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Deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF per a l’any 2011 
 
 

Categoria Deducció Descripció 

Per 
circumstàncies 
personals 

Pel naixement o adopció 
d’un fill o filla 

En cas de presentar declaració individual, 
cadascun dels progenitors pot deduir 150 €; i en 
cas de declaració conjunta d’ambdós progenitors, 
la deducció a aplicar és de 300 €. 

Per viduïtat 

Els contribuents que hagin quedat vidus durant 
els anys 2009, 2010 o 2011, en general, poden 
deduir-se 150 €. Si tenen al seu càrrec un o més 
descendents que atorguin dret a l’aplicació del 
mínim per descendents la deducció és de 300 €.  

Relatives a 
l’habitatge 
habitual 

Pel lloguer de l’habitatge 
habitual 

Es pot deduir el 10% de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu, amb un màxim de 300 € 
anuals (600 € si es tracta de declaració conjunta o 
família nombrosa). Requisits:  

- el contribuent ha de tenir 32 anys o menys, 
haver estat a l’atur durant 183 dies o més 
durant l’exercici, tenir un grau de discapacitat 
igual o superior al 65% o ser vidu o vídua i 
tenir 65 anys o més. 

- La renda no ha de ser superior als 20.000 € 
anuals (30.000 €, en declaració conjunta); i 

- Les quantitats satisfetes en concepte de 
lloguer han de superar el 10% dels 
rendiments nets del contribuent. 

Per la rehabilitació de 
l’habitatge habitual 

Es pot deduir un 1,5% de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu, amb una base màxima de 
deducció de 9.040 €. 

Per donatius a 
entitats 

Pel foment de l’ús del 
català 

Es pot deduir un 15% de les quantitats donades, 
amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra 
autonòmica. 

Pel foment de la recerca 
científica i el 
desenvolupament i la 
innovació científica 

Es pot deduir un 25% de les quantitats donades, 
amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra 
autonòmica. 
 

En benefici del medi 
ambient, la conservació 
del patrimoni natural i de 
custòdia del territori 

Es pot deduir un 15% de les quantitats donades, 
amb el límit del 5% de la quota íntegra 
autonòmica. 

Per al pagament d’interessos de préstecs a 
estudis de màster i de doctorat 

Es pot deduir l’import dels interessos pagats en el 
període impositiu corresponents a préstecs 
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concedits per mitjà de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

Per afavorir 
l’emprenedoria  
 

Per inversions d’àngels 
inversors en l’adquisició 
d’accions o participacions 
socials d’entitats noves o 
de recent creació 
(Novetats) 

Es pot deduir el 30% de les quantitats invertides 
durant l’exercici en l’adquisició d’accions o 
participacions socials com a conseqüència 
d’acords de constitució de societats o d’ampliació 
de capital en les societats mercantils que 
compleixin una sèrie de requisits que volen recollir 
la figura de “l’àngel inversor”, amb el límit màxim 
de deducció de 6.000 €. 
Requisits com ara: 
- participació en el capital social que no superi 

el 35%; 
- manteniment de les accions adquirides en el 

patrimoni del contribuent durant un període 
de tres anys; i, 

- que la societat tingui activitat econòmica i el 
domicili social i fiscal a Catalunya. 

- Que el volum de facturació anual de la 
societat no sigui superior a un milió d’euros. 

 

Per inversió en accions 
d’entitats que cotitzen en 
el segment d’empreses en 
expansió del Mercat 
Alternatiu Borsari 

Es pot deduir el 20% de les quantitats invertides 
durant l’exercici en l’adquisició d’accions com a 
conseqüència d’acords d’ampliació de capital 
subscrits mitjançant el segment d’empreses en 
expansió del Mercat Alternatiu Borsari, amb el 
límit màxim de deducció de 10.000 €. 
 
Requisits:  

- participació en el capital social que no superi 
el 10%;  

- manteniment de les accions adquirides en el 
patrimoni del contribuent durant un període 
de dos anys, i,  

- que la societat tingui activitat econòmica i el 
domicili social i fiscal a Catalunya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


