
 

 
Distingits senyors, 
 
A continuació els informem de les principals novetats tributàries introduïdes 
pel                Reial Decret-llei 9/2015 de mesures urgents per reduir la càrrega 
tributària suportada pels contribuents de l'IRPF. 
 

Estableix una nova escala de gravamen general "estatal" de l'IRPF, aplicable des de l’1 de 
gener de 2015, en la qual es redueixen un 0,5% els tipus dels tres primers trams de l'escala i 
un 1% els dos últims. Aquesta nova tarifa intermèdia substituirà, per tant, a la que va entrar en 
vigor aquest any amb la reforma fiscal. També estableix una nova escala de gravamen de 
l'estalvi, en la qual es redueixen un 0,5% els tipus aplicables (19,5%, 21,5%, 23,50%). 
 

Amb la finalitat de traslladar aquest increment de renda disponible que impliquen les 
noves tarifes de l'IRPF, es modifiquen alguns dels PERCENTATGES DE RETENCIONS I 
INGRESSOS A COMPTE del període impositiu 2015: 
 
- En el procediment general de retenció dels rendiments del treball, es redueix del 20% al 

19,5% el tipus mínim de retenció. Al 2016, quedarà en el 19%, com estava previst. Per la seva banda, 
el tipus màxim es redueix del 47% al 46%. Al  2016 quedarà en el 45%. A partir del 12 de juliol per 
calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments que se satisfacin o abonin a 
partir d'aquesta data, s'ha d'aplicar la nova escala amb els tipus reduïts, i es practicarà la 
corresponent regularització. No obstant això, la regularització es podrà realitzar, a opció del 
pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l'1 d'agost. 
 

- El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d'impartir 
cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres 
literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, serà del 
19% per al rendiments satisfets fins a l’11-07-2015, i del 15% a partir del 12-07-2015. 

 
- El percentatge de retenció "general" dels rendiments del treball per la condició d'administradors i 

membres de consells d'administració, continuarà en el 37% al 2015 (35% a partir del 2016). No 
obstant això, el  percentatge de retenció reduït del  20 % per quan els rendiments procedeixin 
d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros serà a partir del 12-07-
2015 del 19,5% (19% el 2016) 

 
- Redueix de forma generalitzada el tipus de retenció dels rendiments d'activitats professionals, 

que queda fixat, qualsevol que sigui el nivell dels seus ingressos, en un 15% per als satisfets o 
abonats a partir del 12-07-2015. A partir d'aquesta data, també es rebaixa del 9% al 7% el tipus de 
retenció o ingrés a compte aplicable durant els tres primers anys d'inici de l'activitat professional, així 
com a recaptadors municipals, mediadors d'assegurances, etc. 

 
- Els percentatges de retenció i ingrés a compte el 19% que preveu l'article 101 de la llei (rendiments 

del capital mobiliari (dividends, interessos, procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de 
l'arrendament o subarrendament de béns mobles, negocis o mines... ), guanys patrimonials de 
transmissions o reemborsament accions de IIC, de premis, d'aprofitaments forestals dels veïns, 
rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans) 
són del 20% fins l'11 de juliol de 2015, i del 19,5% quan l'obligació de retenir o ingressar a compte 
s'hagi produït                              a partir del 12-07-2015 (19% a partir de 2016). 

 
- El percentatge de retenció relacionat amb els plans d'estalvi a llarg termini, o amb la cessió drets 

d'imatge, continuarà sent del 20% durant tot 2015 i del 19% a partir 2016. 
 



 

 
En la mateixa línia, també rebaixa el tipus de RETENCIÓ O INGRÉS A COMPTE 
PREVIST EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS que s'aplica amb caràcter general, que serà del 
20% des de l’1 de gener de 2015 i fins l'11 de juliol de 2015, i del 19,5% a partir del 12-07-
2015 i fins el 31-12-2015. 
 
 
El Reial Decret-Llei 9/2015 estableix NOUS SUPÒSITS D'EXEMPCIÓ EN L'IRPF: 
 
 
- Amb efectes d'1 de gener de 2015, estaran exemptes de l'IRPF les rendes mínimes 

d'inserció establertes per les comunitats autònomes, així com les altres ajudes 
establertes per aquestes o per entitats locals per atendre, d'acord amb la seva normativa, 
a col·lectius en risc de exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats 
habitacionals de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres 
necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan ells i les persones al 
seu càrrec, no tinguin mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt 
de 1,5 vegades l'IPREM. 

 
 
- També estaran exemptes les ajudes concedides a les víctimes de delictes violents a 

què es refereix la Llei 35/1995, i els ajuts que preveu la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere, i altres ajuts 
públics satisfetes a víctimes de violència de gènere per tal condició. 

 
 

- També estableix que no s'integraran en la base imposable de l'IRPF, els ajuts concedits 
en virtut del que disposa el Reial Decret 920/2014, pel qual es regula la concessió directa 
de subvencions destinades a 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. 

 
 

 
En cas de dubte o per completar els continguts poden contactar amb el nostre 
despatx. 
 
Atentament, 
 
 
Departament Laboral 
 
 


