
REIAL DECRET LLEI 9/2015, DE 10 DE JULIOL: NOVES 
ESCALES DE GRAVAMEN I TIPUS DE RETENCIÓ

El passat 11 de juliol es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret 
llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària 
suportada pels contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres 
mesures de caràcter econòmic (adjuntem enllaç a la pàgina de l’Agència Estatal Tributària al 
final de la circular).

Les novetats més essencials són: la rebaixa dels tipus de gravamen de l’IRPF que estava previst 
per al 2016, la reducció dels tipus de retenció a partir del 12 de juliol del 2015, la reducció del 
tipus de gravamen en l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) i la reducció de la retenció 
en l’impost de societats.

Rendiments de treball

S’aprova una nova escala general estatal que serà d’aplicació des de l’1 de gener del 
2015, anticipant els tipus de gravamen marginals, (la seva entrada en vigor estava 
prevista per al 2016). El quadre amb els nous tipus aplicables és el següent:

2015
Quota íntegra 

(euros)
Resta base liquidable fins 

a (euros)
Nou tipus aplicable 

(percentatge)

0 12.450,00 21,50%

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

17707,2 3.938,48 2.492,80 26,00%

        20.200,00 4.586,61                12.807,00 29,00% 

33.007,20 8.300,69 992,80 33,50%

       34.000,00 8.633,28                 19.407,20 37,50% 

53.407,20 15.910,98 6.592,80 40,50%

       60.000,00 18.581,07                 60.000,20 44,00% 

120.000,20 44.981,15 55.000,00 46,00%

        175.000,20 70.281,15 En endavant 48,00% 
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Rendes de l’estalvi

S’aprova una nova escala de l’estalvi estatal aplicable des de l’1 de gener del 2015. Els nous 
tipus aplicables aprovats per al 2015 i previstos per al 2016 són els següents:

Base liquidable 
fins a (euros)

Quota 
íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)

2015
Nou tipus aplicable 

(percentatge)

2016
Tipus aplicable 
(percentatge)

0 0 6.000 19,50% 19%

 6.000  1.170  44.000  21,50% 21%

50.000 10.630 En endavant 23,50% 23%

Retencions

Es produeix una reducció general per a aquells rendiments que se satisfacin o abonin a partir 
del 12 de juliol del 2015. Aquesta reducció afecta principalment els autònoms professionals, 
en que el tipus de retenció passa a ser del 15% (qualsevol que sigui el seu nivell d’ingressos). 
Pel que fa a la resta queda de la manera següent:

Supòsit

1.01.2015
a 

11.07.2015

12.07.2015
a 

31.12.2015

2016

i següents

Administradors i membres del consell 
d’administració

37% 37% 35%

Administradors i membres del consell d’entitats 
amb import net de la xifra de negocis <
100.000 euros

20% 19,50% 19%

Rendes capital mobiliari 20% 19,50% 19%

  Rendes capital immobiliari (lloguers locals)          20%          19,50%           19% 

Rendiments activitats professionals 19% 15% 15%

Rendiments activitats professionals amb 
rendiments íntegres < 12.0000 euros

15%
Supòsit 

desapareix
Supòsit 

desapareix

Rendiments activitats professionals l’any d’inici 
activitats i els dos següents

9% 7% 7%



 

 

Supòsit

1.01.2015
a 

11.07.2015

12.07.2015
a 

31.12.2015

2016

i següents

Rendiments activitats professionals amb 
rendiments íntegres < 15.000 euros quan 
representin el 75% de la suma dels rendiments 
de treball i d’activitats econòmiques d’aquell 
exercici

15%
Supòsit 

desapareix
Supòsit 

desapareix

  Imputació de rendes per cessió drets imatge          20%       20%           19% 

Rendiments del treball derivats de cursos, 
conferències, seminaris i altres

19% 15,00% 15%

Impost sobre la renda de no residents

El tipus de gravamen previst en la normativa d’IRNR, del 20%, passarà a ser, amb efecte des 
del 12 de juliol del 2015 del 19,5%. Per al 2016 i següents serà del 19%.

Impost sobre societats

En l’impost sobre societats s’ha reduït el tipus general de retenció. El tipus general de retenció 
per al 2015 s’estableix 20%, però per al període comprès entre el 12 de juliol i el 31 de 
desembre del 2015 es fixa en el 19,5% . Per al 2016 i següents serà del 19%.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
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