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RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI 
 
1. CONCEPTE 

Són rendiments del capital immobiliari els rendiments derivats de béns 

immobles, rústics o urbans, com a conseqüència de l'arrendament o de la 

constitució o cessió de drets o facultats de gaudi o ús, qualsevol que sigui la 

seva denominació o naturalesa (art. 22 LIRPF). 

En aquest context cal destacar que a partir de 1998 es produeix una 

modificació en la tributació de les rendes immobiliàries que afecta, 

fonamentalment, als immobles no arrendats i a la vivenda habitual. En efecte, 

des de la Llei 40/1998, s’entén que els immobles no arrendats (aquest seria el 

cas, per exemple, de les segones residències o dels immobles desocupats) no 

generen rendes del capital immobiliari sinó imputacions de rendes 

immobiliàries. Tanmateix, la vivenda habitual deixa de considerar-se com un 

immoble generador de rendiments d’aquest tipus. 

2. DETERMINACIÓ DEL RENDIMENT NET 

Per a la determinació dels rendiments nets del capital immobiliari subjectes a 

tributació cal seguir el següent esquema  de quantificació: 

+ Rendiments íntegres computables 
-  Despeses deduïbles  

          ---------------------------------------------------------------------------------- 
RENDIMENTS NETS PREVIS DEL CAPITAL IMMOBILIARI 
- Reduccions per rendiments irregulars 
- Altres reduccions 
-------------------------------------------------------------------------------- 
RENDIMENTS NETS DEL CAPITAL IMMOBILIARI 

 

2.1. RENDIMENTS ÍNTEGRES COMPUTABLES  

Es computarà com a rendiment íntegre l'import que per tots els conceptes  

hagi de satisfer l’adquirent, arrendatari o subarrendatari, quedant exclòs, en el 

seu cas, l’import corresponent a l’IVA. 

2.2. DESPESES DEDUÏBLES  

Una vegada determinat l’import íntegre, caldrà restar la quantia que 

correspongui en concepte de despeses deduïbles . En concret, tenen la 

consideració de despeses deduïbles, d’acord amb l’art. 23 LIRPF, els següents 

conceptes: 
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a) En primer lloc, totes  les despeses necessàries per a l'obtenció dels 

ingressos que hagin estat satisfetes per l’arrendad or.  Entre d'altres, 

tenen aquesta consideració: 

- els interessos de capitals aliens invertits en l'adquisició o millora dels 

béns o drets;  

- despeses de conservació i reparació; 

En aquest punt és important distingir entre les despeses de reparació i 
conservació i les despeses de millora, ja que només les primeres resulten 
deduïbles per a la determinació dels rendiments nets del capital 
immobiliari. 

Quan parlem de despeses de reparació i conservació  estem fent 
referència a despeses realitzades pel manteniment de l’ús normal de la 
vivenda (com ara pintura o reparació de les instal·lacions de llum, aigua o 
gas), així com aquells que suposen la substitució d’elements per altres de 
nous (com ara canvis en les instal·lacions de calefacció o de portes). 

En canvi, quan parlem de despeses de millora  estem fent referència a 
supòsits en que existeix una inversió en l’immoble. Tenen aquesta 
consideració les despeses realitzades per tancar la terrassa d’un immoble 
incrementant, així, els metres quadrats habitables o bé la instal·lació de 
calefacció quan aquesta no existia. 

 

Límit màxim import despeses deduïbles: 

Cal tenir en compte que existeix un límit màxim  en la deduïbilitat de les 
despeses relatives als interessos de capitals aliens invertits en l'adquisició 
o millora dels béns o drets conjuntament amb les despeses de 
conservació i reparació. En concret,les despeses deduïbles per aquests 
dos conceptes no podran excedir, per a cada bé o dret, de l’import del 
respectiu rendiment íntegre.  

Tot i això, les quantitats que no hagin pogut ser deduïdes per excedir 
aquest límit podran ser deduïdes amb les despeses d’aquesta mateixa 
naturalesa, corresponents al mateix immoble, durant els quatre anys 
següents, sempre dintre del límit indicat. 

 

- tributs i recàrrecs no estatals (per exemple, l’IBI), contribucions 

especials, taxes (per exemple, la taxa d’escombreries o de neteja 

dels carrers); 

- serveis d'administració de finques, vigilància, porteria;  

- despeses de formalització del contracte d'arrendament;  

- primes d'assegurances (per responsabilitat civil, incendi, robatori, 

etc);  



Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Dra. Montserrat Casanellas 

 

4 

- quantitats destinades a serveis o subministres (llum, gas, aigua, 

telèfon).  

- els imports de dubtós cobrament, en les condicions establertes 

reglamentàriament. 

D’acord amb el RIRPF, els requisits necessaris per a la deduïbilitat 
d’aquestes quantitats són els següents: 

o Que el deutor es trobi en situació de concurs; 

o Que entre el moment de la primera gestió de cobrament 
realitzada pel contribuent i la finalització del període impositiu 
hagin transcorregut més de 6 mesos i no s’hagués produït la 
renovació del crèdit; 

Tanmateix, quan un import de dubtós cobrament sigui satisfet amb 
posterioritat a l’aplicació de la despesa en els termes descrits, es 
computarà com a ingrés en l’exercici en que el mateix es produeixi. 

 

b) L'import del deteriorament sofert per l'ús i transcurs del temps  en els 

béns immobles. L'import de l'amortització  es determinarà aplicant un 

percentatge del 3% sobre el valor major dels dos següents: el valor 

d'adquisició satisfet sense incloure el cost del sòl o bé el valor cadastral 

sense incloure el valor del sòl. 

La suma de les amortitzacions practicades no pot superar, en cap cas, el 

valor d’adquisició de l’immoble. Tanmateix, el contribuent únicament podrà 

imputar a cada exercici les amortitzacions corresponents al mateix, no 

essent possible els trasllats d’amortitzacions d’un exercici a un altre. 

 

3. REDUCCIONS  

3.1. REDUCCIONS PER OBTENCIÓ DE RENDIMENTS IRREGULA RS:  

Hi ha un seguit de rendiments del capital immobiliari que tenen la consideració 

de rendes irregulars, per la qual cosa són objecte de determinades reduccions. 

Amb caràcter general, s’aplica una reducció del 40%  als següents rendiments: 

� Els rendiments nets generats en un termini superior a 2  anys , no 

obtinguts de forma periòdica ni recurrent. 

� Els rendiments obtinguts de forma notòriament irregular  en el temps . A 

tal efecte el RIRPF atorga aquesta qualificació als següents rendiments: 
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- L’import obtingut pel traspàs o la cessió del contracte d’arrendament 

de locals de negoci; 

- Les indemnitzacions percebudes de l’arrendatari o subarrendatari o 

cessionari per danys o desperfectes en l’immoble; 

- Finalment, els imports obtinguts per la constitució o cessió de drets 

d’ús o gaudi de caràcter vitalici. 

 

3.2. ALTRES REDUCCIONS 

a) Arrendament de béns immobles destinats a vivenda :  

Quan es tracta d’arrendaments de béns immobles destinats a vivenda, 

s’aplica una reducció  del rendiment net  del 60% . 

D’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans quan parlem de l’arrendament 
de vivenda estem fent referència a aquells “arrendaments que recauen 
sobre una edificació habitable el destí principal de la qual sigui satisfer la 
necessitat permanent  de vivenda de l’arrendatari”. 

Aquesta definició ens porta a excloure de la possible aplicació d’aquesta 
reducció l’arrendament dels immobles que seran destinats, per exemple, a 
passar les vacances d’estiu o els apartaments usats durant l’hivern en 
zones d’esquí, etc.  

 

b) Arrendament de béns immobles a contribuents d’en tre 18 i 30 anys  

Quan l’arrendatari de l’immoble tingui una edat compresa entre els 18 i els 

30 anys i uns rendiments nets del treball o de les activitats econòmiques 

superiors  al IPREM (indicador públic de renda a efectes múltiples), el 

rendiment net del capital immobiliari es veurà reduït en un 100%. 

Observació : 

Aquesta reducció ha estat modificada amb efectes des de 1 de gener de 
2011 en el sentit que s’apunta al paràgraf anterior.  

En relació als contractes d’arrendament celebrats amb anterioritat  a 1 de 
gener de 2011 s’estableix que la reducció del 100% serà aplicable en 
aquells supòsits en que l’edat de l’arrendatari estigui compresa entre els 18 
i els 35 anys, respectant així la configuració de la reducció segons la 
redacció de la norma vigent en el moment de signatura del corresponent 
contracte. 

 

L’arrendatari haurà de comunicar  anualment a l’arrendador el compliment 

d’aquests requisits (concretament, mitjançant la presentació d’una 

comunicació abans del dia 31 de març de l’exercici següent a aquell en que 
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s’aplicarà la reducció amb el contingut establert, a tal efecte, al RIRPF ). 

Tanmateix, en cas que siguin varies les persones que visquin al mateix 

immoble, la reducció s’aplicarà proporcionalment segons el nombre 

d’arrendataris que compleixin els requisits esmentats. 

 

4. RENDIMENT EN CAS DE PARENTIU 

D’acord amb l’art. 24 LIRPF, quan l’adquirent, arrendatari o subarrendatari de 

l’immoble sigui el cònjuge o un parent, fins al tercer grau inclusiu del 

contribuent, el rendiment net total no podrà ser inferior al 2% del valor cadastral 

(aquest percentatge es redueix al 1’1% en cas que el valor cadastral hagi estat 

revisat). 

És important tenir en compte que aquest rendiment és mínim , de manera que, 

per aplicació de les regles generals de determinació dels rendiments nets del 

capital immobiliari, podria resultar un import superior. 

Exemple 1 : 

El senyor Torres és propietari d’un immoble que té llogat a la seva neta 
per 200 € al mes. Les despeses imputables a aquest immoble 
ascendeixen a 400 € anuals. L’immoble té un valor cadastral revisat de 
99.000 €. 

o Càlcul dels rendiments nets del capital immobiliari: 

Rendiments nets= Ingressos íntegres – Despeses deduïbles 

Rendiments nets = (200 € x 12 mesos) – 400 € 

Rendiments nets = 2.400 € - 400 € = 2.000 € 

o Rendiment mínim a computar en cas d’arrendament a parents: 

1’1% de 99.000 € = 990 € 

o Rendiment del capital immobiliari a computar = 2.000 €. 

 

Exemple 2: 

Amb les mateixes dades de l’exercici anterior, imaginem que les 
despeses anuals de l’immoble ascendeixen a 1.600 €. 

o Càlcul dels rendiments nets del capital immobiliari: 

Rendiments nets= Ingressos íntegres – Despeses deduïbles 

Rendiments nets = (200 € x 12 mesos) – 1.600 € 

Rendiments nets = 2.400 € - 1.600 € = 800 € 

o Rendiment mínim a computar en cas d’arrendament a parents: 

1’1% de 99.000 € = 990 € 

o Rendiment del capital immobiliari a computar = 990 €. 
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5. PRORRATEIG DELS RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIA RI 

En els casos en que un mateix immoble hagi estat destinat a usos difere nts 

durant un mateix període impositiu , caldrà prorratejar cadascun dels 

esmentats usos seguint les regles pròpies de cadascun d’ells. 

Així, pot ser que un mateix immoble hagi estat una part del període impositiu 

arrendat però que la resta del mateix hagi estat desocupat. En aquest cas, el 

contribuent haurà de declarar cadascun d’aquests usos aplicant les regles de 

quantificació corresponents.  

En conseqüència, haurà de prorratejar les despeses i els ingressos 

corresponents a cadascun dels esmentats usos. 

Exemple : 

El senyor Fernández és propietari d’un immoble al centre de la ciutat. Durant 
els mesos de gener a setembre l’immoble ha estat llogat a un matrimoni per 
700 € al mes, essent les despeses imputables al mateix, durant l’esmentat 
període, de 400 €. Tanmateix, a principis del mes d’octubre l’immoble queda 
desocupat per la qual cosa el Sr. Fernández decideix traslladar-se al mateix a 
viure-hi. Per aquest fet, des del mes d’octubre fins a final d’any, l’immoble ha 
constituït la residència habitual del senyor Fernández. 

Solució : 

a) Gener a setembre: Durant aquest període, els rendiments obtinguts pel 
senyor Fernández són rendiments del capital immobiliari. Per aquest fet, 
el contribuent haurà de declarar els següents imports: 

+ Ingressos bruts = 700 x 9 mesos = 6.300 € 

- Despeses deduïbles = 400 € 

= Rendiment net capital immobiliari = 5.900 

b) Octubre a desembre: Durant aquest període l’immoble ha constituït la vi 
venda habitual del senyor Fernández. Per aquest motiu, no li serà 
imputable cap tipus de rendiment per aquest període. 

 

 

 

6. L’ARRENDAMENT D’IMMOBLES COM A RENDIMENTS DEL CA PITAL 

IMMOBILIARI O BÉ COM A ACTIVITAT ECONÒMICA  

Per tal de saber si l’arrendament d’immobles constitueix una activitat 

econòmica o bé es tracta de rendiments del capital immobiliari, la norma legal 

estableix uns elements que, en cas de complir-se, determinen que la renda 

obtinguda sigui qualificada com a rendiment derivat d’una activitat econòmica.  
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En concret, l’art. 27.2 LIRPF estableix dues condicions  o criteris de caràcter 

objectiu, el compliment dels quals determinarà que ens trobem davant 

rendiments d’una activitat econòmica: 

• Per una banda, que el desenvolupament de l’activitat es dugui a terme, al 

menys, en un local  exclusivament destinat a dur a terme la gestió de 

l’activitat; 

• Per altra, que per a la gestió de l’activitat es compti, al menys, amb una  

persona amb contracte i jornada laboral complerta  (no s’admeten dues 

persones a mitja jornada cadascuna). 
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IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES 
 
Des de gener de 1999 hi ha determinats immobles urbans no arrendats ni 

subarrendats, exclosa la vivenda habitual , que no tributen a l’IRPF com a 

rendiments del capital immobiliari sinó com a rendes imputades .  

En sentit tècnic, es tracta d’un règim especial  integrat amb altres categories 

d’imputació dintre la Llei de l’impost. Per tal d’evitar confusions, s’ha considerat 

adient incloure la imputació de les rendes immobiliàries a continuació dels 

rendiments del capital immobiliari. 

1. CARACTERÍSTIQUES DE L’IMMOBLE :  

Per tal que sigui possible la imputació de rendes immobiliàries és necessari que 

concorrin les següents condicions en l’immoble que genera les rendes: 

a) En primer lloc, s’ha de tractar d’un immoble urbà ; 

b) En segon lloc, l’immoble no ha d’estar afectat a cap activitat 

econòmica;   

Observació : 

Es considera que l’immoble està afectat a l’activitat econòmica en qualsevol 
dels següents supòsits:  

o Quan es tracta de l’immoble en que el contribuent desenvolupa la seva 
activitat econòmica; 

o De l’immoble destinat a serveis econòmics o socio cultural del personal de 
l’empresa;  

o D’immobles necessaris per a l’obtenció dels ingressos de l’activitat 
econòmica;  

o De qualsevol immoble que sigui usat pels fins de l’activitat 

 

c) En tercer lloc, l’immoble no ha de generar rendiments del capital 

immobiliari, és a dir, no ha d’estar arrendat o subarrendat en els ternes 

estudiats al punt anterior; 

d) En quart lloc, no  es pot tractar de la vivenda habitual  ni tampoc de 

solars ; 

Observació : 

Pel que es refereix al concepte de vivenda habitual , cal tenir en compte que 
es considera com a vivenda habitual l’edificació on el contribuent resideix 
durant un període continuat de tres anys , excepte que concorrin causes 
justificades que obliguin a realitzar un canvi de vivenda (per exemple, com a 
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conseqüència d’un trasllat del lloc de treball).  

Cal tenir en compte que els jardins, piscines, i restants annexos  que 
s’adquireixen conjuntament amb la vivenda habitual no generen imputacions 
de rendes immobiliàries. Tanmateix, les places d’aparcament  adquirides amb 
la vivenda i fins a un màxim de 2 tampoc generen imputacions de rendes.  

A tal efecte, l’Administració considera que aquests annexos han de complir 
determinats requisits per considerar que formen part de la vivenda habitual i, 
per tant, que no han de tributar com a imputacions de rendes immobiliàries: 

o Que es trobin en el mateix edifici i s’entreguin en el mateix moment; 

o Que la seva transmissió hagi estat realitzada en unitat d’acte, malgrat la 
seva formalització es realitzi en documents diferents. 

o Que el seu ús no estigui cedit a tercers 

 

e) Finalment, no  poden ser immobles en construcció  ni tampoc immobles 

que, per raons urbanístiques, no siguin susceptibles d’ú s 

Observació : 

Es consideren raons urbanístiques que impossibiliten l’ús de l’immoble en els 
termes esmentats el fet de no disposar de la corresponent llicència urbanística 
per a efectuar la primera ocupació de l’immoble o, per exemple, quan la 
construcció ha estat realitzada sense respectar la corresponent ordenança 
municipal 

 

 

2. DETERMINACIÓ DEL RENDIMENT NET COMPUTABLE  

Amb caràcter general, es considera com a renda imputada la quantia que 

resulti d’aplicar el 2% al valor cadastral de l’immoble.  Aquest percentatge 

serà del 1’1% quan el valor cadastral hagi estat modificat o revisat. 

En aquest cas no és possible deduir cap despesa  de la renda imputada.  

Per tant: 

Renda immobiliària imputable  = 2% o 1’1% del valor cadastral 
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EXERCICI PRÀCTIC 

RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI I IMPUTACIONS DE  

RENDES IMMOBILIÀRIES 

 

La senyora Fernández és propietària d’un apartament al centre de Barcelona que va 
ser adquirit l’any 1.996 per 55.000 euros (40% correspon al valor del sòl). El valor 
cadastral revisat d’aquest immoble és de 80.000 euros (el 45% correspon al valor del 
sòl). Les despeses imputables a l’esmentat immoble durant aquest any són les 
següents: 

• 280 euros corresponents a la quota de l’IBI;  

• 90 euros/trimestre de despeses de comunitat;  

• Durant l’any, la senyora Fernández ha hagut de pagar 1.200 euros per la 
substitució de tota la instal·lació del sistema de calefacció, 600 euros per la 
pintura de tot l’immoble i 1.800 euros derivats del tancament d’un petit balcó 
per tal d’integrar-lo dintre del menjador. 

• Finalment, la propietària de l’immoble ha satisfet 100 euros/any en concepte de 
primes d’assegurança de l’immoble. 

 

Calcular l’import del rendiment net i, en el seu ca s, la imputació de renda, 
corresponent a cadascun dels següents supòsits: 

a) El pis constitueix la vivenda habitual de la senyora Fernández. 

b) L’immoble està arrendat per 1.500 euros/mes a un company de feina de la Sra. 
Fernández que té 28 anys. L’immoble serà destinat a la vivenda habitual de 
l’arrendatari. 

c) L’immoble està arrendat al seu fill, de 19 anys, per 350 euros al mes. 

d) L’immoble està llogat els mesos de juny, juliol i agost per 2.000 euros al mes i 
la resta de l’any està desocupat. 

e) L’immoble està afectat a una activitat professional exercida per la senyora 
Fernández. 

 


