
 

 

 
 
 
 

 A continuació passem a detallar les novetats tributàries més importants de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2016 

 
 
1. Impost sobre la Renda de les persones Físiques 
 
1.- Règim d’Estimació Directa. S’estableix que amb efectes a partir de gener de 2016, 
els contribuents podran deduir com a màxim 1.500 euros per les primes d’assegurança 
que cobreixin la malaltia del contribuent, la del cònjuge i la dels fills menors de 25 anys 
en cas de ser discapacitats. 
Actualment existia un límit de 500 que es manté per al cas de no tenir discapacitat. 
També a partir del 2016, no es considerarà renda en espècie les primes satisfetes per 
l’empresa, fins a un import màxim de 1.500 euros, a entitats asseguradores que 
cobreixin la malaltia del propi contribuent, la del cònjuge o fills menors de 25 anys en 
cas de ser discapacitats. En cas de no tenir discapacitat el límit també és de 500 euros 
per persona. 
 
2.- En el Règim d’Estimació Objectiva (mòduls) s’eleva el límit general del volum de 
rendiments íntegres de l’any anterior que no podrà superar els 250.000 euros. El límit 
del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les 
que estiguin obligats a expedir factura els empresaris en mòduls també s’incrementa, i 
no podrà superar els 125.000 euros. El límit en el volum de compres i serveis en 
l’exercici anterior, serà de 250.000 euros. 
 
 
2. Impost sobre el Patrimoni 
Es prorroga per a l’exercici 2016 el restabliment de l’impost i estableix la bonificació del 
100% sobre la quota íntegra del mateix a partir de l’1 de gener de 2017. 
 
 
 
3. Impost sobre Societats 
 
1.- Entitats parcialment exemptes. Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de 
gener del 2015, no estaran obligades a presentar la declaració l’Impost quan 
compleixin els següents requisits: 
  Que els seus ingressos totals no superin los 75.000 euros. 

  Que els ingressos corresponents a renda no exemptes no superin els 2.000 euros 
anuals. 
  Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin subjectes a retenció. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
4. Impostos locals 
 
Es fixen els coeficients d’actualització dels valors cadastrals. Per a l’any 2016 seran els 
següents: 
Any d’ entrada en vigor de la ponència de valors                    Coeficient d’actualització 
1984, 1985, 1986 y 1987............................................ ...........1,13 
1988......................................................................... ............1,12 
1989 .....................................................................................1,1 
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 y 2002.. 1,10 
2003...................................................................................... 1,06 
2005...................................................................................... 0,92 
2006 ........................................................................................0,82 
2007......................................................................................... 0,77 
2008 .........................................................................................0,70 
2009 .........................................................................................0,77 
2010 .........................................................................................0,85 
 
 
5. Interès Legal del Diner 
 
L’interès legal del diner per al 2016 es fixa en el 3%, mentre que l’interès de demora 
s’estableix en el 3,75% 
 
 
6. IPREM 
 
L’IPREM per a l’any 2016 queda establert en els següents imports: 
1. IPREM diari: 17,75 euros 
2. IPREM mensual: 532,51 euros 
3. IPREM anual: 390,13 euros 
4. En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat 
substituïda per la referència a l’IPREM, la quantia anual de l’IPREM serà la següent: 
 455,14 € quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim 
interprofessional en còmput anual, si s’ inclouen les pagues extraordinàries. 
  390,13 € si, expressament, s’exclouen les pagues extraordinàries. 
 
 

 

 

 

 

 


