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Les despeses deduïbles dels
lloguers es divideixen en tres
blocs: per un costat, tenim les
despeses relatives a l’adquisi-
ció i conservació de l’immo-
ble. Per fer-ho fàcil, parlarem
dels interessos de la hipoteca i
de reparació o conservació
que s’hagin fet a l’habitatge (i
que no siguin rehabilitacions
o millores). Aquestes despe-
ses són deduïbles fins a l’im-
port dels ingressos per llo-
guers de l’exercici, quedant la
resta pendent de compensar
en els següents quatre exerci-
cis. Per l’altre, tenim les des-
peses necessàries per a l’ob-
tenció dels ingressos, entre
les quals trobaríem l’IBI, les
assegurances o les despeses
de comunitat, entre d’altres.

Aquestes no tenen limitació i
poden deixar el rendiment
net en negatiu, per la qual co-
sa es compensaria d’altres
rendiments nets positius que
tinguem, amb certes limita-
cions. Tenim l’amortització,
que no és res més que la de-
preciació del bé i que es calcu-
la aplicant un 3% al valor de la
construcció del nostre im-
moble. Aquest valor s’obté
agafant el valor més alt entre
el d’adquisició i el cadastral.
Si el valor més alt és el cadas-
tral, n’extraurem el valor del
sòl (que surt al mateix rebut de
l’IBI) i li aplicarem el 3% es-
mentat. Si el valor més alt és el
d’adquisició, calcularem el
valor del sòl prorratejant el va-
lor del sòl que apareix a l’IBI pel
valor cadastral d’aquest.
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Quines despeses
pots deduir del
cobrament d’un

lloguer a la renda?

Per poder deduir els fills mit-
jançant l’aplicació del mínim
per descendents s’han de
complir tots i cadascun dels
següents requisits: que el
descendent sigui menor de 25
anys a 31 de desembre (si el
descendent té una discapaci-
tat igual o superior al 33%, no
hi ha límit d’edat), que con-
visqui amb el contribuent (en
cas de separació matrimonial
s’aplicarà el mínim per des-
cendents qui tingui la guarda
i custòdia i, si aquesta és
compartida, es prorratejarà)
considerant que es compleix
aquest requisit si està inter-
nat en un centre especialitat
o si és dependent tot i no con-
viure, que el descendent no
hagi obtingut rendes per im-

port superior a 8.000 euros i
que no presenti la declaració
de la renda amb rendes supe-
riors a 1.800 euros. Els im-
ports del mínim per descen-
dents pel 2014 són de 1.836
euros pel primer fill, 2.040
euros pel segon, 3.762 euros
pel tercer i 4.182 euros pel
quart i següents.

Si és menor de 3 anys, s’in-
crementa en 2.244 euros. Pel
2015 aquests imports són
2.400 euros, 2.700 euros,
4.000 euros i 4.500 euros
respectivament, i en cas de
menor de 3 anys, s’incre-
menta en 2.800 euros.

A més a més si diversos
contribuents tenen dret a
aplicar el mínim per un ma-
teix descendent, l’import es
prorrateja.
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Fins quan em puc
deduir els fills en la
declaració de la

renda?

ra més que mai és el
moment que totes
les persones que tre-

ballen en una organització
aprenguin a cuidar els seus
clients. El procés és realment
senzill i la clau consisteix a
involucrar-se, demostrant
preocupació i interès pels
clients. Ken Blanchard, jun-
tament amb altres dues ex-
ecutives, ens expliquen els
requisits necessaris perquè
una empresa disposi d’un
servei d’atenció impecable i
així ens mostrin quins són els
problemes que sol tenir el
client, els canvis que s’han de
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produir i els obstacles als
quals s’enfronta una compa-
nyia a l’hora d’implementar-
los. Al seu judici, un servei
llegendari consisteix a oferir
en tot moment el servei idoni
que permeti aconseguir la fi-
delitat dels clients i que, a
més, això es reflecteix en un
avantatge competitiu per a
l’organització. A través de la
història del seu protagonista,
el lector aprendrà a posar en
marxa tots els canvis neces-
saris per millorar l’atenció al
client i descobrirà com el ser-
vei llegendari, o la falta d’ell
pot influir de forma signifi-
cativa en el futur d’una em-
presa i com una persona pot
arribar a marcar realment la
diferència. El llibre, de 160

planes, és una història entre-
tinguda que ens brinda els
secrets per prestar un servei
d’alta qualitat.

Ken Blanchard és coautor
de més de 60 llibres i ha venut
més de 21.000.000 de còpies,
fins i tot l’icònic El ejecutivo
al minuto.

Katy Cuff i Vicky Halsey són
altes executives de The Ken
Blanchard Companies que
fan moltes conferències.
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Les claus per arribar
al més aviat possible
al client
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i estàs cansat dels ma-
nuals de vendes,
aquest és el teu llibre.

Hi ha moltes coses que els
manuals no t’expliquen i ne-
cessites saber urgentment
per endinsar-te en la jungla
comercial i, per atraure
l’atenció dels teus potencials
compradors en un mercat
tan saturat d’oferta com l’ac-
tual, necessites molt més que
les típiques i gastades tècni-
ques de vendes. La psicòloga i
experta en vendes Mònica
Mendoza et descobreix en
aquest llibre una sèrie de se-
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crets fruit tant de la seva ex-
periència com a comercial de
carrer com de l’estudi de la
psicologia del comprador. I
els posa a la teva disposició
perquè els apliquis al teu pro-
ducte o servei com més aviat
millor.

La forma de mirar, el que fas
sentir als altres en una visita
comercial o la capacitat de
convèncer i generar autoritat
en els dos primers minuts
d’interacció són alguns dels
exemples pràctics que faran
que vendre et sembli ara molt
més senzill i motivador. Així
mateix, inclou anècdotes re-
als de la seva pròpia història
de superació personal que no
et deixaran indiferent.

Si ja has estudiat totes les

tècniques existents, si vens
un producte que no és dels
millors ni dels més barats del
mercat, si has de captar cada
any més clients, si la teva em-
presa no té una tribuna al
Bernabeu ni al Camp Nou, si
no tens una xarxa de contac-
tes amb grans butxaques que
et puguin comprar amb una
sola trucada, aquest és el lli-
bre. L’obra és de l’editorial
Alienta (Planeta).
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Les 20 veritats que
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per vendre més
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