
 

 

Quadre resum d’obligacions a declarar l’IRPF 

1.- No hauran de fer la declaració d’IRPF 

Regla Renda obtinguda Límits Altres condicions 

1a • Rendiments del treball per 
compte d’altri (assalariat) 

Fins a 
22.000 € 
anuals 

• Sempre que siguin d'un pagador o de més pagadors, 
quan la suma dels ingressos bruts del 2n i restants sigui 
menor o igual a 1.500 euros. 

Fins a 
14.000 € 
anuals 

• Quan hi ha més d'un pagador i la suma dels ingressos 
bruts del 2n i restants pagadors sigui superior a 1.500 
euros anuals.  

• Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per 
aliments no exemptes. 

• Pagador dels rendiments no obligat a retenir. 
• Rendiments subjectes a tipus fix de retenció. 

• Rendiments del capital mobiliari 
(interessos, dividends, etc.) 

• Guanys patrimonials (vendes fons 
inversió, immobles, accions 
borsa) 

1.600 € • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys 
patrimonials procedents de transmissions o 
reemborsaments d'accions o participacions d'IIC en les 
quals la base de retenció no sigui procedent determinar-
la per la quantia a integrar a la base imposable. 

• Rendes immobiliàries imputades 
(segones residències) 

• Rendiments de lletres del tresor 
• Subvencions per a l'adquisició 

d'habitatges de protecció oficial o 
de preu taxat 

• Altres guanys patrimonials 
derivats d'ajuts públics 

Fins a 
1.000 € 

• Quan la suma dels ingressos dels tipus de renda indicats 
en l’apartat sigui inferior o igual a 1.000 euros anuals. 

2a • Rendiments del treball per 
compte d’altri 

• Rendiments del capital (mobiliari 
i immobiliari) 

• Rendiments d'activitats 
econòmiques (autònoms) 

• Guanys patrimonials 

Fins a 
1.000 € 

• Quan la suma dels ingressos dels tipus de renda indicats 
en l’apartat sigui inferior o igual a 1.000 euros anuals. 

• Subjectes o no a retenció o ingrés a compte. 

• Pèrdues patrimonials <500 € • Sigui quina sigui la seva naturalesa. 

Primer es comprova que s’acompleixen les regles del 1r criteri i, si es compleix la regla, aleshores no procedeix 
l’aplicació de la regla 2a. 

Nota important: tots els autònoms o que han sigut autònoms durant el 2021, que tinguin rendiments superiors a 
1.000 bruts anuals, ja sigui per l’activitat d’autònom fisioterapeuta o junt amb altres rendiments per treball per 
compte d’altri, rendiments del capital mobiliari i immobiliari o guanys patrimonials, TENEN l’obligació de fer la 
declaració de renda. 

 

 



Observacions  

En el cas de complir els criteris de la 1a regla, es recomana revisar l’esborrany de renda per si el resultat és a retornar; 
tot i no tenir l’obligació de fer declaració de renda la poden presentar perquè se’ls hi retorni l’import pagat en excés 
mitjançant retencions. 

Aquells que tinguin deduccions per compra o lloguer d’habitatge habitual, deduccions autonòmiques i/o estatals, 
aportacions a plans de pensions, deduccions per maternitat, per despeses de custòdia en guarderies o centres 
d’educació infantil, per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, han de presentar la declaració per 
poder exercir el corresponen dret. 


