
NOVETATS 
FISCALS 2016
Nous tipus de retenció i ingrés 
a compte de l’IRPF aplicables 
a partir de l’1 de gener 
de 2016

Procedència del Rendiment Tipus Aplicable

Activitats professionals, cursos i 
similars, obres literàries i artístiques 15%

Activitats professionals durant els 
tres anys d’inici d’activitat 7%

Guanys patrimonials derivats de la 
transmissió d’accions i participacions 19%

Rendiments del capital mobiliari 19%

Rendiments del capital immobiliari 19%

Tarifa de l’Estalvi 
aplicable a partir 
de l’1 de gener de 2016

Base Imposable Tipus Aplicable

Fins a 6.000,00 € 19%

De 6.000 € a 50.000 € 21%

Més de 50.000 € 23%

LLEI 48/2015   
DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT
Pròrroga de l’Impost sobre Patrimoni
La Llei de Pressupostos Generals 2016, prorroga fins el 
2016 l’Impost sobre Patrimoni. El Patrimoni és un tribut 
de caràcter personal que grava el patrimoni net del contri-
buent. El mínim exempt a Catalunya és de 500.000 euros.

Interès legal del diner
Exercici Interès Legal Interès de Demora

2016 3,00 % 3,75 %

Coeficients d’actualització 
de valors cadastrals
L’actualització de valors cadastrals per aplicació de coefi-
cients queden fixats per al 2016 de la forma següent:

1984/1987 1,13
1988 1,12
1989 1,11
1990, 1994/2002 1,10
2003 1,06
2005 0,92

2006 0,82
2007 0,77
2008 0,70
2009 0,77
2010 0,74

Coeficient 
d’actualització

Any d’entrada en vigor 
ponència de valors

Coeficient 
d’actualització

Any d’entrada en vigor 
ponència de valors

Desembre 2015

PUBLICACIÓ DIGITAL DE LA CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE L’HOSPITALET
EL CLUB INFORM@
www.cpulh.com

La junta de Govern 
i el personal, els desitgem

Bon Nadal 
i feliç Any Nou.
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Demani hora al Departament d’ASSESSORIA FISCAL de la Cambra, trucant als telèfons 
93 337 00 02 / 93 296 80 57, a l’adreça electrònica dsocislh@cpulh.com o a les nostres 

oficines de Rbla. Just Oliveras 62 1er, i carrer Natzaret 2 (enfront del C.C. Gran Via 2)

TANCAMENT FISCAL 
2015
Arrendaments de béns immobles destinats a 
habitatge
Es manté una reducció única del 60% del rendiment net 
declarat derivat de l’arrendament d’immobles destinats a 
habitatge quan aquest sigui positiu. Se suprimeix la reduc-
ció del 100% del rendiment net aplicable a l’arrendament 
d’habitatge a arrendataris amb edat compresa entre els 18 
i 30 anys.

Arrendaments d’immobles com a activitat 
econòmica
Se suprimeix el requisit de disposar almenys, d’un local des-
tinat a dur a terme la gestió de l’activitat, mantenint-se el 
requisit de disposar d’una persona assalariada amb contrac-
te laboral i a jornada completa.

Supressió de la deducció per lloguer de 
l’habitatge habitual
Es manté la supressió de la deducció per lloguer de 
l’habitatge habitual per a contractes d’arrendaments cele-
brats a partir de l’1 de gener de 2015.

Guanys i Pèrdues Patrimonials
Els guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest 
com a conseqüència de la  transmissió d’elements patrimo-
nials s’integraran a la base imposable de l’estalvi, sigui quin 
sigui el termini de permanència en el patrimoni del contri-
buent, tal com succeïa amb anterioritat a 2013. 

Tributació dels dividends
Se suprimeix l’exempció amb el límit de 1.500,00 euros 
anuals dels dividends i participacions en beneficis obtin-
guts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus 
d’entitat.

Minoració de la reducció aplicable als 
rendiments amb període de generació superior 
a dos anys
Es manté la minoració del percentatge del 40 al 30 per 
cent per a rendiments obtinguts amb un període de gene-
ració superior a dos anys. A més s’estableix un nou límit de 
300.000 euros anuals com la quantia del rendiment net 
sobre la qual s’aplicarà la reducció.

Transmissions per a majors de 65 anys
Nou supòsit  d’exclusió de gravamen dels guanys patrimo-
nials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió 
d’elements patrimonials (no necessàriament immobles) per 
contribuents majors de 65 anys, sempre que la quantitat 
(total o parcial) obtinguda per la transmissió es destini en 
el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia as-
segurada, en les condicions que reglamentàriament es de-
terminin. La quantitat màxima destinada a la constitució de 
rendes vitalícies serà de 240.000 euros.

Plans d’estalvi a llarg termini
Es declaren exempts els rendiments positius del capital mo-
biliari procedents dels nous Plans d’Estalvi a Llarg Termini 
creats per la Llei 26/2014, sempre que el contribuent no 
efectuï cap tipus de disposició del capital resultant del Pla 
abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva ober-
tura.

Aportacions a Plans de Pensions
S’estableix un límit màxim conjunt a les aportacions a siste-
mes de previsió social de caràcter personal que vindrà deter-
minat per la quantia menor de:

• 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’acti-
 vitats econòmiques percebudes individualment a l’exercici

• 8.000,00 euros anuals

Existint la possibilitat de traslladar a 5 anys les aportacions 
que no hagin pogut ser objecte de reducció.
Així mateix, la reducció per aportacions realitzades a favor 
del cònjuge es fixarà en un màxim de 2.500 euros anuals. 
Per poder aplicar aquesta reducció, serà necessari que el 
cònjuge perceptor de l’aportació no obtingui rendiments 
nets del treball ni d’activitats econòmiques superiors a 
8.000,00 euros.

Supressió dels coeficients de correcció 
monetària
S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització (que 
corregeixen la depreciació monetària actualitzant el valor 
d’adquisició) en la transmissió d’immobles.

Coeficients d’abatiment
Es modifica el règim transitori aplicable als guanys patrimo-
nials derivats d’elements patrimonials no afectes a activitats 
econòmiques adquirits amb anterioritat al 31 de desembre 
de 1994, establint com a quantia màxima del valor de trans-
missió de 400.000 € per tal de poder aplicar els coeficients 
d’abatiment.

Queda prohibida la reproducció total o parcial del contingut d’aquest informatiu sense autorització expressa. 
Club del Propietari és una marca registrada de la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet

Si desea recibir la correspondencia en castellano, le rogamos que nos lo comunique llamando al teléfono 93 337 00 02 o al 93 296 80 57

Amb la garantia de:


