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García de Castro: “Aquest any es presentaran 
més de 3,5 milions de declaracions de la renda a 

Catalunya” 
 

En un acte al Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Delegat Especial de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya Gonzalo García de 
Castro ha destacat que la generalització del programa Renda web permet una 
tramitació més ràpida i àgil podent rectificar les declaracions en línia. 
 
Barcelona, 27 d’Abril de 2017.- El Delegat Especial de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària (AEAT) a Catalunya Gonzalo García de Castro i la cap de 
la Dependència Regional de Gestió Tributària de l'AEAT a Catalunya Francisca 
Cardador han presentat aquest migdia a la seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Barcelona les principals novetats i algunes qüestions pràctiques en relació 
a la campanya de la renda 2016.  
 
García de Castro ha destacat que en aquesta campanya “es presentaran més de 3,5 
milions de declaracions de la renda a Catalunya, de les quals calculem que el 60% 
seran positives”. El màxim representant d’Agència Estatal d’Administració Tributària a 
Catalunya també ha senyalat que “la generalització del programa Renda web permet 
una tramitació més ràpida i àgil podent rectificar les declaracions en línia sense haver-
ho de sol·licitar per escrit com fins ara”. En aquest sentit ha explicat que “cada any es 
reben 40.000 sol·licituds de rectificació de les autoliquidacions”.  
 
La cap de la Dependència Regional de Gestió Tributària de l’AEAT a Catalunya 
Francisca Cardador ha subratllat que en aquesta campanya “es generalitza l’esborrany 
per a tots els contribuents independentment de quina sigui la naturalesa de les 
rendes”. Cardador també ha recordat que “la devolució dels imports d'interessos 
pagats en excés amb motiu de les clàusula sòl s’ha de tributar” apuntant que “si la 
sentència judicial es produeix l’any 2016 la regularització de les quantitats deduïdes  
es realitzarà en la declaració de l’any 2016 i afectarà amb caràcter general a les 
deduccions dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015”. Cardador ha afegit que “en el cas que 
entre les quantitats retornades hi hagi interessos de l’any 2016, aquestes ja no es 
tindran en compte per aplicar la deducció en habitatge”. 
 
En cas que els acords amb l’entitat financera, la sentència o el laude s’hagin produït 
durant l’any 2017, “la regularització de les quantitats deduïdes es realitzarà en la 
declaració del 2017 i afectarà amb caràcter general a les deduccions dels anys 2013, 
2014, 2015 i 2016”. Cardador ha remarcat que “si la sentència o l’acord és anterior a la 
finalització del termini de presentació de la declaració de l’IRPF de l’any 2016 (30 de 
juny del 2017), els interessos del 2016 no es tindran en compte per aplicar la deducció 
de l’habitatge, i per tant, la regularització no afectarà al mencionat exercici”. També ha 
explicat que “si l’entitat financera redueix el principal del préstec en canvi de retornar al 
contribuent les quantitats pagades, no s’hauran de regularitzar les deduccions 
practicades anteriorment corresponents a aquests imports”. 
  
L’acte ha comptat amb les intervencions del degà del Col·legi d'Economistes de 
Catalunya Joan B. Casas, del president del Consejo General de Economistas Valentí 
Pich i del vicepresident de la Comissió de FiscalistesCEC Avelino Vázquez. 
 



El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. www.coleconomistes.cat  
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