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         Barcelona, 16 de novembre de 2018 

 

 

Distingit client: 

 

L'objectiu d'aquesta nota és informar-lo del règim transitori aplicable a la reducció del 40% en el 

rescat de plans de pensions en forma de capital. 

 

Els plans de pensions poden rescatar-se davant alguna de les contingències: 

 Jubilació. 

 Incapacitat total, absoluta o gran invalidesa. 

 Mort. 

 Dependència severa o gran dependència. 

 

Addicionalment, el reglament del propi pla de pensions pot preveure els supòsits excepcionals de  

liquiditat: 

 Malaltia greu. 

 Atur de llarga durada. 

 

I des de l'any 2015 s'ha introduït la possibilitat de rescatar els plans de pensions a partir de l'any 

2025 en relació amb aquelles aportacions efectuades als mateixos amb més de deu anys 

d'antelació. 

 

Els plans de pensions poden rescatar-se en forma de renda (temporal o vitalícia), de capital o mixta. 

 

Fins al 31 de desembre de 2006 el rescat en forma de capital tenia dret a una reducció del 40% amb 

la finalitat d'atenuar la progressivitat de la tarifa de l'IRPF davant la percepció d'una renda en un sol 

any per un import que podia ser elevat. 

 

La Llei de l'IRPF actualment vigent, amb l'ànim d'afavorir el rescat dels plans de pensions en forma 

de renda periòdica, des del 2007 suprimeix aquesta reducció del 40% per al rescat dels mateixos 

en forma de capital, tot i això, estableix un règim transitori amb l'objectiu de respectar aquest 
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avantatge per a aquelles aportacions realitzes amb anterioritat a la seva entrada en vigor, és a dir, 

fins al 31 de desembre del 2006. 

 

Aquest règim transitori està condicionat a l'exercici del dret al rescat en forma de capital d'aquí a 

uns períodes determinats que depenen de la data en què tingui lloc la contingència, com, per 

exemple, la jubilació, sent els següents: 

 

 Contingència ocorreguda abans del 1/01/11: hauran de rescatar en forma de capital 
abans del 1/01/19. 
 

 Contingència ocorreguda des del 1/01/11 fins al 31/12/14: hauran de rescatar en forma de 

capital abans que finalitzi el vuitè any següent a aquell en que va tenir lloc la contingència, 

tal com s'indica en el quadre següent: 

 

ANY DE LA CONTINGÈNCIA LÍMIT PER EL DRET AL 40% 

2011 31/12/19 

2012 31/12/20 

2013 31/12/21 

2014 31/12/22 

 

 

 Contingència ocorreguda a partir del 1/01/15: hauran de rescatar en forma de capital en el 

propi any en què tingui lloc la contingència o en els dos següents. Per exemple, una persona 

que va accedir a la jubilació en qualsevol data de l'any 2016, si pretén rescatar els seus 

plans de pensions en forma de capital amb dret a la reducció del 40% per la part dels seus 

drets consolidats corresponents a les aportacions realitzades fins al 31/12/06, haurà de fer-

ho abans del 1/01/19. 

  

La seva entitat gestora del pla de pensions podrà informar quin és l'import dels seus drets 

consolidats amb accés a la reducció del 40% en cas de rescat en forma de capital 

 

Excepte en certes circumstàncies poc freqüents, com, per exemple, la concurrència amb una 

mutualitat de previsió social, aquesta reducció del 40% només es pot aplicar en un únic any, és a 

dir, a tots els plans de pensions que siguin rescatats dins el mateix en forma de capital. 
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Finalment, és molt important no oblidar que el rescat del pla de pensions tributa com un rendiment 

del treball en l'IRPF, fins i tot quan la contingència sigui la mort i el cobri el cònjuge vidu, els fills o 

els néts del contractant, ja que la factura fiscal a Catalunya pot arribar fàcilment el 48% dels drets 

consolidats. 

 

En conseqüència, es fa imprescindible una planificació fiscal del rescat organitzat dels plans de 

pensions, ja que la casuística pot ser molt rica i ni tan sols hi ha obligació de rescatar-los. 

 

Així mateix, considerem oportú advertir-los que la concurrència de molts dies festius al mes de 

desembre amb la necessitat d'un període de temps dilatat per part de les entitats financeres per dur 

a terme el rescat desaconsella adoptar la decisió de rescatar plans de pensions més enllà del 11 de 

desembre, ja que podria donar-se el cas que el pla no arribi a rescatar-se amb data valor dins de 

l'any 2018. 

 

Aquest règim transitori també està expressament regulat per a les prestacions derivades dels 

contractes d'assegurança col·lectiva que subscriuen compromisos per pensions. 

 

 

Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estan a la seva 

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

 

Atentament,  

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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