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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA
17601 Reial decret 1461/2018, de 21 de desembre, pel qual es modifica el Reglament 

de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 
439/2007, de 30 de març, en matèria de deduccions en la quota diferencial 
per circumstàncies familiars, obligació de declarar, pagaments a compte, 
rendes vitalícies assegurades i obligacions registrals.

I

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, ha 
introduït diverses modificacions a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

D’una banda, s’han millorat les deduccions per maternitat i per família nombrosa o 
persones amb discapacitat a càrrec, ja que s’ha incrementat l’import de la primera quan la 
mare hagi de suportar despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o 
centres educatius autoritzats i s’ha estès la segona a nous supòsits, com és el cònjuge no 
separat legalment quan aquest sigui una persona amb discapacitat que depengui 
econòmicament del contribuent o l’existència de més fills que els exigits perquè una família 
hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria ordinària general o especial, 
segons que correspongui.

D’altra banda, els nous imports de la reducció per obtenció de rendiments del treball 
determinen l’ampliació dels límits determinants de l’obligació de declarar i de retenir.

Finalment, l’elevació del percentatge de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i 
Melilla ha determinat la introducció de modificacions en el sistema de pagaments a compte 
amb la finalitat d’anticipar l’impacte econòmic de la mesura en relació amb les rendes 
obtingudes a les ciutats autònomes objecte de deducció esmentades.

II

En aquest context, aquest Reial decret modifica el Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, a fi 
d’adaptar el text reglamentari, d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència a què es refereix la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, als canvis que ha fet la Llei de pressupostos generals de l’Estat esmentada.

La modificació del Reglament de l’impost actual és l’única manera d’aconseguir els fins 
perseguits, ja que es porten a terme els canvis normatius imprescindibles, es garanteix en 
nom del principi de seguretat jurídica la coherència amb la resta de l’ordenament jurídic i 
es genera un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en facilita 
el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les 
persones, sense introducció de càrregues administratives innecessàries, amb total 
transparència i ple respecte als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

III

El Reial decret s’estructura en un article únic i dues disposicions finals.
L’article únic modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 

desplega, d’una banda, determinades mesures aprovades per la Llei esmentada i 
l’aplicació pràctica de les quals quedava condicionada a l’establiment de nous requisits 
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reglamentaris i, de l’altra, adapta el Reglament de l’impost a les modificacions establertes 
legalment. Addicionalment, se suprimeix la dispensa de l’obligació de gestió de llibres 
registre als contribuents que portin una comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de 
comerç sense que els ho exigeixi així la regulació de l’impost i s’especifiquen els requisits 
que han de complir les rendes vitalícies assegurades en què hi ha mecanismes de reversió, 
períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança.

En compliment del primer objectiu indicat, d’una banda, l’apartat u de l’article únic 
modifica l’article 60 del Reglament de l’impost i detalla la forma de càlcul de l’increment de 
la deducció per maternitat, especifica els mesos a computar a aquest efecte i el càlcul dels 
límits per a la seva aplicació i, de l’altra, l’apartat cinc de l’article esmentat fa una redacció 
nova de l’apartat 9 de l’article 69 amb la finalitat de concretar el contingut de la declaració 
informativa que han de presentar les guarderies o els centres d’educació infantil autoritzats 
per facilitar el seu control i la incorporació als sistemes d’assistència al contribuent.

Així mateix, l’apartat set de l’article únic estableix els nous límits determinants de 
l’obligació de retenir aplicables a partir de l’1 gener de 2019, i n’adapta el contingut a les 
noves quanties introduïdes a la Llei en relació amb la reducció per obtenció de rendiments 
del treball.

Finalment, l’increment de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla que ha 
portat a terme la Llei de l’impost obliga a revisar el tipus mínim de retenció aplicable a 
contractes o relacions de durada inferior a l’any o als rendiments del treball que derivin de 
relacions laborals especials de caràcter dependent quan es tracti de rendiments del treball 
obtinguts a Ceuta i Melilla que es beneficiïn de la deducció que preveu l’article 68.4 de la 
Llei de l’impost, i el tipus màxim en cas de regularització del tipus de retenció.

A aquest efecte, l’apartat vuit modifica l’apartat 2 de l’article 86 del Reglament de 
l’impost, i rebaixa el tipus mínim de retenció de l’1 al 0,8 per cent i del 8 al 6 per cent, 
respectivament, i l’apartat nou modifica l’apartat 5 de l’article 87 del Reglament de l’impost, 
i rebaixa el tipus màxim de retenció del 23 al 18 per cent.

En relació amb el segon objectiu, l’apartat dos de l’article únic adapta el contingut de 
l’article 60 bis del Reglament de l’impost a la redacció nova de l’article 81 bis i la disposició 
addicional quaranta-dosena de la Llei de l’impost en matèria de deducció per famílies 
nombroses o persones amb discapacitat a càrrec, segons la redacció d’aquesta feta per la 
Llei de pressupostos esmentada com per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de 
segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Per la seva banda, l’apartat tres de l’article únic adapta el contingut de l’apartat 3 de 
l’article 61 als nous límits determinants de l’obligació de declarar que estableix la Llei de 
l’impost.

Finalment, els apartats sis, deu, onze, dotze i tretze de l’article únic es limiten a 
modificar els articles 80, 90, 95, 100 i 110 del Reglament de l’impost, respectivament, i 
n’adapten el contingut a la previsió legal que determina que els pagaments a compte 
corresponents a les rendes o activitats que tinguin dret a la deducció en la quota que 
preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost es redueixen en un 60 per cent.

Addicionalment, l’apartat quatre suprimeix la dispensa de l’obligació de gestió de llibres 
registre als contribuents que portin una comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de 
comerç sense que els ho exigeixi així la regulació de l’impost, a fi de facilitar el control 
tributari, i els apartats catorze i quinze, en relació amb els plans individuals d’estalvi 
sistemàtic i l’exempció per reinversió en rendes vitalícies, especifiquen els requisits que 
han de complir les rendes vitalícies assegurades en què hi ha mecanismes de reversió, 
períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança, a fi de garantir que s’assoleix 
la finalitat pretesa.

Tot això, d’acord amb el que disposa l’article 149.1.14a de la Constitució, que atribueix 
a l’Estat la competència en matèria d’hisenda general.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de desembre de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

S’introdueixen les modificacions següents al Reglament de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març:

U. Es modifica l’article 60, que queda redactat de la manera següent:

«Article 60. Procediment per a la pràctica de la deducció per maternitat i el seu 
pagament anticipat i per a l’aplicació de l’increment d’aquesta deducció.

1. La deducció per maternitat regulada a l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de 
l’impost s’aplica proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de 
manera simultània els requisits que preveu l’apartat 1 de l’article esmentat, i té com 
a límit per a cada fill les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats 
de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu amb posterioritat al 
naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o 
acolliment.

L’increment de la deducció que preveu l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei de 
l’impost s’aplica proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de 
manera simultània els requisits dels apartats 1 i 2 de l’article esmentat. No obstant 
això, en el període impositiu en què el fill menor compleixi tres anys, el nombre de 
mesos de l’exercici esmentat s’amplia, en cas de compliment de la resta de requisits, 
als mesos posteriors al compliment de l’edat esmentada fins al mes anterior a aquell 
en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

L’increment esmentat té com a límit anual per a cada fill el menor de:

– les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter 
alternatiu meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement, 
adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment.

– l’import anual total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta en el 
període esmentat a la guarderia o el centre educatiu en relació amb aquest fill, sigui 
o no per mesos complets.

Als efectes de determinar l’import total de la despesa efectiva no subvencionada 
satisfeta, es considera tant l’import pagat per la mare o el contribuent amb dret a 
l’increment esmentat com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor, guardador 
amb fins d’adopció o acollidor.

Als efectes del càlcul del límit de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat 
Social i mutualitats de caràcter alternatiu a què es refereixen els paràgrafs anteriors, 
es computen les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres sense prendre en 
consideració les bonificacions que hi puguin correspondre.

2. Als efectes del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l’import de la 
deducció o l’increment a què es refereix l’apartat anterior, s’han de tenir en compte 
les regles següents:

1a La determinació dels fills s’ha de fer d’acord amb la seva situació l’últim dia 
de cada mes.

2a El requisit d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat 
s’entén complert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

3a Als efectes de l’increment de la deducció per maternitat, els mesos a 
prendre en consideració són exclusivament aquells en què les despeses abonades 
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s’efectuïn per mes complet. A aquests efectes, s’entenen inclosos els mesos 
contractats per complet encara que una part d’aquests tinguin el caràcter de no 
lectius.

3. Quan tingui lloc l’adopció d’un menor que hagi estat en règim d’acolliment o 
de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, o es produeixi un canvi en 
la situació de l’acolliment, la deducció per maternitat s’ha de practicar durant el 
temps que resti fins a exhaurir el termini màxim dels tres anys a què es refereix el 
paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de l’impost.

4. En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a aplicar la 
deducció per maternitat o el seu increment respecte del mateix acollit menor la 
guarda del qual s’ha delegat per a la convivència preadoptiva o tutelat, se n’ha de 
prorratejar l’import entre ells per parts iguals.

5.1r Els contribuents amb dret a aplicar la deducció per maternitat que regula 
l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de l’impost poden sol·licitar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada per cadascun dels 
mesos en què estiguin donats d’alta a la Seguretat Social o mutualitat i cotitzin els 
terminis mínims que s’indiquen tot seguit:

a) Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant 
almenys quinze dies de cada mes, en el règim general o en els règims especials de 
la mineria del carbó i dels treballadors del mar.

b) Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral dels 
quals sigui com a mínim del 50 per cent de la jornada ordinària a l’empresa, en 
còmput mensual, i estiguin donats d’alta durant tot el mes en els règims esmentats 
en el paràgraf anterior.

c) Treballadors per compte d’altri en alta en el règim especial agrari de la 
Seguretat Social en el mes i que realitzin, almenys, deu jornades reals en el període 
esmentat.

d) Treballadors inclosos en els restants règims especials de la Seguretat Social 
no esmentats en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats 
alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies en el mes.

2n La tramitació de l’abonament anticipat s’ha de fer d’acord amb el 
procediment següent:

a) S’ha de presentar la sol·licitud en el lloc, la forma i el termini que determini 
la ministra d’Hisenda, la qual pot determinar els casos en què es pugui formular per 
mitjans telemàtics o telefònics. En el supòsit que preveu l’apartat 4 d’aquest article, 
les sol·licituds s’han de presentar de manera simultània.

b) L’Agència Estatal d’Administració Tributària, en vista de la sol·licitud rebuda 
i de les dades que consten en poder seu, ha d’abonar d’ofici de forma anticipada i a 
compte l’import de la deducció per maternitat. En el supòsit que no sigui procedent 
l’abonament anticipat de la deducció, s’ha de notificar aquesta circumstància al 
contribuent amb expressió de les causes que motiven la denegació.

c) L’abonament de la deducció de forma anticipada l’ha de fer, mitjançant una 
transferència bancària, l’Agència Estatal d’Administració Tributària mensualment i 
sense prorratejos per un import de 100 euros per cada fill. La ministra d’Hisenda pot 
autoritzar l’abonament per xec barrat o nominatiu quan concorrin circumstàncies 
que ho justifiquin.

3r Els contribuents amb dret a l’abonament anticipat de la deducció per 
maternitat estan obligats a comunicar a l’Administració tributària les variacions que 
afectin el seu abonament anticipat, així com quan per alguna causa o circumstància 
sobrevinguda incompleixin algun dels requisits per percebre’l. La comunicació s’ha 
de fer utilitzant el model que, a aquests efectes, aprovi la ministra d’Hisenda, la qual 
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ha d’establir el lloc, la forma i els terminis de presentació, així com els casos en què 
la comunicació esmentada es pugui fer per mitjans telemàtics o telefònics.

4t Quan l’import de la deducció per maternitat no es correspongui amb el del 
seu abonament anticipat, els contribuents han de regularitzar aquesta situació en la 
seva declaració per aquest impost. En el supòsit de contribuents no obligats a 
declarar, han de comunicar, a aquests efectes, a l’Administració tributària la 
informació que determini la ministra d’Hisenda, la qual així mateix ha d’establir el 
lloc, la forma i el termini de la presentació.

5è No són exigibles interessos de demora per la percepció, a través de 
l’abonament anticipat i per causa no imputable al contribuent, de quantitats superiors 
a la deducció per maternitat que correspongui.»

Dos. Es modifica l’article 60 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 60 bis. Procediment per a la pràctica de les deduccions per família 
nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec i el seu pagament anticipat.

1. Les deduccions que regula l’article 81 bis de la Llei de l’impost s’apliquen, 
per a cada contribuent que hi tingui dret, proporcionalment al nombre de mesos en 
què es compleixin de manera simultània els requisits que preveu l’apartat 1 de 
l’article esmentat, i tenen com a límit per a cada deducció les cotitzacions i quotes a 
la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període 
impositiu amb posterioritat al moment en què es compleixin aquests requisits.

No obstant això, si el contribuent té dret a la deducció que preveuen les lletres 
a) o b) de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost respecte de diversos 
ascendents o descendents amb discapacitat, el límit esmentat s’aplica de manera 
independent respecte de cadascun d’aquests.

En cas de famílies nombroses, els increments de la deducció a què es refereix 
la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost no es tenen en 
compte als efectes del límit esmentat.

Als efectes del càlcul d’aquest límit, es computen les cotitzacions i quotes pels 
seus imports íntegres sense prendre en consideració les bonificacions que hi puguin 
correspondre.

No és aplicable el límit esmentat quan es tracti de contribuents que percebin les 
prestacions a què es refereix el setè paràgraf de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la 
Llei de l’impost.

2. Als efectes del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l’import de la 
deducció a què es refereix l’apartat anterior, s’han de tenir en compte les regles 
següents:

1a La determinació de la condició de família nombrosa, de l’estat civil del 
contribuent, del nombre de fills que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè 
la família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o 
especial i de la situació de discapacitat s’ha de fer d’acord amb la seva situació 
l’últim dia de cada mes.

2a El requisit d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat 
s’entén complert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes. 
Aquest requisit no és aplicable quan es tracti de contribuents que percebin les 
prestacions a què es refereix el setè paràgraf de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la 
Llei de l’impost.

3a S’entén complert el requisit de percebre les prestacions a què es refereix el 
setè paràgraf de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost quan aquestes es 
percebin en qualsevol dia del mes.

3. Els contribuents amb dret a aplicar aquestes deduccions poden sol·licitar a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de manera anticipada 
per cadascun dels mesos en què percebin les prestacions a què es refereix el setè 
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paràgraf de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost o estiguin donats d’alta 
a la Seguretat Social o mutualitat i cotitzin els terminis mínims que s’indiquen a 
continuació:

a) Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant 
almenys quinze dies de cada mes en el règim general o en els règims especials de 
la mineria del carbó i dels treballadors del mar.

b) Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral dels 
quals sigui com a mínim del 50 per cent de la jornada ordinària a l’empresa, en 
còmput mensual, i estiguin donats d’alta durant tot el mes en els règims esmentats 
en el paràgraf anterior.

c) En el cas de treballadors per compte d’altri en alta al sistema especial per a 
treballadors per compte d’altri agraris inclosos al règim general de la Seguretat 
Social quan s’hagi optat per bases diàries de cotització, que facin, almenys, deu 
jornades reals en el període esmentat.

d) Treballadors inclosos en els restants règims especials de la Seguretat Social 
no esmentats en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats 
alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies en el mes.

Per a l’abonament anticipat de la deducció per cònjuge no separat legalment 
amb discapacitat, la quantia de les rendes anuals a prendre en consideració són les 
corresponents a l’últim període impositiu el termini de presentació d’autoliquidació 
del qual hagi finalitzat a l’inici de l’exercici en què se’n sol·licita l’abonament anticipat.

4.1r La tramitació de l’abonament anticipat s’ha de fer d’acord amb el 
procediment següent:

a) S’ha de presentar la sol·licitud en el lloc, la forma i el termini que determini 
la ministra d’Hisenda per part de cada contribuent amb dret a deducció. No obstant 
això, es pot optar per presentar una sol·licitud col·lectiva per part de tots els 
contribuents que puguin tenir dret a la deducció respecte d’un mateix descendent, 
ascendent o família nombrosa. En aquest cas, s’ha de designar com a primer 
sol·licitant un contribuent que compleixi, en el moment de presentar la sol·licitud, els 
requisits que preveu l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost.

Cada mes de gener es pot modificar la modalitat de sol·licitud respecte de 
cadascuna de les deduccions.

Els sol·licitants, el cònjuge no separat legalment amb discapacitat i els 
descendents o ascendents amb discapacitat que s’enumerin a la sol·licitud han de 
disposar d’un número d’identificació fiscal.

b) L’Agència Estatal d’Administració Tributària, en vista de la sol·licitud rebuda 
i de les dades que consten en poder seu, ha d’abonar d’ofici de manera anticipada i 
a compte l’import de cada deducció al sol·licitant. En cas que s’hagi efectuat una 
sol·licitud col·lectiva, l’abonament s’ha d’efectuar a qui hi figuri com a primer 
sol·licitant.

En el supòsit que no sigui procedent l’abonament anticipat, s’ha de notificar 
aquesta circumstància al contribuent amb expressió de les causes que motiven la 
denegació.

c) L’abonament de la deducció de manera anticipada l’ha de fer mensualment 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant una transferència bancària, 
per import de 100 euros per cada descendent, ascendent o família nombrosa a què 
es refereix l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost, si la sol·licitud va ser 
col·lectiva. Aquest import és de 200 euros si es tracta d’una família nombrosa de 
categoria especial. En els supòsits de família nombrosa, aquest import s’ha 
d’incrementar en 50 euros mensuals per cadascun dels fills que formin part de la 
família nombrosa, que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè la família 
esmentada hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o 
especial, segons que correspongui. En cas de sol·licitud individual, s’ha d’abonar al 
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sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import que correspongui dels indicats 
anteriorment entre el nombre de contribuents amb dret a l’aplicació del mínim 
respecte del mateix descendent o ascendent amb discapacitat, o entre el nombre 
d’ascendents o germans orfes de pare i mare que formin part de la mateixa família 
nombrosa, segons que correspongui. L’import de l’abonament mensual de la 
deducció de manera anticipada per cònjuge no separat legalment amb discapacitat 
és de 100 euros.

La ministra d’Hisenda pot autoritzar l’abonament per xec barrat o nominatiu 
quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin.

2n Els contribuents amb dret a l’abonament anticipat de les deduccions 
esmentades estan obligats a comunicar a l’Administració tributària les variacions 
que afectin l’abonament anticipat, així com quan, per alguna causa o circumstància 
sobrevinguda, incompleixin algun dels requisits per percebre’l. La comunicació s’ha 
d’efectuar en el lloc, la forma i el termini que determini la ministra d’Hisenda.

3r Quan l’import de cadascuna de les deduccions no es correspongui amb el 
del seu abonament anticipat, els contribuents han de regularitzar aquesta situació 
en la seva declaració per aquest impost. En el supòsit de contribuents no obligats a 
declarar, aquesta regularització s’efectua mitjançant l’ingrés de les quantitats 
percebudes en excés en el lloc, la forma i el termini que determini la ministra 
d’Hisenda.

4t No són exigibles interessos de demora per la percepció, a través de 
l’abonament anticipat i per causa no imputable al contribuent, de quantitats superiors 
a les deduccions que regula l’article 81 bis de la Llei de l’impost.

5. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les 
deduccions anteriors respecte d’un mateix descendent, ascendent o família 
nombrosa, es pot cedir el dret a la deducció a un d’aquests. En aquest cas, als 
efectes del càlcul de la deducció, s’apliquen les regles especials següents:

a) L’import de la deducció no es prorrateja entre ells, sinó que s’aplica 
íntegrament pel contribuent a favor del qual s’hagi cedit la deducció.

b) Es computen els mesos en què qualsevol dels contribuents que tinguin dret 
a la deducció compleixi els requisits que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

c) Es tenen en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la 
Seguretat Social i mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguin dret 
a la deducció. El que disposa aquesta lletra no és aplicable en cas que s’hagi cedit 
el dret a la deducció als contribuents que percebin les prestacions a què es refereix 
el setè paràgraf de l’apartat 1 de l’article 81 bis de la Llei de l’impost.

d) Els imports que, si s’escau, s’hagin percebut anticipadament, es consideren 
obtinguts pel contribuent a favor del qual s’hagi cedit la deducció.

Quan s’hagi optat per la percepció anticipada de la deducció presentant una 
sol·licitud col·lectiva, s’entén cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant. 
En els casos restants, s’entén cedit el dret a la deducció a favor del contribuent que 
apliqui la deducció en la seva declaració, i aquesta circumstància ha de constar a la 
declaració de tots els contribuents que tinguin dret a la deducció, llevat que el cedent 
sigui un no obligat a declarar, cas en què aquesta cessió s’efectua mitjançant la 
presentació del model en el lloc, la forma i el termini que determini la ministra 
d’Hisenda.

6. Les comunitats autònomes i l’Institut de Gent Gran i Serveis socials estan 
obligats a subministrar per via electrònica a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària durant els deu primers dies de cada mes les dades de famílies nombroses 
i discapacitat corresponents al mes anterior.

El format i contingut de la informació són els que, en cada moment, constin a la 
seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 308  Dissabte 22 de desembre de 2018  Secc. I. Pàg. 8

Tres. Es modifica l’apartat 3 de l’article 61 de l’RIRPF, que queda redactat de la 
manera següent:

«3. Tampoc han de declarar, sense perjudici del que disposen els apartats 
anteriors, els contribuents que obtinguin rendes procedents exclusivament de les 
fonts següents, en tributació individual o conjunta:

A) Rendiments íntegres del treball, amb els límits següents:

1r Amb caràcter general, 22.000 euros anuals, quan procedeixin d’un sol 
pagador. Aquest límit també s’aplica quan es tracti de contribuents que percebin 
rendiments procedents de més d’un pagador i es doni qualsevol de les dues 
situacions següents:

a) Que la suma de les quantitats percebudes del segon pagador i restants, per 
ordre de quantia, no superi en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

b) Que els seus únics rendiments del treball consisteixin en les prestacions 
passives a què es refereix l’article 17.2.a) de la Llei de l’impost i la determinació del 
tipus de retenció aplicable s’hagi realitzat d’acord amb el procediment especial que 
regula l’article 89.A) d’aquest Reglament.

2n 14.000 euros anuals, quan:

a) Procedeixin de més d’un pagador, sempre que la suma de les quantitats 
percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superi en conjunt 
la quantitat de 1.500 euros anuals.

b) Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments 
diferents de les que preveu l’article 7, lletra k), de la Llei de l’impost.

c) El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir d’acord 
amb el que preveu l’article 76 d’aquest Reglament.

d) Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes als tipus fixos de 
retenció que preveuen els números 3r i 4t de l’article 80.1 d’aquest Reglament.

B) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a 
retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

El que disposa aquesta lletra no és aplicable respecte dels guanys patrimonials 
procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions 
d’institucions d’inversió col·lectiva en què, de conformitat amb el que estableix 
l’apartat 2 de l’article 97 d’aquest Reglament, no sigui procedent determinar la base 
de retenció per la quantia a integrar en la base imposable.

C) Rendes immobiliàries imputades a les quals es refereix l’article 85 de la Llei 
de l’impost, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats 
de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial 
o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb el límit 
conjunt de 1.000 euros anuals.»

Quatre. Es modifica l’apartat 10 de l’article 68, que queda redactat de la manera 
següent:

«10. Els contribuents diferents dels que preveu l’apartat 2 anterior estan 
obligats a portar els llibres registre establerts en els apartats anteriors d’aquest 
article encara que portin una comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de 
comerç.»

Cinc. Es modifica l’apartat 9 i s’afegeix un apartat 10 a l’article 69, que queden 
redactats de la manera següent:

«9. Les guarderies o els centres d’educació infantil autoritzats a què es refereix 
l’article 81.2 de la Llei de l’impost han de presentar una declaració informativa sobre 
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els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció 
que preveu l’article esmentat, en la qual, a més de les seves dades d’identificació i 
les corresponents a l’autorització del centre expedida per l’Administració educativa 
competent, han de fer constar la informació següent:

a) Nom, cognoms i data de naixement del menor i, si s’escau, número 
d’identificació fiscal del menor.

b) Nom, cognoms i número d’identificació fiscal dels progenitors, el tutor, els 
guardadors amb fins d’adopció o la persona que té el menor en acolliment.

c) Mesos en què el menor hagi estat inscrit a la guarderia o el centre educatiu 
esmentat per mes complet.

d) Despeses anuals pagades a la guarderia o el centre d’educació infantil 
autoritzat en relació amb el menor.

e) Imports subvencionats que s’abonin directament a la guarderia o el centre 
d’educació infantil autoritzat corresponents a les despeses que esmenta la lletra d) 
anterior.

La presentació d’aquesta declaració informativa s’ha de fer el mes de gener de 
cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediatament anterior.

10. Les declaracions informatives a què es refereixen els apartats anteriors 
s’han de fer en la forma i el lloc que estableixi la ministra d’Hisenda, la qual pot 
determinar el procediment i les condicions en què sigui procedent la seva 
presentació per mitjans telemàtics.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de l’article 80, que queda redactat de la manera següent:

«2. Quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla que es 
beneficiïn de la deducció que preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost, es redueixen 
en un 60 per cent:

a) El tipus de retenció a què es refereix l’article 86.1 d’aquest Reglament.
b) Els tipus de retenció que preveuen els números 3r, 4t i 5è de l’apartat 

anterior.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 81, que queda redactat de la manera següent:

«1. No es practica retenció sobre els rendiments del treball la quantia dels 
quals, determinada segons el que preveu l’article 83.2 d’aquest Reglament, no 
superi l’import anual establert en el quadre següent en funció del nombre de fills i 
altres descendents i de la situació del contribuent:

Situació del contribuent

Nre. de fills i altres 
descendents

0
–

Euros

1
–

Euros

2 o més
–

Euros

1a Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment  . . . . – 15.947 17.100
2a Contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors 

a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes  . . . . . . . . . . . 15.456 16.481 17.634
3a Altres situacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 14.516 15.093

Als efectes de l’aplicació del que preveu el quadre anterior, s’entén per fills i altres 
descendents els que donen dret al mínim per descendents que preveu l’article 58 de 
la Llei de l’impost.
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Quant a la situació del contribuent, pot ser una de les tres següents:

1a Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment. Es tracta del 
contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb descendents, quan tingui 
dret a la reducció que estableix l’article 84.2.4t de la Llei de l’impost per a unitats 
familiars monoparentals.

2a Contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros, 
excloses les exemptes. Es tracta del contribuent casat, i no separat legalment, el 
cònjuge del qual no obtingui rendes anuals superiors a 1.500 euros, excloses les 
exemptes.

3a Altres situacions, que inclou les següents:

a) El contribuent casat, i no separat legalment, el cònjuge del qual obtingui 
rendes superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes.

b) El contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, sense descendents 
o amb descendents a càrrec seu, quan, en aquest últim cas, no tingui dret a la 
reducció que estableix l’article 84.2.4t de la Llei de l’impost perquè es dona la 
circumstància de convivència a què es refereix el paràgraf segon de l’apartat 
esmentat.

c) Els contribuents que no manifestin estar en cap de les situacions 1a i 2a 
anteriors.»

Vuit. Es modifica l’apartat 2 de l’article 86, que queda redactat de la manera següent:

«2. El tipus de retenció resultant del que disposa l’apartat anterior no pot ser 
inferior al 2 per cent quan es tracti de contractes o relacions de durada inferior a 
l’any, ni inferior al 15 per cent quan els rendiments del treball es derivin de relacions 
laborals especials de caràcter dependent. Els percentatges esmentats són el 0,8 per 
cent i el 6 per cent, respectivament, quan es tracti de rendiments del treball obtinguts 
a Ceuta i Melilla que es beneficiïn de la deducció que preveu l’article 68.4 de la Llei 
de l’impost.

No obstant això, no són aplicables els tipus mínims del 6 i 15 per cent de retenció 
a què es refereix el paràgraf anterior als rendiments obtinguts pels penats a les 
institucions penitenciàries ni als rendiments derivats de relacions laborals de 
caràcter especial que afectin persones amb discapacitat.»

Nou. Es modifica l’apartat 5 de l’article 87, que queda redactat de la manera següent:

«5. El tipus de retenció, calculat d’acord amb el procediment que preveu 
l’article 82 d’aquest Reglament, no es pot incrementar quan s’efectuïn 
regularitzacions per circumstàncies que exclusivament determinin una disminució de 
la diferència positiva entre la base per calcular el tipus de retenció i el mínim 
personal i familiar per calcular el tipus de retenció, o perquè el perceptor està obligat 
per resolució judicial a satisfer anualitats per aliments a favor dels fills i sigui 
aplicable el que preveu l’apartat 2 de l’article 85 d’aquest Reglament.

Així mateix, en els supòsits de regularització per circumstàncies que determinin 
exclusivament un augment de la diferència positiva entre la base per calcular el tipus 
de retenció i el mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció prèvia a la 
regularització, el nou tipus de retenció aplicable no pot determinar un increment de 
l’import de les retencions superior a la variació produïda en la magnitud esmentada.

En cap cas, quan es produeixin regularitzacions, el nou tipus de retenció 
aplicable no pot ser superior al 45 per cent. El percentatge esmentat és el 18 per 
cent quan la totalitat dels rendiments del treball s’hagin obtingut a Ceuta i Melilla i es 
beneficiïn de la deducció que preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost.»
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Deu. Es modifica l’apartat 2 de l’article 90, que queda redactat de la manera següent:

«2. Aquest tipus de retenció s’ha de reduir en un 60 per cent quan es tracti de 
rendiments als quals sigui aplicable la deducció que preveu l’article 68.4 de la Llei 
de l’impost, procedents de societats a què es refereix la lletra h) del número 3r de 
l’article esmentat.»

Onze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 95, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Quan els rendiments siguin contraprestació d’una activitat professional, 
s’ha d’aplicar el tipus de retenció del 15 per cent sobre els ingressos íntegres 
satisfets.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en el cas de contribuents que 
iniciïn l’exercici d’activitats professionals, el tipus de retenció és del 7 per cent en el 
període impositiu d’inici d’activitats i en els dos següents, sempre que no hagin 
exercit cap activitat professional l’any anterior a la data d’inici de les activitats.

Per a l’aplicació del tipus de retenció que preveu el paràgraf anterior, els 
contribuents han de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta 
circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament 
signada.

El tipus de retenció és del 7 per cent en el cas de rendiments satisfets a:

a) Recaptadors municipals.
b) Mediadors d’assegurances que utilitzin els serveis d’auxiliars externs.
c) Delegats comercials de la societat estatal Loteries i Apostes de l’Estat.

Aquests percentatges s’han de reduir en un 60 per cent quan els rendiments 
tinguin dret a la deducció en la quota que preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost.»

Dotze. Es modifica l’article 100, que queda redactat de la manera següent:

«Article 100. Import de les retencions sobre arrendaments i subarrendaments 
d’immobles.

La retenció que s’ha de practicar sobre els rendiments procedents de 
l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans, sigui quina sigui la seva 
qualificació, és el resultat d’aplicar el percentatge del 19 per cent sobre tots els 
conceptes que se satisfacin a l’arrendador, exclòs l’impost sobre el valor afegit.

Aquest percentatge s’ha de reduir en el 60 per cent quan l’immoble urbà estigui 
situat a Ceuta o Melilla, en els termes que preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost.»

Tretze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 110, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. Els percentatges que assenyala l’apartat anterior s’han de reduir en un 60 
per cent per a les activitats econòmiques que tinguin dret a la deducció en la quota 
que preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost.»

Catorze. S’afegeix una disposició addicional novena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional novena. Mecanismes de reversió, períodes certs de 
prestació o fórmules de contraassegurança sobre contractes de rendes vitalícies 
assegurades.

En els supòsits en què hi hagi mecanismes de reversió, períodes certs de 
prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort sobre contractes de 
rendes vitalícies assegurades a què es refereixen l’apartat 3 de l’article 38 i la 
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disposició addicional tercera de la Llei de l’impost, s’han de complir els requisits 
següents:

a) En el supòsit de mecanismes de reversió en cas de mort de l’assegurat, 
únicament hi pot haver un beneficiari potencial de la renda vitalícia que reverteixi.

b) En el supòsit de períodes certs de prestació, els períodes esmentats no 
poden excedir els 10 anys des de la constitució de la renda vitalícia.

c) En el supòsit de fórmules de contraassegurança, la quantia total a percebre 
amb motiu de la mort de l’assegurat en cap moment no pot excedir els percentatges 
següents respecte de l’import destinat a la constitució de la renda vitalícia:

Anys des de la 
constitució de la renda 

vitalícia
Percentatge

1r . . . . . . . . . . . . . . . . 95 per 100
2n. . . . . . . . . . . . . . . . 90 per 100
3r . . . . . . . . . . . . . . . . 85 per 100
4t . . . . . . . . . . . . . . . . 80 per 100
5è. . . . . . . . . . . . . . . . 75 per 100
6è. . . . . . . . . . . . . . . . 70 per 100
7è. . . . . . . . . . . . . . . . 65 per 100
8è. . . . . . . . . . . . . . . . 60 per 100
9è. . . . . . . . . . . . . . . . 55 per 100
10è endavant . . . . . . . 50 per 100»

Quinze. S’afegeix una nova disposició transitòria divuitena, que queda redactada de 
la manera següent:

«Disposició transitòria divuitena. Mecanismes de reversió, períodes certs de 
prestació o fórmules de contraassegurança sobre contractes de rendes vitalícies 
assegurades anteriors a l’1 d’abril de 2019.

El que disposa la disposició addicional novena d’aquest Reglament no és 
aplicable als contractes d’assegurances de vida la prestació dels quals es percebi 
en forma de renda vitalícia assegurada formalitzats amb anterioritat a l’1 d’abril 
de 2019.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret s’aprova a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria d’hisenda general.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», excepte els apartats tres, quatre, set, vuit i nou de l’article únic, que entren en 
vigor el dia 1 de gener de 2019.

Madrid, 21 de desembre de 2018.

FELIPE R.

La ministra d’Hisenda,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
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