
CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI 2018 

 

S’ha iniciat el període reglamentari per a la presentació de la DECLARACIÓ 

DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA I DEL PATRIMONI, corresponent a l’exercici. 

 

És molt important, a l’hora de preparar les declaracions, tenir en compte les 

següents CONSIDERACIONS: 

 

1. El termini per a la presentació de totes les declaracions, 

independentment del seu resultat, finalitza el proper dia 1 de juliol. 

2. Els matrimonis poden optar per fer la Renda de forma CONJUNTA o 

SEPARADA, tenint en compte que si es fa conjunta, ELS DOS 

CÒNJUGES RESPONEN SOLIDÀRIAMENT DE QUALSEVOL DEUTE 

FISCAL, relatiu a aquest impost. 

3. Els matrimonis que optin per fer la Renda de forma SEPARADA, 

podran COMPENSAR la quota diferencial resultant, sempre i quan a un 

d’ells li surti positiva i a l’altre negativa. 

4. Concretar a quina persona de la unitat familiar correspon cada 

rendiment i bé patrimonial. 

5. Les dades que es fan constar en les declaracions, han d’anar sempre 

acompanyades dels corresponents justificants. 

6. Recordar, una vegada més, que HISENDA disposa d’una gran 

quantitat d’informació, facilitada per les empreses, bancs i entitats 

financeres, subvencions de l’administració, indemnitzacions 

d’assegurances, etc. Per això és imprescindible recollir tots els 

documents amb transcendència tributària que us afectin. Oblidar-se 

d’algun fet imposable, suposa la recepció posterior de requeriments, 

liquidacions paral·leles, recursos, interessos de demora, sancions, etc. 



7. Igual que l’any anterior, és obligatori presentar la declaració de 

patrimoni, si bé aquest any el límit s’ha fixat en 500.000€ de valor 

patrimonial per contribuent, exclòs l’habitatge habitual. 

 

Per aquest motiu, cal actuar amb màxima exactitud sobre el que es declara, 

i amb el temps suficient per poder estudiar cada declaració. Per això us 

agrairem que procediu de la següent manera: 

 

A. REUNIR, com més aviat millor, tots els justificants que us 

afectin que es detallen al dors, així com L’ESBORRANY i/o DADES 

FISCALS, en cas que les rebeu d’Hisenda. És imprescindible que ens 

aporteu tots aquests documents, que seran anotats en presència 

vostra en l’entrevista habitual per preparar la Declaració. El nostre 

despatx no es fa responsable dels oblits o diferències atribuïbles a la 

falta d’informació dels nostres clients. 

B. CONCERTAR prèviament data i hora per a una entrevista, per tal de 

poder estudiar amb temps la vostra situació tributària.  

C. És molt important doncs, preparar les declaracions amb la 

màxima anticipació possible per evitar problemes de darrera hora. 

 

 

 

 

 



DOCUMENTS NECESSARIS PER PREPARAR LA RENDA  

 

EN GENERAL 

 Dades fiscals facilitades per l’Agència Tributària i esborrany, si l’ha rebut. 

 Variacions en la família durant l’any (canvi domicili, estat civil, naixement de 

fills, fills que treballen, que s’han casat, etc.). 

TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ, PENSIONISTES, ATURATS ETC. 

 Certificat de l’empresa o empreses on ha treballat durant l’any, amb els 

salaris cobrats, rendiments en espècie, etc., i retencions practicades per 

renda, seguretat social, quotes sindicats, etc. 

 Certificats d’Organismes o Entitats pagadores, de pensions i classes passives 

cobrades per jubilació, viduïtat, invalidesa total, o bé subsidis cobrats per 

incapacitat temporal, maternitat, atur, etc. 

INTERESSOS BANCARIS, DE DIPÒSITS, VALORS, CESSIÓ DE 

NEGOCIS, ETC. 

 Certificats de Bancs i Entitats Financers, amb el saldo mitjà, saldo final 

d’any, interessos abonats i retencions practicades. 

 Certificats d’accions, deute públic, bons, cèdules, rescat d’assegurances de 

vida, plans de jubilació, lletres del tresor, etc., amb valors a final d’any, 

rendiments obtinguts i retencions practicades. 

 Valor de les participacions en capital social segons balanç, per entitats que 

no cotitzin en borsa (solament per a patrimoni). 

 Ingressos per la cessió de negocis o altres béns. 

INGRESSOS DE LLOGUERS I PROPIETARIS DE FINQUES URBANES I 

RÚSTIQUES 

 Rebuts de Contribució, de finques urbanes i rústiques. (En cas de no tenir-

ne, cal portar escriptures de compra). 

 Detall de lloguers cobrats durant l’any, individualitzat per cada immoble 

arrendat.  

 Detall de les despeses pagades durant l’any, individualitzat per cada 

immoble arrendat. 

 Certificats d’empreses que han efectuat retencions, pel lloguer de locals 

comercials. 

 Activitats comercials, industrials, agràries i professionals. 

 Pels que estan a ESTIMACIÓ DIRECTA, NORMAL o SIMPLIFICADA, llibre 

d’ingressos, de compres i despeses, i de béns d’inversió de l’exercici, o bé 

compte d’explotació, per tal de determinar el rendiment net de les 

explotacions. 



 Pels acollits a l’ ESTIMACIÓ OBJECTIVA PER SIGNES O MÒDULS, detall dels 

mòduls definitius a final d’any, i llibre de béns d’inversió, per tal de definir 

els rendiments de les activitats comercials i industrials. 

 Certificats d’empreses, que varen efectuar retencions de 2% (o d’1%) sobre 

el total de vendes, en explotacions agrícoles i ramaderes. 

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS 

 Subvencions rebudes de l’Administració per qualsevol concepte (compra, 

rehabilitació, arrendament habitatge, pla PIVE de vehicles, etc.). 

 Indemnitzacions cobrades de companyies d’assegurances, i d’altres entitats. 

 Guanys i pèrdues per compres, vendes, herències, donacions, 

amortitzacions, etc., de finques, accions, fons d’inversions, o d’altres béns. 

És necessari conèixer la data i el valor de la compra, i la data i el 

valor de la venda.  

ALTRES DADES, INGRESSOS O PAGAMENTS 

 Pels contribuents que paguen lloguer per habitatge habitual, cal posar la 

REFERÈNCIA CADASTRAL de l’immoble. 

 Rendiments irregulars per VENDA D’ARBRES. 

 Indemnitzacions derivades de Rendiments de Treball. 

 Endarreriments de salaris d’anys anteriors, etc. 

 Pensions compensatòries entre cònjuges (cas de separació o divorci) i 

anualitats satisfetes per aliments, per ORDRE JUDICIAL. 

 Rendiments d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes (COMUNITATS DE 

BÉNS, SOCIETATS CIVILS), segons Model 184. 

DEDUCCIONS DE LA QUOTA I REDUCCIONS DE LA BASE 

 Inversions per adquisició de l’habitatge habitual (escriptura de compra, 

pagament d’hipoteques o crèdits, etc.) anteriors a 2014. 

 Deduccions per obres de millora i rehabilitacions de la vivenda habitual, que 

compleixin els requisits, en especial de millora d’eficiència energètica. 

Factures i justificants de pagaments. 

 Deduccions per  lloguer de l’habitatge habitual, segons les limitacions que 

determina la Generalitat. 

 Deduccions per  lloguer de l’habitatge habitual estatal anterior a 2015. 

 Donacions a entitats, amb dret a deducció. (És necessari disposar dels 

certificats de les entitats que ho acreditin). 

 Aportacions a Plans de Pensions, amb dret a deducció. 

 Quotes per afiliació a partits polítics. 

 Deducció per MATERNITAT per fills menors de 3 anys (solament en cas de 

treballar per compte propi o aliè). 

 Deducció per naixement de fills. 

 


