
Butlletins anteriors.

Plataforma per introduir mi-
llores al conveni.

Relació de les millores pro-
posades per introduir al 
conveni d’eficàcia limitada. 
Són mesures urgents per 
dignificar la feina del sector.

Taules salarials 2018 i resum 
d’alguns articles del conveni.

Com cada any, els augments 
pactats pel sector i fem un 
recordatori d’alguns dels 
articles més utilitzats en el 

nostre conveni

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2018, modifica la redacció de l’article 81 de la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Fí-
siques i de modificació parcial de les Lleis dels Imposts de societats, 
sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni.

D’acord amb aquesta modificació, l’apartat 2 de l’article 81 preveu 
que l’import de la deducció per maternitat es pugui incremen-
tar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui 
dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses 
per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres 
d’educació infantil autoritzats.

L’apartat 5 del citat article 81 estableix l’obligació d’informació que 
han de complir les guarderies o centres infantils. Aquesta obligació 
d’informació ha estat desenvolupada per l’apartat 9 de l’article 69 
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat per 
Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.

Un cop presentada la normativa intentem aclarir dubtes:
 
En què consisteixen les deduccions per despeses de custòdia de fills 
menors de tres anys en guarderies o centres d’infantil autoritzats?
Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del 
mínim per descendents que realitzin una activitat per compte pro-
pi o d’altri i que estiguin d’alta en el règim corresponent de la S.S., 
podran minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1000 euros 
anuals per fill menor   de tres anys quan tinguin despeses de custò-
dia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Deducció fins a 1000 euros  addicionals a la deduc-
ció per maternitat. Aprovació del model 233.
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Butlletins anteriors.

Les I.T. comencen a gaudir-
se el 1r. dia laborable.

Una nova sentència del Tri-
bunal Suprem estableix que 
les I.t. comencen en dia la-

borable.

Nadal i Setmana Santa s’han 
de gaudir en dates poste-

riors si s’està en IT.

Una sentència del Suprem 
estableix que quan aquest 
períodes són considerats 
vacances s’han de gaudir en 
cas d’estar en I.T. durant el 

període.

Taules salarials 
juliol-novembre

 
Taules salarials amb l’aument 
addicional del 0,25% a partir 

del mes de juliol

Quina obligació d’informació han de complir les bressol o centres 
d’infantil?

Han de presentar una declaració informativa sobre els menors i les 
despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció 
per maternitat.

Quin model han de complimentar?

Les bressol i centres d’infantil han de complimentar la Declaració 
informativa per despeses en escoles bressol o centres d’educació 
infantil autoritzats. Model 233.

Com l’han de presentar?

Certificat electrònic o DNIe
Per persones físiques: alternativament amb la Cl@ve

Quin és el termini de presentació del model 233?

S’ha de presentar el mes de gener de cada any en relació a la infor-
mació de l’any immediatament anterior.

EXCEPCIONALMENT, Pel 2018, el termini de presentació serà el 
comprès entre  l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

En conclusió, si esteu entre les interessades, hauríeu de contactar 
amb l’escola Bressol o Escola d’infantil per assegurar-vos que fan 
compliment del dit model per evitar quedar excloses en el moment 
de presentar la Declaració de la Renda.
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