
 
 

 
 

  

 

  

  

 

  

 

Barcelona, 7 d’abril de 2020 

El passat 1 d’abril es va iniciar el període de presentació de la declaració de 

l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni 

corresponents a l’exercici 2019. Per això, els fem arribar aquesta circular per tal de 

recordar-los els terminis de presentació, el sistema especial de recepció de 

documentació que hem adoptat degut a les circumstàncies de l’estat d’alarma, que 

està instaurat des del passat 14 de març, així com els aspectes destacats pel que fa 

a l’exercici del 2019. En forma d’annexos, trobaran els llistats de la documentació 

necessària per a la preparació d’ambdues declaracions. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Malgrat l’estat d’alarma instaurat pel RD 463/2020 de 14 de març, el Govern de l’Estat no ha 

considerat convenient modificar els terminis d’inici i finalització de la campanya, de forma que 

aquesta finalitzarà, si no hi ha cap novetat, el proper 30 de juny , tret que es domiciliï el 

pagament, donat que en aquest cas el termini finalitza el 25 de juny. 

La necessitat de respectar les mesures de prevenció per tal d’evitar el contagi i la propagació de la 

pandèmia fan que haguem de modificar el procediment que tradicionalment hem vingut utilitzant 

per a recollir la documentació i informació necessària per a poder fer les seves declaracions, i 

establir un nou sistema de recepció de documentació que sigui fàcil i segur: 

o Se suspenen les visites per a aportar la documentació de renda i patrimoni. Per a poder 

facilitar el contacte amb vostès i la resolució de possibles dubtes, cal que ens indiquin un 

telèfon de contacte on els puguem localitzar i un compte de correu electrònic. 

 

o Es prioritzarà com a sistema de recepció de documentació el correu electrònic. Per aquest 

motiu, els preguem que ens enviïn la documentació escanejada al correu 

ngil@audiconsultores.com . 

 

o Si no disposen d’escàner a casa, poden utilitzar una APP per mòbil, com pot ser  

CamScanner, PDF Scanner, Simple Scan o qualsevol altra que considerin, aplicacions 

que convertiran els documents que fotografiïn en PDF. Els preguem que no ens enviïn els 

documents en format jpg o similar (fotos), ja que dificulta el seu tractament. 

 

o Si el volum de la documentació a enviar fa que no sigui possible el seu enviament per 

correu electrònic, ens la poden fer arribar utilitzant aplicacions com Wetransfer, amb una 

capacitat de fins a 2 Gb en la seva versió gratuïta. 

 

o Si, tot i així, no fos possible la utilització de mitjans informàtics per a fer-nos arribar la 

documentació, els preguem la posin en un sobre tancat i ens la portin a les nostres 

oficines, on la poden deixar a la recepció del despatx o al conserge. Si tinguessin 

problemes de mobilitat o no els fos possible desplaçar-se, posi-se’n en contacte amb 

nosaltres al tel 934 677 414.  

 

o Cal que, a més de la documentació, ens enviïn una còpia del DNI de les persones a qui 

els fem la declaració, i que ens confirmin el seu domicili habitual, donat que l’AEAT 

demana de forma expressa la ratificació o modificació del domicili habitual. 

 

o També els preguem que ens indiquin qualsevol canvi en la seva situació personal (estat 

civil, fills nascuts al 2019, etc...). 

 

o En el seu cas, indiqui’ns també la seva opció per l’assignació a l’Esglèsia Catòlica i/o 

activitats d’interès social. 
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o Cal que ens indiquin el número de compte bancari en el que voldran domiciliar la seva 

declaració. 

 

o La documentació a aportar es detalla en els Annex I i II de la present circular. 

 

En els casos de declaracions de Renda amb resultat a pagar, com és habitual, podran optar per 

realitzar l'ingrés en un sol termini, o fraccionar l'import en dos terminis sense interessos ni 

recàrrecs: el primer, del 60% de l'import a pagar en el moment de la presentació de la declaració i 

el segon, del 40% restant quedaria ajornat fins al pròxim 5 de novembre. 

 

En aquest cas, l'ingrés es pot fer mitjançant domiciliació bancària o sol·licitant a la seva entitat 

bancària l’NRC (codi que genera l'entitat col·laboradora que gestiona el cobrament i que identifica 

l'ingrés tributari realitzat). Recomanem utilitzar la domiciliació bancària per facilitar el procediment 

en les presents circumstàncies. 

 

Aspectes destacats per a l’exercici 2019 

En l'exercici fiscal 2019 és important destacar les següents novetats: 

o Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos o més pagadors, 

inferiors a 14.000 euros no estan obligats a declarar . El llindar per als que cobrin les 

seves retribucions del treball d'un sol pagador es manté en 22.000 euros anuals. 

 

o Els contribuents amb rendes del treball inferiors a 16.825 euros es beneficiaran 

d'una reducció , sempre que no tinguin altres rendiments superiors a 6.500 euros. 

Aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als qui obtinguin rendiments del 

treball inferiors a 13.115 euros, i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als qui els 

obtinguin entre 13.115 i 16.825 euros. 

 

o Des de l'1 de gener de 2018, l 'import de la deducció per maternitat es podrà 

incrementar en 1.000 euros anuals  -addicionals als 1.200 euros que ja estaven en vigor- 

quan el contribuent hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia en 

guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.  

 

o S'incrementa la deducció per família nombrosa. L'augment és de 600 euros anuals (50 

euros al mes) per cada fill, sent efectiu a partir del quart per a la categoria general o del 

sisè per a la categoria especial. 

 

o Es manté el límit per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per als rendiments 

d'activitats econòmiques fins als 250.000 euros. 

 

o Gravamen especial sobre premis y determinades loteries i apostes: Estaran exemptes per 

a l’exercici 2019 els premis l’import dels quals sigui igual o inferior a 20.000€. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o L’import de l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) pel 2019 queda fixat 

en 7.519,59 euros, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 119 d ela Llei 

6/2018 de Pressuposts Generals de l’Estat pel 2018. 

 

o En el 2019 ja no és possible aplicar el règim transitori de reducció a les prestacions 

percebudes en forma de capital derivades de plans de pensions, mutualitats de previsió 

social y plans de previsió assegurats per contingències ocorregudes en els exercicis 2010 

o anteriors. 

 

o Per als contribuents que realitzin activitat econòmica i tinguin afecta parcialment el 

seu habitatge habitual al desenvolupament d'aquesta activitat  podran deduir les 

despeses de subministraments de l'habitatge (tals com aigua, gas, electricitat, telefonia 

i internet). Aquesta deducció serà la resultant de multiplicar la despesa incorreguda per un 

30% i per la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a 

l'activitat respecte a la seva superfície total. 

 

o Addicionalment, els contribuents que realitzin activitat econòmica també podran 

beneficiar-se de la deduïbilitat de les despeses de manutenció , amb el límit que 

marca el reglament de l'impost per concepte de dietes, quan aquestes estiguin afectes a 

l'activitat, es realitzin en establiments de restauració i hostaleria i el pagament es realitzi 

per mitjans electrònics. 

 

o Possibilitat de compensar , dins de la base de l'estalvi, els rendiments del capital 

mobiliari amb pèrdues i guanys patrimonials  per la transmissió d'elements patrimonials 

amb un límit del 25% per al 2019. 

 

o Queda reconegut el dret a l’exempció relativa a les prestacions públiques per 

maternitat/paternitat  percebudes en aquest concepte. 

 

És important tenir en compte que, abans de presentar la declaració, pròpia o relativa a 

descendents, ascendents o cònjuge, li demanem que ens consulti abans de la seva possible 

confirmació, a causa de les incompatibilitats existents entre la presentació de declaracions i el 

dret a l'aplicació de mínims familiars en la mateixa declaració o la possibilitat de presentació de 

declaració conjunta per la unitat familiar. 

 

Com cada any, si ho considera convenient, estem a la seva disposició  per assistir-li en la 

preparació de la seva declaració. Per qualsevol dubte o aclariment, li agrairíem que contacti amb 

la Sra. Neus Gil, per fixar la forma més adequada per remetre'ns la documentació necessària per 

preparar les seves declaracions i, si fos necessari, passar-li a buscar. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Per confeccionar la seva declaració de l'Impost sobre la Renda li demanem que ens informi 

detalladament dels següents aspectes de la seva situació personal: 

o Situació familiar: estat civil, descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet i de 

convivència del declarant amb tots o alguns d'ells. Règim econòmic en cas de matrimoni. 

Circumstàncies i grau de discapacitat, si fos necessari, dels membres de l'entorn familiar 

comentats. Pensions compensatòries i anualitats per a aliments satisfets. 

 

Aquesta informació resulta imprescindible per determinar els mínims personals i familiars 

que són aplicables en cada cas i que, en definitiva, determinaran la part de la seva base 

imposable que no quedarà subjecta a l'Impost. 

 

o Comunicacions presentades en el termini habilitat a aquest efecte per a l'obtenció de la 

devolució corresponent, relatives als membres de l'entorn familiar assenyalat, i que no 

tenen obligació de declarar. 

 

o Certificats de les percepcions de rendiments del treball , dineràries o en espècie. 

Import dels pagaments efectuats a la Seguretat Social en Règim Especial dels 

Treballadors Autònoms (RETA). Import de les quotes satisfetes a Sindicats i Col·legis 

professionals (en el cas de col·legiació obligatòria). 

 

o Certificats de les entitats bancàries i gestions relatives a l'obtenció de rendes del capital 

mobiliari. 

 

o Certificats dels dividends i retencions derivades de la participació en societats. 

Operacions societàries de les entitats participades efectuades durant l'exercici: reduccions 

i/o ampliacions de capital, dissolució, aportacions no dineràries, distribució de la prima 

d'emissió. 

 

o Detall dels béns immobles propietat del contribuent  i situació d'ús o arrendament. 

Ingressos i despeses de l'exercici 2019 relatius a cada immoble. 

 

o Referència cadastral, valors cadastrals de l'exercici 2019 i costos d'adquisició de 

cadascun dels immobles. 

 

o Variacions patrimonials ocorregudes durant l'exercici. Compres i vendes d'immobles, 

accions, participacions i altres béns. Escriptures públiques, si escau, i documentació de les 

despeses corresponents. En cas de transmissions, títols de propietat i documentació de 

despeses originàries. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Rendes procedents d'activitats empresarials exercides a t ítol personal per al 

contribuent. Certificat de retencions, si escau. Alteracions patrimonials d'elements 

afectats en l'activitat. 

 

o Aportacions a Mutualitats i Plans de Pensions. Certificat d'aportacions a plans de 

pensions personals i a la del cònjuge en els casos legalment previstos. 

 

o Pensions compensatòries i anualitats per aliments percebudes o satisfetes. 

 

o Informació relativa a l'habitatge habitual. Quantitats invertides durant l'exercici de la 

seva adquisició o rehabilitació (capital i interessos). En el cas d'adquisició de nou 

habitatge habitual, a més de l'escriptura d'adquisició i despeses corresponents d'aquesta, 

informació respecte a l'anterior, transmesa o no, i deduccions practicades sobre aquesta. 

 

o En el cas d'habitatge de lloguer, data del contracte d'arrendament, imports satisfets 

durant l'exercici i referència cadastral d'aquesta. 

 

o Documentació acreditativa, si escau, d'aportacions efectuades a entitats, fundacions o 

associats fiscalment protegits. 

 

Li recordem que amb les dades de les quals disposem relatives a la seva declaració de l'exercici 

anterior, amb la seva conformitat, procedirem a sol·licitar a l'Administració Tributària les 

dades fiscals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

Amb la finalitat de preparar la seva declaració de l'Impost sobre el Patrimoni li demanem ens aporti 

la següent informació: 

 

o Relació de béns immobles propietat del contribuent  i situació d'ús o arrendament. 

Referència cadastral, valors cadastrals de l'exercici 2019 i cost d'adquisició de cadascun 

dels immobles. 

 

o Relació i, si fos necessari, certificats de les societats participades del contribuent , 

amb especificació del seu valor nominal, teòric comptable i/o de capitalització a 31 de 

desembre de 2019. 

 

o Certificats de les entitats bancàries i gestores en relació amb la titularitat de comptes 

corrents, d'estalvi, fons d'inversió i qualsevol altre tipus d'inversió financera titularitat del 

contribuent a 31 de desembre de 2019. 

 

o Relació de deutes, hipoteques, o altres situacions creditícies a 31 de desembre de 

2019.  

 

o Altres béns i drets titularitat del contribuent i la seva valoració a 31 de desembre de 

2019. 

 

o Si fos el cas, l'última declaració de l'Impost sobre el Patrimoni presentada i la 

informació de les variacions que s'hagin pogut produir. 


