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MODIFICACIÓ LLEI IRPMODIFICACIÓ LLEI IRPMODIFICACIÓ LLEI IRPMODIFICACIÓ LLEI IRPF, SOCIETATS NO RESIF, SOCIETATS NO RESIF, SOCIETATS NO RESIF, SOCIETATS NO RESIDENTS I DENTS I DENTS I DENTS I 

PATRIMONIPATRIMONIPATRIMONIPATRIMONI    

Una de les mesures per augmentar el consum intern a un país és que els seus habitants disposin 

de més diners. En una conjuntura econòmica en que estalviar quasi està penalitzat, el govern 

pensa que si hi ha més diners en mans de la població, augmentarà el consum interior, una de les 

mancances que encara hi ha  per millorar la situació econòmica.  

El dia 10 de juliol s’ha publicat el reial decret llei 9/2015 de mesures urgents per reduir alguns 

impostos i així augmentar els diners en mans del públic. Evidentment l’impost bàsic per fer això 

és l’IRPF, per això el que fa la llei es reduir  els tipus impositiu, avançant unes mesures que ja es 

contemplaven per l’any 2016. 

Així a partir del dia 12 de juliol s’han produït els següents canvis: 

Noves rendes exemptes  

(modifica l’article7 Llei IRPF) 
 

Quedan exemptes les prestacions econòmiques donades per les comunitats autònomes en 
concepte de renda mínima d'inserció i altres prestacions similars que tinguin com a finalitat 
garantir uns recursos econòmics de subsistència a les persones que no en tinguin. L’import 
màxim és 1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM)1. 

També estaran exemptes les ajudes concedides a les víctimes de delictes violents contemplades 
a la llei 35/95 i les previstes a la llei orgànica 1/2004 i altres ajuts públics donats a víctimes de 
violència de gènere. 

Rendes que no s’integren a la base imposable 

No s’integren a la base imposable les ajudes concedides en el reial decret 920/2014 per 
compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual 
televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital.  

Reducció escales de gravamen 

Modificacions disposició addicional 35  

  

                                                           1 L’IPREM de 2015 és de 532,51 euros mensuals 
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Escala general  

S’avança la reducció prevista per l’any 2016. En concrets disminueix un 0,5% els tres primers 

tipus de gravamen i un 1% els dos darrers. La nova taula queda doncs:2 

 

                Nova taula general després del R/D 9/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta reducció no afecta a l’escala autonòmica. 

L’escala per als no residents es deixa igual. 

 

Escala autonòmica 
 

Catalunya no ha aprovat cap escala adaptada a l’escalat anterior, la vigent és la següent: 
 

                        Vigent taula autonòmica catalana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala general més autonómica 

Com que la tributació total és la suma de les quotes general i autonòmica i a tots els contribuents 
ens agrada saber quin tipus de renda paguem, cal fer un esforç suplementari per fusionar 
ambdues taules doncs els trams no  son iguals. 

 

 

 

  

                                                           

2 La lletra en gris més clar correspon  a les dades  fins a la publicació d’aquest decret llei. 

Base liquidable  Quota Resta Tipus 

0,00           0,00    12.450,00           9,50          (10) 

12.450,00    1.182,75           (1.245) 7.750,00         12            (12,5) 

20.200,00    2.112,75      (2.213,75) 13.800,00         15            (15,5) 

34.000,00    4.182,75      (4.352,75) 26.000,00         18,5         (19,5) 

60.000,00    8.992,75      (9.422,75) Superiors         22,5         (23,5) 

Base liquidable  Quota Resta Tipus 

0,00           0,00    17.707,20 12 

17.707,20    2.124,86        15.300,00 14 

33.007,20    4.266,86      20.400,00 18,5 

53.407,20    8.040,86     66.953,00 21,5 

120.000,20 22.358,36     55.000,00 23,5 

175.000,20 35.283,36 Superiors 25,5 
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                       Taula general més autonòmica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                     Euros de guany fiscal gràcies al canvi legislatiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més diners en mans del públic? 

Anem a fer un petit cas per veure quin és, més o menys, l’augment de diner que suposa el canvi 

a l’escala general. 

Per calcular la base imposable cal restar als ingressos els mínims personals i familiars. Imaginem, 

com a exemple, una parella jove amb dos fills petits, cada membre adult restarà el mínim familiar 

que és de 5.151 euros anuals i l’ equivalent a 1 fill 1.836 euros. Per tant, a grans trets3, l’estalvi 

seria: 

  

                                                           3 El càlcul no te en compte la reducció per rendiments del treball 

Base liquidable  Quota Resta Tipus 

0,00 0,00 12.450,00 21,50%     22,00% 

12.450,00 2.676,75         2.739,00 5.257,20 24,00%     24,50% 

17.707,20 3.938,47         4.027,00 2.492,80 26,00%     26,50% 

20.200,00 4.586,60         4.687,61 12.807,20 29,50%     29,00% 

33.007,20 8.300,69         8.465,72  992,80 33,50%     34,00% 

34.000,00 8.633,28         8.803,28 19.407,20 37,00%     38,00% 

53.407,20 15.803,94     16.178,02 6.592,80 40,00%     41,00% 

60.000,00 18.451,06      18.881,07 60.000,20 44,00%     45,00% 

120.000,20 44.851,15      45.881,16 55.000,00 46,00%     47,00% 

175.000,20 70.151,15      71.731,16 Superiors 48,00%     49,00% 

Base liquidable Guany  Guany mensual 

5.000,00 25,00 2,08 

12.450,00 62,25          5,18          

17.707,20 88,53          7,38          

20.200,00 101,01          8,41          

33.007,20 165,03          13,75          

34.000,00 170,00          14,16          

53.407,20 374,08      31,17      

60.000,00 430,01       35,83       

120.000,20 1030,01       85,83       

175.000,20 1580,01       131,66       
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                                    Quadre de l’estalvi tributari per trams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sou brut mitjà a Espanya va ser de 26.162 euros (2.180 euros mes) 

 

 

 

En el gràfic anterior veiem que es produeix un primer salt d’estalvi a partir d’aproximadament 
uns 40.000 euros de sou brut i un segon a partir dels 65.000. No cal dir que a partir d’aquest 
tipus de renda l’estalvi es percentualment més elevat, dit d’una altra manera, els grans salaris 
guanyen amb la reforma més que els petits 

Si agafem el salari mitja exposat anteriorment, aquest contribuent veurà com disposa a la 
butxaca per gastar aproximadament uns 10 euros al mes. No se si amb aquestes quantitats 
s’incrementarà molt el consum intern. 
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Estalvi

Salari Diferència  Euros mensuals 

11.987,00 25,00 2,08 

19.437,00 62,25          5,18          

24.694,00 88,53          7,38          

27.187,00 101,01          8,41          

39.994,20 165,03          13,75          

40.987,00 170,00          14,16          

60.394,20 374,08      31,17      

66.987,00 430,01       35,83       

126.987,20 1030,01       85,83       

181.987,20 1580,01       131,66       
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Escala  general de l’estalvi 
Art.66-1-1er 

 

Es redueix un 0,5% el tipus que calia aplicar l’any 2015 

 

 

Base liquidable Quota  Resta Tipus 

0                 0 6.000 9,5 %       10% 

6.000,00             570,00         44.000 10,5%      11%     

50.000,00          5.190,00           Superiors 11,5%      12% 

 

 

La part autonòmica queda igual, per tant la fusió d’ambdues escales és: 

 

 

Base liquidable Quota Resta Tipus 

0                 0 6.000       19,5        ( 20) 

6.000,00         1.170               (1.200) 44.000       21,5         (22) 

50.000,00        10.630           (10.880) Superiors       23,5         (24) 

 

 

Contribuents amb residència habitual a l’estranger i desplaçats 
Art.66-2-1er i 93.2e) 
 

Única escala  

 

Base liquidable Quota Resta Tipus 

0                 0 6.000       19,5        ( 19) 

6.000,00         1.170               (1.140) 44.000       21,5         (21) 

 
50.000,00        10.630           (10.380) Superiors       23,5         (23) 

 

 

Retencions i ingressos a compte 

Retencions a les nòmines 

Per calcular la retenció fins a 12 de juliol es fa amb la taula anterior al nou reial decret llei i a 
partir d’aquesta data amb la nova. La regularització es pot fer a partir del mateix dia 12 de juliol 
o bé esperar als primers rendiments pagats a partir del mes d’agost. 
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                               Taula anterior a 12/07/15 

Base liquidable Quota Resta Tipus 

0,00 0,00 12.450,00 20,00 

12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00 

20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00 

34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00 

60.000,00 18.845,50 Superiors 47,00 

 

                       Taula a partir de 12/07/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retencions d’activitats diverses 

Es redueixen del 19 al 15% els rendiments del treball d’impartir cursos, conferències, col·loquis, 
seminaris i similars. 

Pel que fa a les activitats professionals baixen del 19% (fins a 11 de juliol) al 15%4 i pels 
professionals que comencen del 9% al 7%. 

Es redueixen en un 0,5% passant del 20% al 19,5%: 

• Guanys patrimonials derivats de premis, concursos i rifes. 

• Rendiments de consellers i administradors amb rendiments inferiors a 100.000 euros. 

• Guanys patrimoniats derivats d’aprofitaments forestals 

• Guanys patrimonials de vendes d’accions i participacions d’ institucions d’inversió 

col·lectiva, 

• Dividends. 

• Rendiments del capital mobiliari (comptes corrents, dipòsits, llibretes estalvi, etc.) 

• Rendiments derivats de la capitalització d’assegurances de vida o invalidesa. 

• Ingressos del capital mobiliari de propietat intel·lectual, industrial i prestació 

d’assistència tècnica i també els lloguers de mobles, negocis i mines. 

• Arrendaments o Subarrendaments d’immobles urbans. 

                                                           4 És important tenir en compte pels professionals que apliquin retenció a les facturesretenció a les facturesretenció a les facturesretenció a les factures, que mentre que a l’escala general s’ha disminuït mig puntdisminuït mig puntdisminuït mig puntdisminuït mig punt el tipus de tributació, la retenció per professionalsretenció per professionalsretenció per professionalsretenció per professionals , ha disminuït 4 puntsha disminuït 4 puntsha disminuït 4 puntsha disminuït 4 punts, cosa que pot provocar sorpreses desagradables en el moment de fer la declaració de la renda. 

Base liquidable Quota Resta Tipus 

0,00 0,00 12.450,00 19,50 

12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,50 

20.200,00 4.326,5 13.800,00 30,50 

34.000,00 8.535,5 26.000,00 38,00 

60.000,00 18.415,5 Superiors 46,00 
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                      Taula de les principals retencions a partir del dia 12 de juliol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrés a compte de l’impost sobre societat 

Fins al dia 11 de juliol: 20% 

A partir del dia 12 de juliol: 19,5% 

 

 

 

 

 

  

 

Juliol de 2015 

 

 

Tipus de rendiment 
Fins a 12 de 

Juliol A partir 

Activitats professionals 19,00 15,00 

Rendiments activitat professional per inici d’activitat 9,00 7,00 

Cursos, conferències, col·loquis, etc 19,00 15,00 

Consellers i administradors < 100.000 euros 20,00 19,50 

Rendiments del capital mobiliari 20,00 19,50 

Guanys derivats d’accions i participacions en IIC 20,00 19,50 

Guanys d’aprofitaments forestals 20,00 19,50 

Premis de jocs, concursos i rifes 20,00 19,50 

Arrendaments urbans 20,00 19,50 

Propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, lloguer 
de béns mobles, negocis o mines 20,00 19,50 

Explotació drets d’imatge 20,00 19,50 


