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EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA 

DECLARACIÓ DE RENDA 2016 (2) 

 

Seguint amb la informació sobre el salari en espècie del nostre darrer full, us adjuntem un 
supòsit pràctic. 

 

Supòsit pràctic treballador o treballadora d’una entitat financera 

 
CERTIFICAT DE RETENCIONS: 
 

Rendiments del Treball 

Rendiments corresponents a l’exercici Retencions Import íntegre satisfet 

Retribucions dineràries......................................................... 5.410 27.040 
 Valoració Ingressos a compte efectuats Ingressos a compte repercutits 

Retribucions en espècie..................................... 920 184 184 
Per la bestreta  social 200 40 40 

Pel préstec d’habitatge 720 144 144 

Despeses fiscalment deduïbles per Cotitzacions a la Seguretat Social 1.800 
 
QUOTES D’AFILIACIÓ 

El treballador o treballadora està afiliat a CCOO, i el 2016 va abonar 138 euros per aquest concepte (1). 
 
PLA DE PENSIONS EXTERN 

Si la previsió social  a l’empresa està articulada a través d’un pla de pensions extern cal anotar en 
aquesta casella les aportacions fetes per l’empresa, que caldrà repetir a la casella 455 de l’apartat  
“Reduccions per aportacions a plans de pensions i a mutualitats de previsió social”,  tot sumant-li, 
si és el cas, les aportacions particulars fetes a plans de pensions. 

  



Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / ….......... 

 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................................................................................. 
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….....................................................…......... Data naixement  ............. / ............... / …............. 
 

Adreça ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Població .............................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 

Empresa/centre de treball ................................................................................................................................................................................................. 
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       

 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el manteniment 
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 
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1 L’esborrany de declaració que remet Hisenda a qui l’hagi sol·licitat no inclou la quota sindical, per la qual cosa 
caldrà incloure-la si és el cas. 
2 Si l’ingrés a compte no ha estat repercutit al perceptor, i per tant ha augmentat els rendiments del treball, computa 
com a “Interessos pagats” tal com recull la Direcció General de Tributs en diverses consultes. Així, si fos el cas, 
augmentaríem els interessos pagats en 144 euros per l’ingrés a compte. 
3 És la part de la casella 02 de l’apartat de Rendiments del treball que correspon a la retribució en espècie pel 
préstec d’habitatge.  
4 A Catalunya aquest percentatge és del 16,5% si el declarant es troba en algun dels supòsits següents: menor 
de 32 anys y amb una base imposable total, menys mínim personal i familiar, inferior a 30.000€; haver estat en 
situació d’atur més de 183 dies durant l’exercici; discapacitat igual o superior al 65% o formar part d’una unitat 
familiar que inclogui al menys un fill en la data de meritament del impost. 

Càlcul de la deducció per habitatge habitual (adquirida amb préstec habitatge) 
 
Capital amortitzat 1.200   

 
 
 
L’import màxim amb dret a deducció és de 
9.040 euros.  
Si hi hagués excés sobre aquest import no pot 
traslladar-se a exercicis futurs. 

Interessos pagats (2) 3.600  
Retribució en espècie pel préstec habitatge (3) 720  
Assegurança d’amortització préstec 280  
QUANTITATS INVERTIDES (TOTAL) 
 
DEDUCCIÓ. 15% s/quantitat invertida (4) 

5.800 

870 

 

627 628 


