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Per realitzar la declaració de la 
renda corresponent a l’exercici 
2015, que es podrà presentar 
ins al proper 30 de juny, cal-
drà tenir en compte una sèrie 
de novetats en matèria iscal.  
Serà el primer any en què s’apli-
caran les normes derivades de 
la reforma de la Llei de l’IRPF 
introduïdes per la Llei 26/2014 
de 27 de novembre. En con-
cret, desapareix la reducció 
per obtenció de rendiments 
del treball, i se substitueix per 
una deducció de despeses de 
difícil justiicació per import de 
2.000€. Les rendes de cabdal 
mobiliari també presenten al-
guna novetat, com l’eliminació 

de l’exempció d’1.500€ anuals 
en cas de percebre dividends o 
beneicis l’origen dels quals si-
guin societats anònimes o limi-
tades. Es contempla una nova 
iscalitat dels Plans d’estalvi a 
llarg termini, creant les assegu-
rances individuals de vida i els 
comptes individuals d’estalvi 
a llarg termini, amb exempci-
ons dels rendiments derivats 
d’aquests nous productes d’es-
talvi. En relació a les rendes de 
capital immobiliari, desapareix 
la reducció del 100% de la ren-
da que venien practicant els 
arrendadors en el cas que els 
inquilins anessin menors de 30 
anys. Un canvi signiicatiu és el 
tractament iscal dels guanys de 

patrimoni, en la renda de 2015 
els guanys i pèrdues derivades 
de transmissions d’elements 
patrimonials s’inclouran en la 
renda de l’estalvi, amb inde-
pendència del seu termini de 
generació. També s’elimina la 
possibilitat d’actualitzar els va-
lors de compra dels béns trans-
mesos. 

En el cas de rendes negatives 
derivades de rendes del cabdal 
mobiliari podran compensar-se 
amb ins al 10% de l’import dels 
guanys patrimonials generats. 
També es rebaixa la reducció de 
rendiments irregulars, aquells 
el període dels quals de gene-
ració és superior a dos anys, al 
30% amb una base màxima de 

300.000€. Els plans de pensi-
ons també han estat revisats, 
rebaixant l’import màxim a 
aportar.  A l’hora de rescatar-
los, s’haurà de tenir en compte 
que s’ha eliminat la reducció 
del 40% de l’import íntegre de 
la renda derivada del rescat en 
forma de capital de la quantitat 
acumulada en un pla de pen-
sions o en un pla de previsió 
assegurat ins al 31.12.2006. 
S’han establert unes disposici-
ons transitòries que es tindran 
que revisar per no perdre drets 
al moment de rescatar el seu Pla 
de Pensions. 

No tot són males notícies, 
s’ha millorat el tracte iscal de 
les donacions, s’han creat no-
ves deduccions per ascendents 
o descendents amb discapacitat 
i per a famílies nombroses. 

L’empresa icat consultors 
ofereix un servei especialitzat 
per estudiar les rendes de cada 
client.  Els seus  despatxos a: 
Reus 977 328585 / Barcelona 93 
3622900 / Cambrils 977 368980.

FISCAL

iCat Consultors ofereix 
assessorament per fer la Renda
Hi ha novetats fiscals que cal tenir en compte a l’hora de realitzar la declaració de 2015
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Ahir va arrencar la Fira del Circ 
de Catalunya. El certamen va 
començar a Cal Massó amb la 
petita actuació de Julie Bergez, 
Borderline, una composició de 
dansa i contorsió, que combina 
la feminitat i la bellesa amb el 
grotesc. Carles Pellicer va air-
mar que aquest és «un Trapezi 
com mai» i va voler remarcar que 
al llarg d’aquests 20 anys Reus 
ha estat una xarxa per mostrar el 
treball del circ català. Tal com va 
dir Jordi Gaspar, director del circ, 
«és una festa que ja és de Reus i 
esperem que ningú la pugui de-
sarraigar».

L’acte inaugural d’aquest any 
va ser una combinació de força, 
espectacle i sensacions, fruit de 
les companyies Animal Religion, 
amb Sapiens Zoo, la nord-ameri-
cana Julie Bergez i l’espectacle de 
la companyia Atempo Circ amb 
Extracte de Pulso. Amb un total 

de 5 eactuacions, els artistes van 
oferir el primer cabaret del cer-
tamen

La programació
La programació d’aquesta vinte-
na edició compta amb la presèn-
cia de companyies de 6 països 
diferents. Els carrers de Reus 
s’ompliran d’acrobàcies, contor-
sionisme, música i riures durant 
3 dies, on els escenaris principals 
estaran a la plaça Anton Borrell, 
la plaça Llibertat, el Baluard, pla-
ça Evarist Fàbregas, la plaça de 
la Patacada, Cal Massó, la Fira 
Centre Comercial, que es presen-
ta com a novetat, i altres carrers 
on es realitzaran espectacles in-
tinerats. A banda, la Palma, els 
teatres Bravium, Fortuny, Bar-
trina i el de l’institut Baix Camp 
acolliran diversos espectacles de 
pagament.

Avui es podrà començar a 
gaudir de la ira del circ amb es-

pectacles que s’inicia a les  sis 
de la tarda a la plaça Llibertat, 
amb l’actuació de la companyia 
Circ Bover, que presenta Vincles.  
Entre molts altres espectacles, es 
podrà veure, a la Fira Centre Co-
mercial, el duet d’equilibris acro-
bàtics de Leti i Fer. Avui la graella 
culmina, a dos quarts d’una de la 
nit a la plaça Anton Borrell, amb 
el cabaret de contorsió, trapezi, 
malabars i equilibris. Dissabte 
es podran veure un total de 30 
actuacions, entre pagament i 
gratuïtes, d’entre les que es po-
drien destacar Iceberg de la com-
panyia catalana Leandre, que es 
podrà veure a les set a la plaça 
Llibertat, o InTarsis de la Com-
panyia de Circ «eia» a les nou 
de la nit al Bartrina. Diumenge 
la companyia catalana Escarlata 
Circus actuarà en espectacle de 
pagament amb l’actuació Cor-
roC i culminen el certamen els 
funambulismes i acrobàcies de 

la companyia francesa Cirque 
Rouages a dos quarts de nou del 
vespre a la plaça Mercadal.  

El Trapezi proposa diverses 
activitats que commemoren el 
seu aniversari. La primera de to-
tes és una exposició fotogràica a 
càrrec de Tjerk Van der Meulen 
que repassa la trajectòria de la 
Fira des dels inicis. La segona ac-
tivitat proposada és una gimcana 
que anima al públic de Trapezi a 
jugar a partir de la mostra foto-
gràica. Per últim, la Fira celebra 
l’aniversari amb la publicació de 
20 elefants per un Trapezi.

CULTURA

Comença un Trapezi ple 
d’energia, intensitat i 
poesia visual
La Fira del Circ de Catalunya arriba a la vintena edició i es consolida com 

la mostra catalana més important d’aquesta especialitat cultural

La companyia Animal Religion va mostrar ahir part de la seva obra ‘Sapiens Zoo’.

L’americana Julie Bergez va oferir una actuació a Cal Massó.
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Les parades del Mercat Central 
oferiran ins a 30 tapes dife-
rents per la 6a edició de Menja’t 
el Mercat, la nit de degustació 
de tapes que enguany es farà 
el dissabte 21 de maig. A par-
tir d’avui, ja es poden comprar 
els tiquets de consumició de 
manera anticipada. Després de 
la bona acollida de l’any pas-
sat, s’ofereix de nou un tiquet 
combinat que incorpora un 
paquet de cinc consumicions 
per 9 euros –tres tapes i dues 
begudes– que incorpora un val 
de descompte d’un euro per 
comprar a les mateixes parades 
del Mercat Central els dilluns, 

dimarts i dimecres ins al 8 de 
juny. Pel que fa al preu, les tapes 
es venen a 2 euros i les begudes 
a 1,50 euros. L’oferta de plats es 
completa amb la degustació de 
vins de la DO Montsant, amb la 
participació del Celler Cingles 
Blaus, i amb les begudes del bar 
que hi ha a l’interior del recinte, 
la Cafeteria Daniel Salinas, que 
aquesta edició disposarà d’un 
segon punt de venda a l’altre 
extrem del mercat per oferir 
un millor servei. Enguany ce-
lebrem la 3era edició de la Set-
mana Internacional de Mercats 
Estima el teu Mercat, Reus es 
va afegir a la iniciativa de la mà 
dels Mercats de Barcelona.

Menja’t el Mercat arriba 
a la sisena edició amb 
més de 30 tapes

GASTRONOMIA

La degustació començarà el 21 de maig
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