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A Lleida a 16 de Juliol de 2015   

 

 

NOVETATS FISCALS: NOUS % DE RETENCIÓ 
 

 

 

Benvolgut client,  

 

 

El passat 11 de juliol es van publicar al BOE les mesures urgents per reduir la 

carrega tributaria dels contribuents en l’IRPF i altres mesures econòmiques, que 

van entrar en vigor el dia 12 de juliol de 2015.  

 

A continuació detallem les mesures que tindran més transcendència en el vostre 

àmbit professional.  

 

1.- S’aproven noves escales generals i de l’estalvi aplicables des de l’1 de gener 

de 2015, en la qual es redueixen al mig punt els marginals corresponents a 

cadascun dels trams de les mencionades escales.  

 

2.- Es modifica l’escala per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a 

practicar sobre els rendiments del treball que s’abonin a partir del dia 12 de 

juliol.  

 

S’estableix que el tipus de retenció o ingrés a compte es regularitzarà d’acord 

amb l’escala adjunta, si s’escau, en els primers rendiments del treball que se 

satisfacin o abonin a partir del 12 de juliol, i d’acord amb l’establert en el 

Reglament de l’IRPF. No obstant això, aquesta regularització podrà realitzar-se, 

a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o 

abonin a partir de l’1 agost, en aquest cas el tipus de retenció o ingrés a compte 

a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta 

data es determinarà prenent en consideració l’escala de retenció vigent durant 

la primera meitat de l’any.  
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3.- Es modifiquen els següents TIPUS DE RETENCIÓ per al 2015:  

 

- Percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del treball 

derivats d’ IMPARTIR CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS I 
SIMILARS, O DERIVATS D’ELABORACIÓ D’OBRES LITERÀRIES, ARTÍSTIQUES O 
CIENTÍFIQUES satisfets o abonats a partir del dia 12 de juliol serà al 15%. 
 

- El percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable als RENDIMENTS 
PROFESSIONALS que se satisfacin o abonin a partir del dia 12 de juliol, serà del 
15%. A partir d’aquesta mateixa data el percentatge reduït de retencions per als 

supòsits d’inici d’activitat professional serà del 7%.  
 

- Les retencions aplicables als ARRENDAMENTS I SUBARRENDAMENTS DE BENS 
D’ INMOBLES URBANS passa a ser a partir del 12 de juliol del 19,5%. 
 
- Els rendiments de CAPITAL MOBILIARI I DETERMINATS GUANYS 
PATRIMONIALS seran el 20% quan l’obligació de retenir o ingressar a compte 
hagués nascut amb anterioritat al 12 de juliol. Quan el naixement de l’obligació 

de retenir o ingressar a compte s’hagués produït a partir d’aquesta data, el 

percentatge de retenció o ingrés a compte serà el 19,5 %.  

 

- S’estableix que des del 12 de juliol el PERCENTATGE DE RETENCIÓ GENERAL 
PER A L’IMPOST DE SOCIETATS ÉS DEL 19,5%.  
 

Tanmateix adjunt a la present comunicació podran veure un quadre resum a les 

modificacions realitzades per cadascun dels supòsits.  

 

Com sempre, per qualsevol dubte o aclariment que necessitin resoldre davant 

aquesta novetat fiscal, restem a la seva disposició.  

 

 

Salutacions cordials,  

 

 

Roig i Roig 
 

 

 


