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Els contribuents que el 2017 hagin tingut la residència habitual al territori de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears poden aplicar les deduccions autonòmiques següents: 

Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat a l’habitatge habitual (Art. 3 del 

Decret legislatiu 1/2014) 

 Quantia i límits de la deducció 

 El 50 per 100 de l’import de les inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels 
habitatges, que es facin a l’immoble, situat a les Illes Balears que sigui o hagi de ser 

l’habitatge habitual del contribuent o d’un arrendatari en virtut d’un contracte de lloguer 

subscrit amb el contribuent sotmès a la legislació d’arrendaments urbans. 

Per poder aplicar la deducció, el contribuent ha de ser el propietari o arrendatari de 

l’habitatge i complir els requisits establerts en la normativa estatal de l’impost per qualificar 
l’habitatge com a habitual. 

 Atenció: en el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017 el 

percentatge que s’ha d’aplicar és el 15 per 100 i només sobre l’import de les inversions 

que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges, que es facin a l’immoble, situat 

a les Illes Balears, que sigui o hagi de ser l’habitatge habitual del contribuent. 

 

 La base d’aquesta deducció la constituirà l’import realment satisfet pel contribuent per 
fer les inversions anteriorment descrites, amb un límit màxim de 10.000 euros anuals. 

La base de la deducció del contribuent no podrà excedir del resultat d’aplicar el percentatge de 
la seva titularitat a l’habitatge en l’import total de les quantitats satisfetes per millorar la 
sostenibilitat a l’habitatge habitual. 

Les quantitats satisfetes s’han de justificar per mitjà de les factures que compleixin els 
requisits establerts en normes legals i/o reglamentàries o document substitutiu equivalent. 

Requisits i altres condicions per aplicar la deducció 

 S’entén que milloren la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges les inversions 

següents: 

a) La instal·lació d’equips de generació o que permetin utilitzar energies renovables com 
l’energia solar, biomassa o geotèrmia que redueixin el consum d’energia convencional 

tèrmica o elèctrica de l’edifici. S’inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o 

equip d’energia renovable, com instal·lacions de generació solar fotovoltaica per a 
autoconsum, panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d’aigua calenta 

sanitària demandada pels habitatges, o la producció d’aigua calenta per a les instal·lacions 

de climatització. 

b) Les de millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que 
afavoreixin l’estalvi d’aigua, com també la implantació de xarxes de sanejament 

separatives a l’edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i 

pluvials al mateix edifici o a la parcel·la, o que redueixin el volum d’abocament al sistema 

públic de clavegueram. 
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 En tot cas, per aplicar la deducció s’ha de millorar, com a mínim, en un nivell la 

qualificació de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual. A tal efecte, es requerirà el 

registre dels certificats d’eficiència energètica de l’habitatge conforme al disposat en el 

Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la 

certificació energètica dels edificis, abans i després de fer les inversions. 

En el supòsit de començament de les obres en un exercici i acabament en un altre de posterior, 
es pot aplicar en cada període impositiu la deducció per les quantitats que s’hi hagin satisfet, 
sempre que en acabar les obres es compleixin tots els requisits exigits (en particular 
l’acreditació del registre de certificats d’eficiència energètica). 

 Per poder aplicar aquesta deducció, la base imposable total (suma de la base imposable 
general i de la base imposable de l’estalvi del contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 

13 i 14 de la declaració), no podrà superar: 

– 30.000 euros en tributació individual. 

– 48.000 euros en tributació conjunta. 

 Atenció: en el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017 la base 

imposable total del contribuent no podrà superar l’import de 24.000 euros en el cas de 

tributació individual, ni l’import de 36.000 euros en el cas de tributació conjunta. 

 Quan el contribuent sigui el llogater de l’habitatge, l’aplicació de la deducció requereix 
que es compleixin els requisits següents: 

a) Que la durada del contracte d’arrendament de l’habitatge amb un mateix  arrendatari 

sigui igual o superior a un any. 

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l’article 36.1 de la Llei 

29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de 

l’Habitatge. 

c) Que el contribuent declari en l’IRPF el rendiment derivat de les rendes de l’arrendament 
de l’habitatge com a rendiments del capital immobiliari. 

d) Que el contribuent no repercuteixi en l’arrendatari el cost de les inversions que 

determinen el dret a aplicar aquesta deducció. 

Per arrendament de l’habitatge habitual al territori de les Illes Balears a favor de determinats 
col·lectius (Art. 3 bis del Decret legislatiu 1/2014) 

Quanties i límits màxims de la deducció 

 El 15 per 100 dels imports satisfets en el període impositiu per l’arrendament de 

l’habitatge habitual, amb un màxim de 400 euros. 

 Atenció: en el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017 l’import 

màxim serà de 300 euros. 

Requisits i altres condicions de la deducció 

 Que es presenti en el contribuent alguna de les circumstàncies següents: 

- Que en la data de la meritació de l’impost sigui menor de 36 anys. 

- Que sigui una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 

65 per 100 o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100. 
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- Que sigui la mare, el pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la 

pàtria potestat i que integrin una família nombrosa. 

 Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament 

per aquest, i que la durada del contracte d’arrendament sigui igual o superior a un any. 

 Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l’article 36.1 de la Llei 

29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de 

l’Habitatge. 

 Que, durant almanco la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels 

membres de la seva unitat familiar no siguin titulars, de ple domini o d’un dret real d’ús o 

gaudi, de cap altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l’habitatge arrendat, 

excepte en els casos que l’altre habitatge estigui ubicat fora de les Illes Balears o en una altra 

illa. 

 Que el contribuent no tingui de dret, en el mateix període impositiu, a cap deducció per 

inversió en habitatge habitual. 

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del 

contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració, no superi les quanties 

següents: 

a) En general: 

- 20.000 euros en tributació individual. 

- 34.000 euros en tributació conjunta. 

 Atenció: en el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017 la base 

imposable total del contribuent no podrà superar l’import de 18.000 euros en el cas de 

tributació individual, ni l’import de 30.000 euros en el cas de tributació conjunta. 

b) En les famílies nombroses 

- 26.000 euros en tributació individual. 

- 40.000 euros en tributació conjunta. 

 Atenció: en el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017 la base 

imposable total del contribuent no podrà superar l’import de 24.000 euros en el cas de 

tributació individual, ni l’import de 36.000 euros en el cas de tributació conjunta. 

 En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d’aquesta deducció els 

contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes i per 

l’import de les quanties efectivament satisfetes per aquests. 

Per despeses d’adquisició de llibres de text (Art. 4 del Decret legislatiu 1/2014) 

Quantia i límits de la deducció 

 El 100 per 100 dels imports destinats a l’adquisició de llibres de text per a cada fill que 

cursi estudis. 

L’import de la deducció per cada fill no pot excedir dels límits que s’assenyalen a 

continuació, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general 

i de la base imposable de l’estalvi, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la 

declaració. 
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 En declaracions individuals: 
 

(Base imposable general + Base imposable de l’estalvi) Límit per fill 

Fins a 6.500,00 euros .............................................................  

Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros ...........................................  

Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros ......................................... 

100,00 euros 

  75,00 euros 

  50,00 euros 

 En declaracions conjuntes: 
 

(Base imposable general + Base imposable de l’estalvi) Límit per fill 

Fins a 10.000,00 euros ...................................................... ..... 

Entre 10.000,01 i 20.000 euros ..............................................  

Entre 20.000,01 i 25.000 euros ..............................................  

200,00 euros 

100,00 euros 

  75,00 euros 

Els límits per fill poden aplicar-se de forma global per al conjunt d’aquests. 

Requisits i altres condicions per aplicar la deducció 

 Els llibres de text han de ser els editats per al desenvolupament i l’aplicació dels 

currículums corresponents al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària, a l’educació secundària 

obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica. 

 Únicament podran tenir-se en compte, a l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, les 

despeses originades pels fills que, al seu torn, donin dret al mínim per descendents. Si els 

fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual, la deducció s’ha 

de prorratejar per parts iguals en la declaració de cada un d’ells. 

El requisit de convivència ha de produir-se en la data de meritació de l’impost ja que, en cap 

altre cas, no hi hauria dret a aplicar el mínim per descendents; no obstant això: 

- En el cas de guàrdia i custòdia compartida ambdós pares podran aplicar la deducció si 
l’ostenten en la data de meritació de l’impost, ja que un i l’altre tenen dret a aplicar el mínim 

per descendents. 

- Si el fill hagués mort dins aquest any, els pares podrien aplicar la deducció si convivien amb 
ell en la data de la mort. 

Si el fill conviu amb els pares les quantitats satisfetes s’hi han de prorratejar, amb 

independència de qui faci efectivament el pagament i de si ambdós pares poden o no aplicar 

efectivament la deducció en virtut de les quanties de les seves bases imposables. El límit de la 
deducció no es prorrateja ja que la norma estableix un límit màxim de la deducció, respecte a 
cada fill, segons el tipus de tributació, individual o conjunta, i la quantia de la base imposable. 

Al contrari, si el fill només conviu amb un dels pares en la data de meritació de l’impost, la 
deducció només es pot aplicar per ell i per l’import total de les quantitats satisfetes, fins i tot 
quan la totalitat o part d’aquestes les hagi abonades l’altre progenitor. 

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del 

contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració, no superi les quanties 

següents: 

– 12.500 euros en tributació individual. 

– 25.000 euros en tributació conjunta. 
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Per despeses d’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers (Art. 4 bis del Decret legislatiu 

1/2014) 

Quantia i límits de la deducció 

 El 15 per 100 dels imports destinats a l’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers 

pels fills que cursin estudis corresponents al segon cicle d’educació infantil, a l’educació 

primària, a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació 

professional específica. 

És deduïble la part de despesa corresponent a ensenyament de llengua estrangera que es faci 

en el transcurs del curs escolar fora de l’horari corresponent al seu currículum, entre d’altres, 

s’inclouen les despeses per assistència a una escola oficial d’idiomes o per assistència a una 

acadèmia d’idiomes. 

Al contrari, no seran deduïbles les despeses originades per cursar estudis a l’estranger o les 

originades per assistir a campaments d’estiu a l’estranger o a territori nacional per a 

l’aprenentatge d’un idioma. 

En el cas de despeses satisfetes en les escoles bilingües només serà deduïble la part de despesa 

destinada a aprenentatge de llengua estrangera quan sigui una activitat extraescolar 

 El límit per aplicar aquesta deducció és de 100 euros per fill. 

El límit pot aplicar-se de forma global per al conjunt de fills que donin dret a aplicar el mínim per 

descendents. 

Requisits i altres condicions per aplicar la deducció 

 Únicament podran tenir-se en compte, a l ’efecte d’aplicar aquesta deducció, les 

despeses originades pels fills que, al seu torn, donin dret al mínim per descendents. 

Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual, la 

deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de cada un. 

Són aplicables a aquesta deducció en relació amb el requisit de convivència i sobre el 

prorrateig els mateixos criteris que per aplicar la deducció autonòmica per adquisició de 

llibres de text. 

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del 

contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració, no superi les quanties 

següents: 

- 12.500 euros en tributació individual. 

- 25.000 euros en tributació conjunta. 

 El contribuent ha de conservar, a disposició de l’Administració tributària les factures o 

els documents equivalents. 

Per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual (Art. 4 ter del Decret 

legislatiu 1/2014) 

 Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 

31 de desembre de 2017. 

Quantia de la deducció 

Per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits que s’especifiquen a continuació: 

 1.500 euros, amb caràcter general, 
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 1.600 euros, si la base imposable total (suma de la base imposable general i la base 

imposable de l’estalvi, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració), és inferior 

les quanties següents: 

- 18.000 euros en tributació individual. 

- 30.000 euros en tributació conjunta. 

La deducció s’aplica a la declaració de l’exercici en el qual s’inicia el curs acadèmic. 

Requisits per aplicar la deducció 

 Que els descendents depenguin econòmicament del contribuent. 

 Que els descendents estiguin cursant estudis universitaris, ensenyaments artístics 

superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts 

plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o 

qualsevol altre estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria 

d’educació, es consideri educació superior, que incloguin un curs acadèmic complet o un 

mínim de 30 crèdits fora de l’illa de l’arxipèlag balear en la qual tengui la residència 

habitual el contribuent. 

 Que a l’illa de residència del contribuent no hi hagi oferta educativa pública, diferent 

de la virtual o a distància, per fer els estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per 

cursar-los. 

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del 

contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració, no superi les quanties 

següents: 

– 30.000 euros en tributació individual. 

– 48.000 euros en tributació conjunta. 

 Que el descendent que origini el dret a la deducció no hagi obtingut rendes en l’exercici 

per import superior a 8.000 euros. 

Condicions per aplicar la deducció 

A l’efecte de l’aplicació de la deducció, s’han de tenir en compte les regles següents: 

- Només donen dret a la deducció els descendents que, al seu torn, donin dret al mínim per 

descendents regulat en l’article 58 de la Llei de l’IRPF. 

- Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar 

per la tributació conjunta, la deducció s’hi ha de prorratejar. 

Procedirà el prorrateig de la deducció respecte d’un descendent sempre que hi hagi dos 

ascendents (o més) amb dret a aplicar el mínim per descendents per ell, encara que un d’ells 

tingués una base imposable total superior a 30.000 euros, en el cas del qual, l’altre ascendent 

aplicaria la deducció per la meitat de l’import. 

Límit de la deducció 

L’import d’aquesta deducció no pot excedir el 50 per 100 de la quota íntegra autonòmica, 

casella 515 de la pàgina 16 de la declaració.  
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Per arrendament de béns immobles al territori de les Illes Balears destinats a habitatge 
(deducció del llogater) (Art. 4 quater del Decret legislatiu 1/2014) 

 Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 

31 de desembre de 2017. 

Quantia i límit màxim de la deducció 

 El 75 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de 
primes d’assegurances de crèdit que cobreixin total o parcialment l’impagament de les 

rendes que el contribuent tingui dret per raó de l’arrendament d’un o diversos béns 

immobles, situats a les Illes Balears, a un tercer destinat a habitatge. 

 L’import màxim d’aquesta deducció serà de 400 euros anuals tant en la tributació 

individual com en la conjunta. 

Requisits per a l’aplicació de la deducció 

 Que la durada del contracte d’arrendament d’habitatge amb un mateix arrendatari 
sigui igual o superior a un any. 

 Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l’article 36.1 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de 

l’Habitatge. 

 Que el contribuent declari en l’IRPF el rendiment derivat de les rendes de 

l’arrendament de l’habitatge com a rendiments del capital immobiliari. 

Per arrendament d’habitatge al territori de les Illes Balears derivat del trasllat temporal de 
residència per motius laborals (Art. 4 quinquies del Decret legislatiu 1/2014) 

 Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 

31 de desembre de 2017. 

Quantia i límit màxim de la deducció 

 El 15 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de 

renda de lloguer d’habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a 

una altra illa de l’arxipèlag balear en l’àmbit d’una mateixa relació laboral per compte 

d’altri. 

 L’import màxim d’aquesta deducció serà de 400 euros anuals per contribuent que 

compleixi els requisits. 

Requisits per aplicar la deducció 

 Que sigui l’arrendament d’un immoble destinat a habitatge del contribuent i 

ocupat efectivament per aquest. 

 Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l’article 36.1 de la Llei 

29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de 
l’Habitatge. 

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del 

contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració, no superi les següents 
quanties: 
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- 30.000 euros en tributació individual. 

- 48.000 euros en tributació conjunta. 

 Que el contribuent identifiqui el llogater en l’autoliquidació de l’impost. 

 Important: els contribuents amb dret a la deducció han de fer constar el NIF/NIE del 

llogater de l’habitatge en la casella 1019 i, si ha consignat un NIF d’un altre país, ha de 

marcar una X en la casella 1020. 

 Que el contribuent pugui justificar documentalment davant de l’Administració 

tributària la despesa constitutiva de la base de la deducció i la resta de requisits exigibles 

per a la deducció. 

Seran admissibles a l’efecte els justificants dels pagaments efectuats (rebut, factura, 
certificat), el contracte d’arrendament, el justificant del dipòsit de la fiança a l’IBAVI i el 
certificat d’empresa en el qual s’indiqui que el centre de treball del subjecte ha canviat a una 
altra illa. 

 Que el trasllat temporal no passi dels tres anys de durada. 

Particularitats en cas de tributació conjunta 

En cas de tributació conjunta, la deducció serà aplicable a cada un dels contribuents que 

traslladin la seva residència a una altra illa de l’arxipèlag balear en l’àmbit d’una mateixa 

relació laboral per compte d’altri quan compleixin els requisits establerts en l’apartat 

anterior. 

Quan siguin matrimonis en règim de guanys i només un dels cònjuges hagués traslladat la 
seva residència a una altra illa en l’àmbit d’una relació laboral, la deducció només podrà 
aplicar-la el cònjuge esmentat, encara que per la meitat de les quantitats satisfetes. 

Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament 

científic o tecnològic, o la innovació (Art. 5 del Decret legislatiu 1/2014) 

Quantia i límits de la deducció 

 El 25 per 100 de les donacions dineràries destinades a finançar la investigació, el 

desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, a favor de les entitats que es 

relacionen en l’apartat següent. 

 L’import d’aquesta deducció no podrà excedir del 15 per 100 de la quota íntegra 

autonòmica. 

Requisits per aplicar la deducció 

 Les donacions que donen dret a l’aplicació d’aquesta deducció s’han de fer a favor de 

qualsevol de les entitats següents: 

a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats 

instrumentals que en depenen la finalitat essencial de la qual sigui la investigació, el 

desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació. 

b) La Universitat de les Illes Balears. 

c) Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan referència els articles 2 i 3 de la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 

incentius fiscals al mecenatge, sempre que el final exclusiu o principal que persegueixin 

sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, al territori de 
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les Illes Balears i estiguin inscrites en el Registre de Fundacions de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

d) Les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats a què es refereix l’article 
9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats. 

 Atenció: la deducció de la lletra d no és aplicable en el cas de contribuents morts 
abans del 31 de desembre de 2017. 

 L’efectivitat de les donacions esmentades en cada període impositiu s’ha d’acreditar 
mitjançant un certificat de l’entitat donatària. 

Així mateix, en els casos de la lletra c de l’apartat anterior, l’aplicació de la deducció exigeix 
que la conselleria competent en matèria d’investigació, desenvolupament científic o 
tecnològic, o innovació, declari, mitjançant una resolució, que l’entitat donatària 

verifica els requisits que estableix la lletra c esmentada. 

Per donacions, cessions d’ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, 
relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural 
(Art. 5 bis del Decret legislatiu 1/2014) 

Quantia i límits de la deducció 

 El 15 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d’ús o els 
contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració 
empresarial subscrits d’acord amb el que disposa la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual 
es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament 
tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries. 

 El límit de la deducció aplicable és de 600 euros anuals, tant en tributació individual 
com en conjunta. 

El límit de 600 euros anuals és únic i global per al conjunt de donacions, les cessions d’ús o els 
contractes de comodat, i quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració empresarial 
que donin dret a la deducció. 

Requisits i altres condicions per aplicar la deducció 

 En cas que la cessió d’ús o el contracte de comodat tinguin una durada inferior a un 
any, aquesta deducció s’ha de prorratejar en funció del nombre de dies del període anual. Si 
la durada és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis. 

Criteris per aplicar el prorrateig: 

– En el cas de cessions d’ús o contractes de comodat inferiors a un any, atenent el que disposa 
l’article 11 de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el 
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i s’estableixen mesures 
tributàries, hi ha un doble prorrateig: 

1r de la base la deducció 

2n del límit de la deducció. 

– En el cas de períodes impositius inferiors a un any com a conseqüència de la mort del 
contribuent, el prorrateig en cessions d’ús o contractes de comodat inferiors a un any cal fer-lo 
en funció de la proporció que representi la durada del contracte respecte a 365 dies. 

En un altre cas, això és, en cessions d’ús o contractes de comodat que no siguin inferiors a un 
any no s’ha de prorratejar la deducció pel fet que contribuent mori abans del 31 de desembre. 
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 Que la suma de la base imposable general i de l’estalvi del contribuent, caselles 415 i 435 

de les pàgines 13 i 14 de la declaració, no superi les quanties següents: 

– 12.500 euros en tributació individual. 

– 25.000 euros en tributació conjunta. 

Per donacions, cessions d’ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al 

mecenatge esportiu (Art. 5 ter del Decret legislatiu 1/2014) 

Quantia i límits de la deducció 

 El 15 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d’ús o els 

contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració 

efectuats d’acord amb el que disposa la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el 

mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries. 

 El límit de la deducció aplicable és de 600 euros anuals. 

El límit de 600 euros anuals és únic i global per al conjunt de donacions, cessions d’ús o 

contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu. 

Requisits i altres condicions per aplicar la deducció 

 En cas que la cessió d’ús o el contracte de comodat tinguin una durada inferior a un 

any, aquesta deducció s’ha de prorratejar en funció del nombre de dies del període anual. Si 

la durada és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis. 

S’apliquen els mateixos criteris sobre el prorrateig comentats en la deducció per donacions, 

cessions d’ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al 

mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural. 

El criteri de doble prorrateig de base i límits en el cas de cessions d’ús o contractes de 

comodat inferiors a un any del mecenatge esportiu és conseqüència del disposat en l’article 11 

de la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen 

mesures tributàries. 

 L’aplicació d’aquesta deducció està condicionada al fet que la suma de la base 

imposable general i de l’estalvi del contribuent, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de 

la declaració, no superi les quanties següents: 

– 12.500 euros en tributació individual. 

– 25.000 euros en tributació conjunta. 

Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana 

(Art. 5 quater del Decret legislatiu 1/2014) 

Quantia i límits de la deducció 

 El 15 per 100 de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, a 

favor de les entitats que tenen per objecte el foment de la llengua catalana, i que es relacionen 

en l’apartat següent. 

 L’import d’aquesta deducció no podrà excedir del 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica. 
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Requisits per aplicar la deducció 

 Les donacions que donen dret a aplicar aquesta deducció s’han de fer a favor de 

qualsevol de les entitats següents: 

a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats 
instrumentals que en depenen la finalitat essencial de les quals sigui el foment de la llengua 
catalana. 

b) La Universitat de les Illes Balears, els centres d’investigació i els centres superiors 
d’ensenyaments artístics de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

c) Les entitats sense finalitat lucrativa a les quals es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, sempre que el final exclusiu o principal que persegueixin 
sigui al territori el foment de la llengua catalana, i estiguin inscrites en el Registre de 
Fundacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

d) Les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats a què es refereix l’article 
9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats. 

 L’efectivitat de les donacions esmentades en cada període impositiu s’ha d’acreditar 
mitjançant un certificat de l’entitat donatària. 

Així mateix, en els casos de la lletra c de l’apartat anterior, l’aplicació de la deducció exigeix 
que la conselleria competent en matèria de política lingüística declari, mitjançant una re- 
solució, que l’entitat donatària verifica els requisits establerts en la lletra c esmentada. 

Incompatibilitat 

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per donacions, cessions d’ús o 

contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge 
cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural. 

Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta 
condició (Art. 6 del Decret legislatiu 1/2014) 

Quantia i requisits per aplicar la deducció 

 Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, resident en la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb 
discapacitat, s’estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva 
discapacitat: 

- 80 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 33 i 

inferior al 65 per 100. 

- 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65 per 

100. 

- 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 per 100. 

 L’aplicació d’aquesta deducció està condicionada al fet que la suma de la base imposable 

general i la base imposable de l’estalvi del contribuent menys el mínim del contribuent i el 
mínim per descendents, caselles 415 i 435 de les pàgines 13 i 14 de la declaració i caselles 
481 i 484 de la pàgina 15 de la declaració, respectivament, no superi les quanties següents: 

- 12.500 euros en tributació individual. 

- 25.000 euros en tributació conjunta. 
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 En el cas que els cònjuges tributin de forma individual i tinguin dret a l’aplicació del 

mínim familiar per descendents, cada un tindrà dret a aplicar-se íntegrament la 

deducció. També resulta aplicable la deducció per la discapacitat del cònjuge, en formar 

part de la unitat familiar, amb independència que aquest últim l’apliqui en la seva 
pròpia declaració. 

Per inversió en l’adquisició d’accions o de participacions socials d’entitats noves o de creació 
recent (Art. 7 del Decret legislatiu 1/2014) 

Quanties i límits màxims de la deducció 

1. Amb caràcter general 

 El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l’exercici 2017 en l’adquisició 

d’accions o participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució de societats o 
d’ampliació de capital en entitats que tinguin naturalesa de societat anònima, societat 
limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral, amb el límit de 

6.000 euros anuals. 

 En el cas de declaració conjunta, l’import màxim de deducció serà de 6.000 euros 

per cada contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió. 

 Aquesta deducció s’aplicarà a l’exercici en el qual es materialitzi la inversió i en els dos 

següents amb el límit de 6.000 euros anuals. 

Una vegada materialitzada la inversió, es genera el dret a la deducció del 30 per 100 de la 
quantitat invertida, amb el límit màxim de 6.000 euros anuals, en el mateix exercici en què es 
faci la inversió i en els dos següents. 

En cas que es tingui dret a l’aplicació de la deducció per inversions fetes en exercicis 
diferents, s’aplicarà la mateixa seguint l’ordre d’antiguitat. Per a les inversions fetes en els 
anys 2015 i/o 2016 per als quals la norma establia un percentatge de deducció del 20 per 100 i 
un límit màxim de 600 euros anuals, seran aquestes magnituds les que caldrà prendre en 
consideració per determinar la deducció aplicable per les inversions fetes en aquells anys. Per 
a les inversions fetes el 2017 el límit únic serà de 6.000 euros. 

La deducció total aplicada no pot excedir de 6.000 euros per contribuent. 

 Atenció: en el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017 el 
percentatge serà del 20 per 100 de les quanties invertides i l’import màxim d’aquesta 
deducció serà de 600 euros. 

2. Per inversions que es duguin a terme en societats participades per centres d’investigació o en 
universitats 

 El 50 per 100 de les quantitats invertides en societats participades per centres 

d’investigació o universitats amb un import màxim de 12.000 euros per exercici i per 
contribuent. 

Aquest límit no és independent del límit general de 6.000 euros. Per això, en el cas que un 
contribuent faci inversions en societats participades per centres d’investigació o universitats i 
altres inversions en l’adquisició d’accions o de participacions socials d’entitats noves o de 
creació recent el límit màxim de deducció serà de 12.000 euros. 

 Atenció: la deducció del 50 per 100 de les quantitats invertides en societats 

participades per centres d’investigació o universitats no és aplicable en el cas de 
contribuents morts abans del 31 de desembre de 2017. 
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Requisits i altres condicions per aplicar la deducció 

a) La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones 
unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al 
tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 del capital social de la societat objecte 
de la inversió o dels drets de vot en la societat. 

b) L’entitat en la qual s’ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents: 

1r. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima 
laboral o societat limitada laboral. 

2n. Ha de tenir el seu domicili social i fiscal a les Illes Balears. 

3r. Ha de dur a terme una activitat econòmica, sense que pugui tenir per activitat 

principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que disposa 
l’article 4.8.2 a de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni. 

4t. Ha d’ocupar, com a mínim, una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb 
un contracte laboral a jornada completa, donada d’alta en el règim general de la Seguretat 
Social i que no sigui soci ni partícip de la societat. 

5è. En cas que la inversió s’hagi fet mitjançant una ampliació de capital, la societat s’ha 
d’haver constituït en els dos anys anteriors a la data d’aquesta ampliació 

6è. Ha de mantenir els llocs de treball. 

A tal efecte, es considerarà que compleix aquest requisit quan es mantingui la plantilla mitjana 
total, en els termes de persones per any que regula la normativa laboral, calculada com preveu 
l’article 102 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats. 

7è. La xifra anual de negocis de l’entitat no pot superar el límit de 2.000.000 d’euros, 
calculada com preveu l’article 101 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats. 

c) El contribuent pot formar part del Consell d’Administració de la societat en la qual s’hagi 
materialitzat la inversió, però en cap cas no pot fer funcions executives ni de direcció. 
Tampoc no pot mantenir una relació laboral amb l’entitat objecte de la inversió. 

d) Les operacions en les quals sigui d’aplicació la deducció s’han de formalitzar en una 
escriptura pública, en la qual s’han d’especificar la identitat dels inversors i l’import de la 
inversió respectiva. 

e) Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent 
durant un període mínim de quatre anys. 

f) Els requisits establerts en els punts 2n, 3r, 4t, 6è i 7è de la lletra b anterior i el límit 
màxim de participació establert en la lletra a, com també la prohibició continguda en la lletra 
c, s’han de complir durant un període mínim de quatre anys comptadors des de la data 
d’efectivitat de l’acord d’ampliació de capital o de constitució de l’entitat que origini el dret 
a la deducció. 

Pèrdua del dret a la deducció practicada 

L’incompliment dels requisits i les condicions establerts en les lletres a, c, i i f anteriors 
suposa la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d’incloure en la declaració de l’impost 
corresponent a l’exercici en el qual s’ha produït l’incompliment la part de l’impost que s’ha 
deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos 
de demora meritats. 
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 Important: els contribuents amb dret a la deducció han d’emplenar l’apartat 
"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l’adquisició d’accions i 
participacions socials en entitats noves o de creació recent" de l’annex B.6) del model de 
la declaració en el qual, a més de l’import de la inversió amb dret a deducció, s’ha de fer 
constar el NIF de l’entitat nova o de creació recent en la casella 1030 i en la 1032 si 
existeix una segona entitat, i s’ha d’indicar l’import total de la deducció per inversions en 
empreses noves o de creació recent en la casella 1035. 


