
Aspectes bàsics 
Declaració de 
Renda 2017

(a liquidar l’any 2018)

Especial per a famílies amb persones 
amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec



Hisenda ha obert la campanya de la Renda 2017.
Cal anar amb compte, perquè sovint Hisenda 
ens envia esborranys de la Renda equivocats. 

Per tant, llegiu els consells d’aquest document
abans de presentar la vostra declaració.

És especialment important per a les famílies 
que s’han incorporat al TEB fa poc.

Beneficia sobretot a les famílies amb treballadors 
al Centre Especial de Treball (CET). Podran deduir-se 
entre 1.000 I 3.000 euros d’IRPF de la declaració de la Renda.

Fins fa poc, moltes famílies quedaven excloses de les deduccions fiscals      
dels ‘mínims per discapacitat’ perquè els seus fills a càrrec amb discapacitat 
cobraven més de 8.000 euros bruts als CET.

Això ha canviat perquè ara el que compta és el ‘rendiment net’ 
i no pas el salari brut. Per calcular el ‘rendiment net’
cal restar del salari brut dels fills els següents conceptes:

 a) Les cotitzacions de la Seguretat Social (tothom), 
 b) i 2.000 euros anuals (tothom). A més, cal afegir:
 c) o bé 3.500 euros anuals (en el cas de treballadors amb discapacitat  
 menor de 65% i no incapacitades judicialment),              
 o bé 7.750 euros anuals (en el cas de treballadors amb discapacitat  
 igual o major de 65% o en el cas de treballadors incapacitats
 judicialment amb qualsevol grau de discapacitat)

Si el rendiment net resultant és inferior a 8.000 euros 
(com passarà en tots els casos), les famílies podran beneficiar-se
d’una de les següents deduccions per ‘mínims per discapacitat’:

 a)1.161 euros (si el fill té una discapacitat entre 33 i  65%) 
 b) 1.806 euros (si el fill té una discapacitat entre 33 i  65%    
 i necessita ajut de 3a persona) 
 c) 3.144 euros (si el fill té discapacitat de més del 65%,                                                      
 o si està incapacitat, independentment del grau de discapacitat)

Introducció

Consell 1: Deduccions per “Mínims per discapacitat”



Hisenda ha obert la campanya de la Renda 2017.
Cal anar amb compte, perquè sovint Hisenda 
ens envia esborranys de la Renda equivocats. 

Per tant, llegiu els consells d’aquest document
abans de presentar la vostra declaració.

És especialment important per a les famílies 
que s’han incorporat al TEB fa poc.

Beneficia sobretot a les famílies amb treballadors 
al Centre Especial de Treball (CET). Podran deduir-se 
entre 1.000 I 3.000 euros d’IRPF de la declaració de la Renda.

Fins fa poc, moltes famílies quedaven excloses de les deduccions fiscals      
dels ‘mínims per discapacitat’ perquè els seus fills a càrrec amb discapacitat 
cobraven més de 8.000 euros bruts als CET.

Això ha canviat perquè ara el que compta és el ‘rendiment net’ 
i no pas el salari brut. Per calcular el ‘rendiment net’
cal restar del salari brut dels fills els següents conceptes:

 a) Les cotitzacions de la Seguretat Social (tothom), 
 b) i 2.000 euros anuals (tothom). A més, cal afegir:
 c) o bé 3.500 euros anuals (en el cas de treballadors amb discapacitat  
 menor de 65% i no incapacitades judicialment),              
 o bé 7.750 euros anuals (en el cas de treballadors amb discapacitat  
 igual o major de 65% o en el cas de treballadors incapacitats
 judicialment amb qualsevol grau de discapacitat)

Si el rendiment net resultant és inferior a 8.000 euros 
(com passarà en tots els casos), les famílies podran beneficiar-se
d’una de les següents deduccions per ‘mínims per discapacitat’:

 a)1.161 euros (si el fill té una discapacitat entre 33 i  65%) 
 b) 1.806 euros (si el fill té una discapacitat entre 33 i  65%    
 i necessita ajut de 3a persona) 
 c) 3.144 euros (si el fill té discapacitat de més del 65%,                                                      
 o si està incapacitat, independentment del grau de discapacitat)

Beneficia tothom amb algun familiar a càrrec amb discapacitat. 
L’ajut a la renda DAFAS (Deducció per família nombrosa 
o per ascendents i descendents a càrrec amb discapacitat)
és un ingrés net de 1.200 euros per cada persona amb discapacitat a càrrec. 

Aquest ajut és compatible amb els ‘mínims per discapacitat’. Combinant-los, 
per una banda les famílies pagaran menys o res d’impostos d’IRPF 
(deducció ‘mínims per discapacitat’)
I per altra banda rebran un ingrés de 1.200 euros nets 
per cada familiar a càrrec amb discapacitat (Ajut DAFAS). 

Exemple pràctic de com aplicar els dos beneficis fiscals

Agafem el cas d’una família de pare i mare pensionistes 
amb 2 fills amb discapacitat a càrrec incapacitats judicialment 
treballadors al CET i cobrant el Salari Mínim Interprofessional. 
La família té uns ingressos totals de 58.100 euros 
(30.000 euros de la pensió del pare + 10.000 pensió de la mare + 9.000 
del salari d’un fill + 9.000 del salari de l’altre fill + 100 euros d’interessos).   

A l’esborrany de la Renda 2017, veuen que els han retingut d’IRPF 
un total de 5.519 euros sobre les pensions del pare, la mare i els interessos 
(els salaris dels fills no tributen IRPF perquè no arriben al mínim). 
Aplicant els beneficis fiscals, a la declaració final de la Renda, 
tant si la fan conjunta com separada, els sortirà a ingressar 
un total de 7.919 euros pels següents conceptes:
 1) Minims per discapacitat: Recuperen la totalitat dels 5.519 euros  de  
 retencions d’IRPF.
 2) Ajuts DAFAS: Ingrés extra de 2.400 euros (1.200 per cada fill)
 

Si a les declaracions de Renda 2015 o 2016 vam oblidar aplicar els beneficis,  
podem reclamar els diners també de les dues campanyes anteriors
demanant una revisió. Cal estudiar cada cas.

Si feu vosaltres mateixos la declaració de la Renda,
apliqueu aquests beneficis fiscals. A més, al TEB elaborem cada any
una  ‘Guia útil sobre la Renda’ amb informació més completa i accessible 
per tothom que la vulgui. 
Si voleu ajut per fer la declaració però no coneixeu cap assessor,
us recomanem el despatx d’assessoria fiscal de confiança COMA & ROIG  
(C. Provença 253, entresol-2a, 08008 Barcelona). Telèfon: 932 159 818.
Si els truqueu, digueu que sou del TEB.

Consell 2: Ajut DAFAS

Consell 3: No coneixia els beneficis i fins ara no els havia aplicat 

Consell 4: Si necessites ajuda...


