
 

 

 

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

 

 

1. Aportacions a plans de pensions: Les aportacions a sistemes de previsió 

social (plans de pensions) redueixen la base imposable de l’impost. Amb la 

reforma fiscal, a partir de l’1 de gener de 2015, s’han reduït els límits que es 

venien aplicant. El límit s’estableix en el 30% dels  rendiments nets del treball i 

d’activitats econòmiques amb una aportació màxima de 8.000 €. 

També es podrà aplicar la reducció a la base imposable per les aportacions a 

plans de pensions realitzades en favor del cònjuge, en determinats supòsits, fins 

el límit de 2.500€. 

 

2. Deduccions en l’adquisició de l’habitatge habitual: Els contribuents que 

varen adquirir el seu habitatge habitual abans del 2013,  gaudeixen del dret a la 

deducció del 15% de les quantitats invertides en l’adquisició de l’habitatge, amb 

un màxim de desgravació de 9.040 euros de base. Pot ser interessant a final 

d’any realitzar un pagament addicional (amortització anticipada del préstec) per 

arribar al màxim de desgravació permès per la norma.  

 

3. Activitats econòmiques: deducció de despeses: Els autònoms que 

desenvolupin una activitat econòmica en el seu habitatge habitual, podran 

deduir-se en l’IRPF certes despeses lligades a la titularitat de l’immoble com 

l’IBI, la taxa d’escombraries o les de comunitat. 

Per tal de poder determinar la quantia de les despeses de subministres (aigua, 

telèfon, llum, entre d’altres) que poden deduir-se del rendiment íntegre de 

l’activitat, caldrà realitzar uns càlculs en funció dels metres quadrats ocupats o 

d’altres variables, com ara el número d’hores de la jornada laboral. 

 

4. Rendes en espècie: De cara a 2016 pot resultar interessant substituir part de 

la percepció de rendes dineràries per rendes en espècie que puguin gaudir 

d’algun incentiu fiscal, (targetes de transport, xecs restaurant, assegurances 

mèdiques, etc..).  

 

En el cas de la retribució en espècie de vehicles, cal tenir present que si el 

vehicle és eficient energèticament podrà reduir fins a un 30% la renda en 

espècie a imputar-se.  

 

5. Rendiments del capital immobiliari: Amb l’objectiu de diferir rendes i per 

tant la tributació que se’n derivi, en els supòsits de lloguer d’immobles, pot 

resultar beneficiós anticipar les despeses a efectuar a l’immoble, com ara les de 

reparació, garantint sempre el criteri de meritament. La suma d’aquestes 

despeses més les financeres tenen com a límit la quantia dels ingressos 

íntegres.  

 

6. Pensions a l’estranger: Si cobra pensions en un país estranger, recordi que 

d’acord amb la normativa de l’Impost ha de tributar per la renda mundial, i per 

tant, haurà d’incloure aquests rendiments.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Transmissió de béns o drets adquirits abans de 1995: En el supòsit de 

disposar de béns o drets adquirits abans de 1995, només podrà aplicar els 

coeficients d’abatiment que redueixin el guany patrimonial obtingut fins a 

l’import de la transmissió l’import de la qual no superi, de forma acumulada, 

més de 400.000 €. 

 

8. Deduccions per donatius: Una de les altres mesures a considerar són les 

deduccions aplicables pels donatius realitzats per les persones físiques a les 

fundacions acollides al règim fiscal especial d’entitats sense finalitats lucratives 

(Llei 49/2002).  

 

Amb les noves mesures d’incentius fiscals al mecenatge, les persones físiques 

podran aplicar una deducció del 50% respecte dels primers 150 euros que 

siguin objecte de donació i un 27,5% de la resta de les seves aportacions, que 

augmentarà a un 32,5% si la quantitat donada en els dos exercicis anteriors 

s’ha fet  a una mateixa ONG i no han disminuït. 

 

9. Tarifes de l’Impost: Per últim, cal recordar que les escales de gravamen de 

l’Impost per l’exercici 2016 són lleugerament inferiors a les tarifes 

corresponents a l’exercici 2015, tant pel que fa a la part general de l’Impost 

com pel que fa a la de l’estalvi, motiu pel qual pot resultar beneficiós fiscalment 

la tributació de determinades operacions en el proper exercici i beneficiar-se de 

la rebaixa fiscal dels tipus impositius. 

 

 


