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PREGUNTES GENÈRIQUES 

Qui te l’obligació de declarar 

Els contribuents, persones físiques residents a Espanya, excepte els que hagin rebut, exclusivament, 
rendes procedents de: 
 

1) Rendiments de treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals. Si es perceben rendiments 
de més d'un pagador, pensions compensatòries o anualitats per aliments, rendiments de treball 
sotmesos a un tipus fix de retenció o quan el pagador no està obligat a retenir, el límit serà de 
11.200 euros. 

2) Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb 
el límit conjunt de 1.600 euros anuals. 

3) Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per compra 
d'habitatges de protecció oficial, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals. 

 
 

No l’hauran de presentar en cap cas els que obtinguin rendiments del treball, de capital o d'activitats 
econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els que hagin tingut, 
exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. 
 

Encara que no resultin obligats a declarar, han de confirmar esborrany o presentar declaració tots els 
contribuents que tinguin dret a rebre una devolució. 

 Qui ha de presentar el model ordinari 

 

• Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, 
ramaders, etc.) 

• Aquells que rebin rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés a compte. 

• Els qui hagin tingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte i qualsevol tipus 
de subvenció qualificada com a rendiment d'activitats econòmiques. 

• Els contribuents amb imputació de rendes immobiliàries que procedeixin de més de vuit 
immobles. 

• Aquells que rebin  rendiments del capital immobiliari i/o de rendiments derivats de l'arrendament 
o cessió de béns. 

• Els socis, hereus, comuners o partícips d'entitats en règim d'atribució de rendes que realitzin 
activitats econòmiques.  

 
 

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. 
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A l'efecte de l'IRPF, existeixen dues modalitats d'unitat familiar: 
  

1. En cas de matrimoni: 
 

És unitat familiar integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi ha: 
 

a) Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin 
independentment d'aquests. 

b) Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o 
rehabilitada. 

 

Recordeu: la majoria d'edat s'assoleix als 18 anys.  
 
2. En absència de matrimoni o en els casos de 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 la regulació legal de les modalitats d'unitat familiar, se’n poden extreure les següents conclusions: 

 

- Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constitueix unitat familiar a 
l'efecte de l'IRPF. 

- Ningú no pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps.  
- La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà d’acord amb 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 termini, no es pot canviar l'opció de tributació per aquest període impositiu.  
 
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, no separats 

legalment, i els seus fills, si n'hi ha, 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. 
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Important:  no s'aplicarà aquesta 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 2014, que convisquin amb el  contribuent 
i que no hagin tingut rendes superiors a 8.000 euros (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 2014 amb grau de minusvalidesa igual o 
superior al 33 per 100, que convisquin amb el contribuent, que no hagin tingut rendes superiors 
a 8.000 euros (sense comptar les exemptes) i que no presentin 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 si l’opció és la de 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. 

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. 
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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 cadastral?  

SI 
 

Cas contrari, tindrà un requeriment de l’AEAT. 
 

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 procedirà a tornar d'ofici 
l'excés de pagaments a compte sobre la quota auto liquidada. 
 

Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa 
imputable a l'Administració, s'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 5 de novembre de 2015, 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? 

Si hi ha errors en perjudici del contribuent : 
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Si s’ha declarat indegudament alguna renda que és exempta, s’han posat ingressos o beneficis superiors 
als que es corresponen, s’ha oblidat de de deduir alguna despesa o bé s’ha omès alguna reducció o 
deducció, i per tant hi ha un perjudici, es pot sol•licitar a l’AEAT la rectificació de l’autoliquidació feta, 
sempre que l'Administració no hagi fet una liquidació provisional o definitiva per aquest motiu, i que 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 de termini , des del dia següent a la 
presentació). 
 

Errors en perjudici de la Hisenda Pública : 
 

Els errors o omissions en declaracions ja presentades que hagin suposat un ingrés inferior, o una devolució 
superior, s’ha de regularitzar presentant una declaració complementària . 
 

Es pot canviar el domicili fiscal? 

Si 
 
S’ha d’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, uns, la majoria, tributen a la base general de l’impost. Aquesta base 
genera una tributació que augmenta progressivament al fer-ho els ingressos obtinguts. La taula total si 
tenim en compte la part general, els increments específics a aquesta part general per als anys 2012, 2013 
i 2014 és: 

 

Base liquidable Quota Resta de base Tipus 

fins a    

0 0 17.707,20 24,75% 
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00% 
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00% 
53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00% 

120.000,20 48.431,24 55.000,00 51,00% 
175.000,20 76.481,24 endavant 55,00% 
300.000,20 160.964,52 endavant 56,00% 
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Hi ha un altre tipus que és sobre les rendes de l’estalvi. Aquestes tributen segons la següent escala: 

 

 

Base liquidable de 
l’estalvi fins a 

 

Quota íntegra Resta d’euros Tipus Estatal Increment Autonòmic Total 

0 0 6.000 9,5 2 9,5 21 
6.000 1.260 18.000 10,5 4 10,5 25 

24.000 5.760 Endavant 10,5 6 10,5 27 

 

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). 

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 estaran 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 com a guany patrimonial . 

 

Com tributen les subvencions 

La majoria són guanys patrimonials, per tant tributen.  
 
Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de 
rendiment de l'activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda. 
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Les més freqüents són les destinades a l'adquisició d'habitatges, les del Programa d'Incentius al Vehicle 
Eficient (Pla PIVE), les ajudes per a compensar despeses escolars, per fer 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 
per tant, cal comprovar si s’han o no de declarar, consultant l'acord de concessió de l'ajut, que, si està 
exempta, ha de recollir aquesta circumstància. 
 
El pla PIVE i les subvencions per compra d’habitatge tributen. 
 
 

 
 

DEDUCCIONS I REDUCCIONS 

És aplicable la deducció per habitatge a partir de 2014? 

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•lacions 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. 
 
 

És aplicable la deducció per comptes habitatge? 

No. 
 

Encara que s’haguessin començat a fer aportacions amb anterioritat al 2013, a diferència de la deducció 
anterior. 
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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 . 
 

Quins percentatges de deducció es poden aplicar els contribuents que lloguen 

un habitatge per viure-hi (habitatge habitual) 

Sense perjudici de la deducció per lloguer d'habitatge habitual que hagi aprovat cada comunitat 
autònoma per a l'exercici 2014, els contribuents es podran deduir el 10,05 per 100 de les quantitats 
satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, sempre que la seva base 
imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. 
 
 La base màxima d'aquesta deducció és de: 
 

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

euros anuals. 
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Quins percentatges de reducció poden aplicar-se els propietaris de pisos 

llogats? 

El 60% en els lloguers d’habitatges habituals. 
 

El 100 per 100, quan l'arrendatari tingui entre 18 i 30 anys i els seus ingressos hagin superat els 7.455,14 
euros. L'any en què es compleixen els 30 anys, es podrà reduir el 100 per 100 de la renda corresponent a 
la part d'exercici en què l'arrendatari és menor dels 30 anys. 

 

Hi ha alguna reducció per creació de treball en les activitats econòmiques? 

Sí. 
 

És aplicable una reducció del 20% sobre el rendiment net positiu, minorat si és el cas per altres reduccions 
aplicables. 
 
Requisits: 
 

• La xifra de negocis del conjunt de les activitats ha de ser inferior a 5 milions d'euros. 

• Han de tenir una plantilla mitjana inferior a 25 empleats. 

• Que mantinguin o creïn ocupació en relació a l’exercici 2008. 
 
Per saber si s’ha mantingut o creat ocupació el càlcul de la plantilla mitjana utilitzada es comptabilitzen 
les persones ocupades (segons l’AEAT no es comptabilitzen els autònoms com el propietari i/o familiars) 
tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa i la durada d'aquesta relació 
laboral, respecte del nombre total de dies del període impositiu .  
 
No obstant això, s'apliquen les següents regles especials:  
 

a) Quan el contribuent no hagi realitzat cap activitat econòmica amb anterioritat al 1-1-2008 i iniciï 
el seu exercici en el període impositiu 2008, la plantilla mitjana corresponent al mateix es 
calcularà prenent en consideració el temps transcorregut des de l'inici de la mateixa.  

b) Quan el contribuent no vingués desenvolupant cap activitat econòmica amb anterioritat al 1-1-
2009 i iniciï el seu exercici amb posterioritat a aquesta data, la plantilla mitjana corresponent al 
període impositiu 2008 és zero. 

   

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 concret, 

 
   Mínim personal 
 
   General                                 5.151 euros 
   Més de 65 anys                    6.069 euros 
   Més de 75 anys                    7.191 euros  
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   Mínim per descendents 
 
   Primer fill                             1.836 euros 
   Segon fill                               2.040 euros 
   Tercer fill                              3.672 euros 
   Quart i següents                   4.182 euros 
 
  Menors de 3 anys              + 2.244 euros 
  
  Mínim per ascendents 
 
  Més de 65 anys                              918 euros 
  Més de 75 anys                           2.040 euros  

 
 

Mínim per discapacitats 
 

a) Si és el contribuent 
a. Per discapacitat                       2.316 euros 
b. Minusvàlua => 65%                 7.038 euros 
c. Per despeses assistència       + 2.316 euros 

 
b) Si són els ascendents i descendents 

i. Per discapacitat                       2.316 euros 
ii. Minusvàlua => 65%                7.038 euros 

iii. Per despeses assistència    + 2.316 euros 
 

Reduccions de la base imposable 

La base imposable es redueix amb, 
 

• Les aportacions i contribucions als plans de pensions. 

• Les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social de discapacitats. 

• Aportacions a patrimonis protegits de discapacitats 

• Pensions compensatòries als fills 

• Mutualitats de previsió social d’esportistes professionals. 

• Quotes i aportacions a partits polítics. 
 

Deduccions estatals 

 

Per inversió en habitatge habitual : 

ANULADA 
 

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

ANULADA 
 

Per millora de l’habitatge 

ANULADA 
 

Compte estalvi-empresa  

 

Són deduïbles el 15% de les quantitats dipositades en el període impositiu en un compte estalvi-empresa, 
destinada a constituir una societat nova empresa, amb el límit de base de deducció de 9.000 euros anuals 
El termini màxim per invertir és de 4 anys i s’exigeix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent 
al final del període impositiu sigui superior al del principi, es a dir, siguin diners aconseguits durant l’any. 
 

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 que exposem 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. 
  
Base màxima de deducció: 
 
 

50.000 euros anuals. 
 
No formen part de la base de deducció : 
 

a) L'import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi –empresa,, en 
la mesura que aquest saldo hagi estat objecte de deducció , 

b) Les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions quan l’import tingui una 
deducció en la seva Comunitat Autònoma. 

 
Percentatge de deducció: 
 

 

20%. Minora només la quota íntegra estatal . 
 
 
Requisits i condicions de l’empresa: 
 

 

a) Ha de tenir en tots els anys de tinença de les accions o participacions, la forma de societat 
anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de 
Responsabilitat Limitada Laboral. 

b) Ha d’exercir una activitat econòmica que compti amb mitjans personals i materials. 
c) L'import de la xifra dels fons propis de l'entitat no pot ser superior a 400.000 euros en l'inici del 

període impositiu  en què el contribuent adquireixi les accions o participacions . 
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Límit: 
 

S’exigeix que aquesta deducció, juntament amb la del compte d'estalvi –empresa, no superi l’estalvi de 
l’any, es a dir, que l'import comprovat del patrimoni del contribuent al finalitzar el període de la imposició 
excedeixi al d’inici almenys en la quantia de les inversions realitzades. 
 

Activitats econòmiques  

Als contribuents que fan activitats econòmiques se’ls poden aplicar els incentius a la inversió empresarial 
que s'estableix l'Impost sobre Societats, amb excepció de la deducció per reinversió de beneficis 
extraordinaris. 
 

A més, fruit de la llei d’emprenedoria: 
 

Reducció del 20% del rendiment net positiu de noves activitats econòmiques (iniciades a partir de 01-01-
13 ) quan el rendiment es determina en estimació directa : 
 

• Es fa sobre el rendiment net positiu declarat, després de restar, si és el cas, la reducció per 
irregularitat i la prevista per a l'exercici de determinades activitats. 

• Només es pot aplicar quan es tracti d'una persona que no ha exercit cap activitat en l’any anterior 
a l'inici d'activitat. 

• Es pot fer en el primer període en què aquest rendiment sigui positiu i en el següent. 

• La quantia màxima per aplicar la reducció (base) és de 100.000 euros. 

• No és pot aplicar quan més del 50 % dels ingressos siguin d'una persona o entitat amb la que el 
contribuent hagi obtingut rendiments del treball l'any anterior a la data d'inici. 

 

Donatius  
 

 Es distingeixen dos grans grups de donatius: 
 

a) Donatius que preveu la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i/o fundacions, que 
son del 25% i poden arribar al 30%, cas de donatius destinats a les activitats i programes prioritaris 
de mecenatge.  

b) L'aplicació d'aquesta deducció es condiciona al fet que es justifiqui l'efectivitat de la donació 
realitzada mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària. 

c) Altres donatius: es pot deduir el 10% de les quantitats donades a fundacions legalment 
reconegudes que rendeixin comptes a l'òrgan de protectorat corresponent, així com a les 
associacions declarades d'utilitat pública no incloses en l’apartat anterior. 

 

Lloguer de l'habitatge habitual 

 
Es poden deduir el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer de l'habitatge 
habitual. 
 
S'exigeix que la base imposable del contribuent sigui inferior a 24.107,20 euros anuals amb la quantitat 
màxima: 
 

− Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros anuals: 9.040 euros anuals. 

− Quan la base imposable estigui  entre els 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals: 9.040 euros menys 
el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros anuals. 
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Altres 

Rendes obtingudes a Ceuta i Melilla  
Protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial  
   

Deduccions autonòmiques de Catalunya 

Per naixement o adopció 

150 euros en la declaració individual de cada un dels progenitors o 300 euros en la declaració conjunta. 
 

Lloguer d’habitatge habitual 

Poden deduir el 10% (màxim de 300 euros anuals o 600 en tributació conjunta) del lloguer anual pagat els 
contribuents amb base imposable no superior als 20.000 euros anuals (30.000, en tributació conjunta, 
sempre que la quantitat pagada superi el 10% dels seus rendiments nets i es compleixin alguna de les 
següents condicions: 
 

- Tenir 32 anys o menys a la data de meritació de l'impost. 
- Hagi estat a l'atur 183 dies o més durant l'exercici. 
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 
- Ésser vidu o vídua i tenir 65 anys o més. 

 
Si, a més, pertany a una família nombrosa a final d’any el màxim deduïble s'incrementa a 600 euros anuals. 
 
Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'un import de deducció superior a 600 euros. Si a 
l’habitatge hi consta més d’un contribuent que té dret a deducció, s’ho deduiran a parts proporcionals. 
 
S’ha de posar el NIF de l'arrendador en l'autoliquidació de l'IRPF. 
 

Inversió d’habitatge habitual 

ANULADA 
 
 

Rehabilitació d’habitatge habitual 
 

L’1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l'habitatge habitual del contribuent. La base màxima és de 9.040 euros. 
 

Préstecs d’estudis de màsters i doctorats 

Es podran deduir els imports dels interessos pagats durant el període impositiu, derivats dels préstecs 
concedits a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca pel finançament d'estudis de 
màster i doctorat. 
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Viudetat  

Deducció de 150 euros en la declaració de l'exercici en què queden vidus i en els dos immediatament 
posteriors. 
Si el contribuent que queda vidu té al seu càrrec un o més descendents que computen a efectes d'aplicar 
el mínim per descendents, la deducció serà de 300 euros. 
 

Donatius  

El 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica, a favor de 
l'Institut d'Estudis Catalans, de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua 
catalana i que figurin en el cens que elabora el Departament competent en matèria de política lingüística. 
 

El 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica, a centres 
de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat que tinguin per 
objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. 
 

Es requereix una justificació documental adequada i les entitats beneficiàries d'aquests donatius han de 
trametre a l'Agència Tributària de Catalunya, dins dels 20 primers dies de cada any, una relació de les 
persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb indicació de les quantitats 
donades per cadascuna d'elles. 

 

Donacions a determinades entitats 

Donatius 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. 
L'import de la deducció es del 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 5% de la quota 
íntegra autonòmica. 
 

Aquesta deducció resta condicionada a la justificació documental adequada i les entitats beneficiàries 
d'aquests donatius han de trametre a l'Agència Tributària de Catalunya, dins els primers vint dies de cada 
any, una relació de les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb la indicació 
de les quantitats donades per cadascuna d'elles. 
 
Inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de recent creació 
 

Es pot aplicar una deducció (import màxim per contribuent de 6.000 euros) del 30% de les quantitats 
invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com conseqüència d'acords 
de constitució de societats o d'ampliació de capital en les següents societats mercantils sempre que es 
compleixin determinades condicions. 
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NOVETATS ESPECÍFIQUES DE LA DECLARACIÓ D’AQUEST ANY 

2014 

 

OBLIGACIÓ DE DECLARAR 

Des de 1 el de gener de 2014 s'exclou del límit conjunt de l'obligació de declarar de 1.600 euros, que 
preveu l'article 96.2.b) de la Llei de l'IRPF per als rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys 
patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, els guanys patrimonials procedents de transmissions 
o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) en les que la base 
de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable 

EXEMPCIONS 

Es limita a la quantitat de 180.000 euros, l'import de l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament 
o cessament del treballador contemplades en l'article 7.i) de la LIRPF. 
 
Aquest nou límit s'aplicarà: 
 

- Als acomiadaments o cessaments produïts a partir de l'1 agost 2014. 
- Als acomiadaments que derivin d'un ERO aprovat o d'un acomiadament col·lectiu comunicat a 

l'autoritat laboral amb posterioritat a 1 agost 2014. 

RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE 

o No es consideren rendiments del treball en espècie ni, per tant tributen, les quantitats satisfetes 
per l'empresa per les despeses i inversions efectuades durant 2014 per formar els empleats en l'ús 
de noves tecnologies, quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball. 
 

o En l'exercici 2014 és plenament aplicable la nova norma especial de valoració de la retribució en 
espècie derivada de la utilització d'habitatge que no sigui propietat del pagador: el cost per al 
pagador 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN ESTIMACIÓ DIRECTA: 

o Es manté la limitació a la deduïbilitat de les despeses per amortització que serà aplicable als 
contribuents que no compleixin els requisits per a ser considerats empreses de reduïda dimensió. 
 

o Es manté la reducció del límit màxim de la deducció del fons de comerç i de l'immobilitzat intangible 
amb vida útil indefinida (art. 12.6 i 7 TRLIS) per als contribuents que no tinguin la consideració 
d'empreses de reduïda dimensió. 
  

o Es prorroga la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació 
d'ocupació. 
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ACTIVITATS EMPRESARIALS EN MÒDULS 

o Des de l'1 gener 2014 estan obligats a portar el llibre registre de vendes i ingressos dels contribuents 
que exerceixin les activitats econòmiques en estimació objectiva susceptibles de retenció a l'1 per 
100. 

o Pel 2014 les activitats agrícoles a les quals és aplicable el mètode d'estimació objectiva podran 
aplicar un nou índex corrector per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia 
elèctrica 

 

GUANYS EXEMPTS 

o Amb efectes d'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exempts els guanys 
patrimonials que es posin de manifest en ocasió de : 
 

- Dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor o garant del mateix, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb 
entitats de crèdit o amb entitats que, de manera professional, realitzin l'activitat de concessió 
de préstecs o crèdits hipotecaris. 

 

- Transmissió d'habitatge realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials, quan 
concorrin els mateixos requisits que per a la dació en pagament. 

 

En tot cas serà necessari que el propietari de l'habitatge habitual no disposi d'altres béns o drets en 
quantia suficient per satisfer la totalitat del deute i evitar l'alienació de l’habitatge. 
 

o Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió, a partir 
del 7 de juliol de 2014, d'accions o participacions d'empreses de nova o recent creació que s’hagin 
mantingut en el patrimoni del contribuent per un període superior a tres anys (comptats de data a 
data) des de la seva adquisició, sempre que es compleixin els requisits i condicions establertes en la 
disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 desembre 
2012 

 

INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE RENDES EN LA BASE IMPOSABLE GENERA I DE 
L’ESTALVI 

• S'estableix un règim especial i més favorable per compensar la part dels saldos negatius de la base 
imposable de l'estalvi que procedeixin de: 
 

- Rendiments negatius derivats de participacions preferents o deute subordinat o bé 
d'altres valors rebuts en substitució d'aquestes. 
 

- Pèrdues patrimonials derivats de la transmissió de valors que s'hagin rebut en substitució 
de participacions preferents o deute subordinat  

 

• L'aplicació d'aquest règim especial s'estén no només a les rendes negatives derivades de deute 
subordinat o de participacions preferents o d'altres valors rebuts en substitució d'aquestes del 
mateix exercici sinó també a les corresponents als períodes impositius 2010, 2011, 2012 i 2013, 
sempre que no hagi finalitzat el termini de quatre anys previst l'article 49.1 de la Llei IRPF. 
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• Addicionalment si queden pendents saldos negatius de la base imposable de l'estalvi derivats de 

participacions preferents, deute subordinat o d'altres valors rebuts en substitució d'aquestes i 
exclusivament per al 2014, es permet compensar aquests amb part del saldo positiu de guanys i 
pèrdues de la base imposable general 
 

 

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EMPRESARIAL  

• La deducció per inversió de beneficis de l'article 37 de la TRLIS s'aplica en l'IRPF, amb les especialitats 
que preveu l'article 68.2 de la Llei de l'impost.  

• Es prorroga pel 2014 l'aplicació de la deducció de l'article 38.2 del TRLIS (deducció per inversions en 
produccions cinematogràfiques i audiovisuals).  

• Es prorroga pel 2014 la deducció per despeses i inversions per habituar els empleats en la utilització 
de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació de l'article 40 TRLIS. 

• S'inclouen noves deduccions en l'àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments 
d'excepcional interès públic  

 

ESCALES APLICABLES SOBRE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL I TIPUS DE 
GRAVAMEN APLICABLES SOBRE LA BASE DE L’ESTALVI  

• Es prorroga l'aplicació per l'exercici 2014 del gravamen complementari a la quota íntegra estatal per 
a la reducció del dèficit públic. Aquest gravamen determina l'aplicació d'una escala complementària 
a l'escala aplicable a la base liquidable general i l'aplicació d'una escala complementària als tipus de 
gravamen aplicables a la base liquidable de l'estalvi  

• Totes les comunitats autònomes han aprovat les seves corresponent escales 
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