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Un cop s'inicia el període de
presentació de la declaració de
l'impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), que en-
guany comença el 3 de maig i fi-
nalitza el 2 de juliol –segons es-
tableix l'Ordre del Ministeri d'-
Hisenda i Administracions Pú-
bliques 638/12–, tret dels contri-
buents que han optat per con-
firmar l'esborrany que es va ini-
ciar el 10 d'abril passat, els con-
tribuents se solen preguntar
quines són les novetats de l'IRPF
d'aquest any?
I la resposta és que tots els
exercicis sempre porten nove-
tats. Novetats que, a títol perso-
nal, crec que no haurien de ser
habituals i constants. Aquesta
profusió de normativa que recti-
fica, amplia o bé condiciona la
quota tributària comporta en
moltes ocasions més que un in-
centiu per al contribuent un in-
convenient, que en moltes oca-
sions ens aparta de la seguretat
jurídica que haurien de tenir to-
tes les normes i, no cal dir-ho, la
de l'IRPF, que afecta la immensa
majoria dels ciudatans.
En termes generals, es pot co-
mentar que s'ha incrementat la
deducció per obres de millora
en l'habitatge habitual, quant a
obtenir una millor eficiència
energètica; també en qualsevol
habitatge, havent incrementat
la base imposable del contri-
buent fins a 71.000 €, així com el
percentatge de deducció del
10% al 20% i la base anual màxi-
ma de deducció passa de 4.000
€ a 6.750 €. El període temporal

d'aquestes inversions és des del
7 de maig de 2011 fins al 31 de
desembre de 2012.
Resulta interessant la recupera-
ció per inversió de l'habitatge
habitual, amb independència de
la base imposable del contri-
buent; la base màxima anual
d'aquesta deducció és de 9.040
€ i, encara que es va publicar el
30 de desembre de 2011, es po-
drà practicar aquesta deducció
a les quantitats abonades a par-
tir de l'1 de gener de 2011.
No obstant això, la mateixa nor-
ma que publica aquesta deduc-
ció per inversió en habitatge ha-
bitual també ens penalitza a
tots els contribuents, si bé, i se-
gons el tex legal, de forma tran-

sitòria durant els exercicis 2012
i 2013 –ja es veurà– en un incre-
ment addicional que va d'un ti-
pus del 0,75% al 7% de la base li-
quidable.Aquest increment ja es
nota des del mes de febrer en
les nòmines, encara que la liqui-
dació final no serà fins al proper
any.

Val la pena de recordar que es
manté el màxim de 22.000 € de
rendiments totals per als contri-
buents que no estan obligats a
presentar la declaració de ren-
da, sempre que aquests proce-
deixin d'un sol pagador i, en el
cas d'haver-hi més d'un pagador
i que superi els 1.500 €, el límit

per declarar és d’11.200 € bruts.
Per aquesta declaració es torna
a recuperar l'impost sobre el
patrimoni, si bé s'incrementa el
mínim exempt fins a la quanti-
tat de 700.000 €, un cop deduïts
els deutes; és a dir, que s’ha de
declarar si el patrimoni brut ex-
cedeix de la quantitat de
2.000.000 €. Esperem que no si-
gui el preludi de recuperació
d’altres impostos que fa poc
temps que es van aparcar, com
per exemple l'impost d'activi-
tats econòmiques (IAE) o bé de
l'impost de successions i dona-
cions.
I per acabar, només voldria re-
comanar als contribuents que,
en el supòsit de demanar els
serveis d'un professional tribu-
tari, tinguin en compte que el
graduat social col·legiat és un
tècnic en matèries socials i està
habilitat per fer tasques d'asses-
sorament, representació i gestió
en tots aquells assumptes labo-
rals, socials i tributaris que li si-
guin encomanats per l'Adminis-
tració, empreses o particulars.
Tanmateix, tots els col·legiats
del nostre col·lectiu tenen el ple
suport del Col·legi de Graduats
Socials de la demarcació de Ta-
rragona, corporació de dret pú-
blic que té signat un conveni de
col·laboració amb l'Agència Es-
tatal de l'Administració Tributà-
ria; a més, entre altres activitats,
manté una escola de pràctica
professional perquè tota la nor-
mativa sigui aplicada sota els
principis de legalitat i professio-
nalitat.
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El graduat social col·legiat és un tècnic en
matèries socials habilitat per fer tasques d'as-
sessorament, representació i gestió en tots els

assumptes laborals, socials
i tributaris que li siguen encomanats 

Col·legiats exercint al Baix Ebre
Abelló Castellà, Joan Màrius (Roquetes); Altadill Fe-
rrando, Francisco Javier (Tortosa); Codorniu Suñer,
José (Tortosa); Esteban Lerín, Gemma (Tortosa); Fa-
bra Verge, Laura (Deltebre); Fabregues Homedes,
Xavier (Tortosa); Ferrer Cot, Miriam Montserrat (Tor-
tosa); Gisbert Gisbert, Jordi (Tortosa); Jáñez Ribes,
Olga (L'Ampolla); Margalef Benaiges, Josep Tomàs
(l'Ametlla de Mar); Margalef Jardí, Llibert (l'Ametlla
de Mar); Pagà Ortiga, Joan Maria (Deltebre); Palomo
Peláez, Andreu (Tortosa); Peris Galcerà, Montserrat
(el Perelló); Sánchez Estorach, Juan Manuel (l'Al-
dea); Sebastià Prades, Ferran (Tortosa); Subirats
Hierro, Mònica (Tortosa); Viñes Albacar, Francesc
(Tortosa).

Col·legiats exercint a la Ribera d'Ebre
Antolí Andreu, Begoña (Móra d’Ebre); Bertomeu Fo-
rés, Judit (Móra d’Ebre); Martínez Launes, Montse-
rrat (Móra d’Ebre); Montaña Teixidó, Manuel (Mora

d’Ebre); Olesa i Vallespí, Josep Maria (Tivissa). 
Col·legiats exercint a la Terra Alta
Martínez Fornells, Juan Manuel (Gandesa); Mas Co-
mas, Gloria (Batea)

Col·legiats exercint al Montsià
Beltran Reverter, Joan (Alcanar); Bóveda Callari-
sa, Josep (la Sènia); Buera Moll, Jaume (Ampos-

ta); Callarisa Forcadell, Ramon (Amposta); Cama-
ñes Tena, Ma Isabel (Ulldecona); Carcellé Freixas,
Armand (Sant Carles de la Ràpita); Ferré Berto-
meu, Ana Cristina (Sant Jaume d'Enveja); García
León, Ma Isabel (Santa Bàrbara); Llambrich Rullo,
Maurici (Sant Jaume d'Enveja); Navarro Castellví,
Carolina (Amposta); Sancho Ferré, Ignasi (Ampos-
ta); Sanz Verge, Beatriz (la Sènia).


