subvencions o ajudes més freqüents, destaquen les destinades a l'adquisició d'habitatges, les del 
Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (Pla PIVE), els ajuts per a compensar despeses escolars, per a realitzar 
determinades millores en els habitatges (eficiència energètica, accessibilitat, etc.) i per compensar determinades 
despeses relacionades amb la protecció de la salut. 

Cadascuna d'aquestes subvencions o ajudes pot tenir un tractament diferent en l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, de manera que per comprovar si han o no declarar-se, convé, en primer lloc, consultar l'acord 
de concessió de l'ajut, que , si està exempta, recollirà aquesta circumstància. 

El pla PIVE i les subvencions per compra d’habitatge tributen. 

 
 
 

DEDUCCIONS I REDUCCIONS 

És aplicable la deducció per habitatge  

No,  
 

Aquesta deducció ja es va suprimir per l’any 2013 quedant un règim transitori per als contribuents que haguessin  
comprat el seu habitatge habitual en dates anteriors. Així només tindran dret a deducció: 
 

- Els contribuents que varen comprar l’habitatge habitual o lliurat quantitats per construir-lo amb 
anterioritat a 1 de gener de 2013. 

- Els que van lliurar quantitats amb anterioritat a 1 gener 2013 per obres de rehabilitació o ampliació de 
l'habitatge habitual, sempre que estiguin acabades abans de 1 de gener de 2017. 

- Els contribuents que haguessin lliurat abans del dia 1 de gener de 2013, quantitats per obres i 
instal·lacions per adequar l’habitatge habitual de persones amb discapacitat (obres o instal·la-cions que 
han d’estar acabades abans de 1 gener 2017) 

 

Per tant, per a poder aplicar el règim transitori de deducció cal que els contribuents hagin aplicat la deducció 
per l’habitatge l’any 2012 o anteriors, o bé, que no l'hagin pogut aplicar encara perquè l'import invertit no hagi 
superat el import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d'habitatges anteriors. 
 

Recordem les bases deduïbles : 
 

- La base màxima de deducció és de 9.040 euros en els supòsits d'adquisició o rehabilitació d'habitatge i 
per les quantitats dipositades en compte habitatge. 
 

- I la quantitat de 12.080 euros en el cas d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per 
raó de discapacitat. 
 
 
 
 



 

Pàgina 16 

 

És aplicable la deducció per comptes habitatge? 

No. 
 

Encara que s’haguessin començat a fer aportacions amb anterioritat al 2013. 
 

És aplicable la deducció per millores a l’habitatge? 

No, excepte que hi hagi quantitats pendents d’anys anteriors 
 

Des del 14 d'abril de 2010 fins al 31 de desembre de 2012 hi ha dos règims diferents per deduir les obres de 
millora : 

- Deducció per obres de millora en l'habitatge habitual, que es podien aplicar els contribuents amb una 
base imposable inferior a 53.007,20 euros anuals. Calia que les obres fossin fetes del 14 d' abril de 2010 
fins el 6 de maig de 2011. 

- Deducció per obres de millora en qualsevol habitatge (no només l’ habitual). Aquesta la podien aplicar 
els contribuents amb una base inferior a 71.007,20 euros anuals i calia fer les obres des del 7 de maig 
de 2011 fins al 31 desembre 2012 . 

 

L'aplicació d'una o altra deducció a les quantitats satisfetes per a la realització d'aquestes obres, sempre que 
es complís el requisit del període d’execució de les mateixes, s’atenia al règim vigent en el moment del 
pagament de les obres. 
 

Cal tenir en compte en el moment de la deducció durant l’exercici 2014, la possibilitat que concorrin tant 
quantitats pendents de deduir per un o altre règim.  

L’ordre d’aplicació és: 

Primer . Deducció per obres de millora en habitatge : 

1r . Quantitats satisfetes des del 7 de maig al 31 desembre 2011 pendents de deducció. 

2n. Quantitats satisfetes en l'exercici 2012 pendents de deducció . 

Segon . Deducció per obres de millora en habitatge habitual : 

1r . Quantitats satisfetes des del 14 d'abril al 31 desembre 2010 pendents de deducció. 

2n . Quantitats satisfetes des de l'1 de gener al 6 maig 2011 pendents de deducció . 

 

Puc aplicar alguna deducció per lloguer d’habitatge?  

Aquesta deducció estatal ha quedat anul·lada però hi ha un règim transitori pels lloguers fets amb anterioritat 
a 1 de gener de 2015. 

Si un contribuent te un contracte d'arrendament anterior a  1 de gener de a 2015 i ha pogut  deduir els imports 
pagats a les declaracions d’aquests exercicis anteriors, poden fer-ho encara al 10,05% de les quantitats pagades 
pel lloguer del seu habitatge habitual, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. 

La base màxima és de: 

▪ 9.040 euros anuals, quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros anuals. 
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▪ 9.040 - [1,4125 x (BI - 17.707,20)], quan la base imposable estigui compresa entre 17.707,20 i 
24.107,20 euros anuals. 

 

Hi ha també una deducció autonòmica que es tracta més endavant a l’apartat autonòmic. 
 

Quins percentatges de reducció poden aplicar-se els propietaris de pisos llogats? 

El 60% en els lloguers d’habitatges habituals. 
 

La reducció del 100 per 100, que hi havia quan l'arrendatari estava entre els 18 i 30 anys ha desaparegut. 
 

Què són els mínims personals i familiars? 

És la part de la base liquidable que no tributa per considerar que les quantitats són les mínimes  per cobrir  les 
necessitats bàsiques.  
 

En el quadre que s’exposa a continuació, s’observa les quantitats establertes en la declaració de l’exercici 2016 
pel que fa a mínims personals, per descendents, ascendents i discapacitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quantitats d’aquestes minoracions per trobar la base imposable són les mateixes que les aplicades en 
l’exercici anterior. 

Mínim personal Any 2016 Any 2015 

General 5.550,00 5.151,00 

Més de 65 anys 6.700,00 6.069,00 

Més de 75 anys 8.100,00 7.191,00 
   

Mínim per descendents   

Primer fill 2.400,00 1.836,00 

Segon fill 2.700,00 2.040,00 

Tercer fill 4.000,00 3.672,00 

Quart i següents 4.500,00 4.282,00 

Menors de 3 anys 2.800,00 +2.244,00 

Mort d’un descendent 2.400,00  
   

Mínim per ascendents   

+ de 65 anys 1.150,00 918,00 

+ de 75 anys 2.550,00 2.040,00 
   

Mínim per discapacitats   

Contribuents discapacitats:   

Entre el  33% i el 65% 3.000,00 2.316,00 

Menor  65% + mobilitat reduïda 6.000,00 4.632,00 

Discapacitat  = + 65% 12.000,00 9.354,00 

Ascendents o descendents discapacitats   

Entre el  33% i el 65% 3.000,00 2.316,00 

Menor  65% + mobilitat reduïda 6.000,00 7.038,00 

Discapacitat  = + 65% 12.000,00 2.316,00 

Descendent  mort 2.400,00  

Mort d’un ascendent 1.150,00  
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Reduccions de la base imposable 
 
La base imposable es redueix : 
 

• Per fer la tributació conjunta tota la unitat familiar: 3.400 euros, si és monoparental 2.150 euros. 
 

 

• Plans de pensions i similars, els coneguts normalment com a tals. Aquests plans donen el  dret a rebre  
rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa. Amb l’objecte exclusiu 
d’executar plans de pensions es creen patrimonis anomenats fons de pensions. Poden ser individuals 
on el promotor sol ser una entitat bancaria o companyia d’assegurances i els partícips són les persones 
assegurades. També poden ser d’ocupació on el promotor és l’empresa, entitat, corporació, etc. i el 
partícips són els treballadors. Encara hi ha una tercera modalitat que és l’associativa on els promotors 
són associacions, sindicats, etc. 

 

 

• Plans de previsió assegurats.  Són assegurances de vida on la mateixa persona és el prenedor, assegurat 
i beneficiari, excepte en cas de defunció.  Cobreix la  jubilació, incapacitat o depèn-dència.  En tot cas, 
l’inversor (prenedor o pagador de les primes d’assegurança) pot mobilitzar el patrimoni acumulat a un 
altre pla de previsió assegurat o a un pla de pensions A diferència dels plans de pensions individuals, 
que solen tenir una rendibilitat variable, els plans de previsió assegurats ofereixen un tipus d’interès 
garantit anual. Els podem classificar en: 

 

 

▪ Plans de previsió social empresarial.  Són als que estan afiliats alguns  professionals no 
integrats a la S.Social sinó a mútues (advocats, metges, enginyers, etc.). 

 

 

▪ Assegurances de dependència severa o de gran dependència. Cobreix exclusivament aquestes 
incidències, per tant, obliga l’assegurador a complir la prestació convinguda quan cal atendre, 
totalment o parcialment, directament o  indirectament, les conseqüències  derivades d’aquesta 
situació. 

 

 

▪ Previsió social del cònjuge 
 

 

▪ Aportacions i contribucions a previsió social de persones amb discapacitat . Pretenen afavorir 
l’aportació  de béns i drets al patrimoni d’aquestes persones amb la finalitat de  garantir-ne un 
futur. Es consideren persones amb discapacitat les afectades per una minusvalidesa psíquica o 
física igual o superior al 33% i les afectades per una minusvalidesa  sensorial igual o superior al 
65%. Qualsevol persona amb interès legítim, amb el consentiment de la persona amb 
discapacitat, o dels seus pares o tutors o curadors si no té prou capacitat d’obrar, pot aportar 
béns o drets, sempre a títol gratuït, al patrimoni protegit.  

 

 

El percentatge de reducció de la suma del conjunt dels sistemes de previsió social  no pot superar els 8.000 euros 
anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.  

El límit és de 10.000 euros anuals per aportacions a plans de pensions o patrimonis protegís de discapacitats 
(màxim d’aportació 24.250 euros). 

Les aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge tenen un màxim anual de 2.500 euros. Cal recordar 
que aquest cònjuge ha de guanyar menys de 8.000 euros anuals. 
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• Pensions compensatòries i anualitats per aliments. Per al pagador, la pensió compensatòria pagada, 
sempre que hagi estat fixada en la resolució judicial, o ho hagin acordat els cònjuges en el conveni 
regulador de la separació o divorci aprovat judicialment, redueix la base imposable general  sense que 
pugui resultar negativa. 
Per al perceptor, la pensió compensatòria rebuda del cònjuge és un rendiment del treball no sotmès a 
retenció. 

• Mutualitat de previsió social d’esportistes professionals.  

 

Deduccions estatals 

 

Per inversió en habitatge habitual : 

 
ANUL·LADA  

Es pot aplicar però la deducció els contribuents que es puguin beneficiar del règim transitori si varen comprar 
l’habitatge en anys anteriors a 2013. 

 

Per compte habitatge: 

ANUL·LADA  
 

Per millora de l’habitatge: 

ANUL·LADA  
 

(Veure deduccions autonòmiques) 
 

Lloguer de l’habitatge 

ANUL·LADA  
(Veure deduccions autonòmiques) 
 

 

Hi ha un règim transitori que permet seguir gaudint d'aquesta deducció d'acord a la regulació realitzada en la 
Llei de l'IRPF de l’any 2014. Són els contribuents que: 

• Tinguin un contracte d'arrendament anterior a 1 de gener de a 2015 

• Haguessin, d’acord amb el contracte anterior, pagat lloguers en data anterior a la del paràgraf anterior. 

• Haguessin pogut deduir, pel lloguer d'aquest habitatge, en exercicis anteriors a 2015. 

El contribuent te dret a deduir per aquest lloguer,  durant els períodes impositius en què mantingui la pròrroga 
d’aquest contracte. 
 

Compte estalvi-empresa: 

ANUL·LADA  
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Obres reformes habitatge habitual per discapacitats 

 

ANUL·LADA  
 

Inversió en empreses de nova creació 

Poden aplicar aquesta  deducció els contribuents que subscriuen accions o participacions en empreses de nova 
o recent creació si compleixen els requisits i condicions exposades a continuació. A part de l’aportació 
econòmica, els inversors poden aportar també els seus coneixements empresarials o professionals per 
desenvolupar l'entitat en què inverteixen. 
  

Donatius 

Fins a 150 euros de donacions realitzades en conjunt pel contribuent es pot aplicar un increment del 75% al 
percentatge de deducció (si són activitats prioritàries del mecenatge el 80%). 

A l'excés a aquests 150 euros li correspon un percentatge de deducció diferent (30, 35 o 40 per 100), segons si 
la donació a la mateixa entitat no ha estat inferior a la dels dos anys anteriors (recurrència), i de si l'activitat de 
l'entitat té la consideració o no d'activitat prioritària del mecenatge. 

Per tant, els percentatges de deducció aplicables en 2016 als contribuents de l'IRPF que hagin realitzat donatius 
serien els següents, en funció de l'import del donatiu, de si hi ha o no recurrència en la donació i de si l'activitat 
és o no considerada com a prioritària del mecenatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es dóna la recurrència quan les donacions a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats 
anteriors, hagin estat d’una quantia igual o superior a la de l'exercici precedent. 

És a dir: donació 2014 ≤ donació 2015 ≤ donació 2016 

La informació d’aquestes donacions es inclosa en l’esborrany fiscal. 
 

Deduccions autonòmiques (Catalunya) 

A Catalunya, a més de les deduccions estatals hi ha també les següents: 

1. Naixement o adopció d’un fill: 150 euros per cadascun dels progenitors (300 en declaració conjunta). 

2. Donatius a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana. 

3. Donatius a entitats que fomentin la investigació científica i innovació tecnològica. 

Percentatges de deducció por donatius 2016 (IRPF) 

Import de la donació Activitat no prioritària 
Activitat prioritària del 
 mecenatge 

Fins a 150 € 75 % 80 % 

Excés de 150 € 30 % 35 % 

Excés sobre 150 € i recurrència 35 % 40 % 
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4. Donacions realitzades a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del 

patrimoni natural i de custòdia del territori. Concretament, és pot deduir el 15% de les quantitats 

donades a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a 

l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del Departament competent en aquesta matèria. El 

límit màxim  és el 5% de la quota íntegra autonòmica. 

5. Lloguer d’habitatge a contribuents que es trobin en alguna de les següents situacions: tenir menys de 

32 anys, haver estat a l’atur 183 dies o més durant l’any 2016, tenir un grau de discapacitat igual o 

superior al 65% o ser vidu/a. 

6. Es pot deduir el 1,5% de les quantitats destinades a la rehabilitació de l’habitatge habitual. La base 

màxima d'aquesta deducció és de 9.040 € anuals. 

7. Contribuents que hagin quedat vidu/a en els exercicis 2014, 2015 o 2016. Cent-cinquanta euros amb 

caràcter general i 300 euros quan hi ha descendents. 

8. Per el pagament dels interessos dels préstecs per fer màsters o doctorat. 

9. Inversions en empreses de nova creació. Concretament es pots deduir el 30% de les quantitats invertides 

durant el 2016 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de 

constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils. El límit màxim de deducció 

de 6.000 €. En el cas de les inversions realitzades en societats creades o participades per universitats o 

centres de recerca, les deduccions seran del 50% de les quantitats invertides durant el 2016, amb un 

límit de 12.000 euros. 

10. Inversió en empreses catalanes en expansió del mercat alternatiu borsari. Inversions fetes durant el 

2016  en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu 

borsari. 

 

Esperant que aquest resum sigui d’interès, amb ell, com cada any, donem per iniciada la campanya de renda. 

 

 


