
 

      Circular: 001/2010 

 

Conselleria d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum . 

Novetats de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, Pre ssupostos Generals de ’Estat  

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

 

1.- Les prestacions per desocupació en la modalitat pagament únic, des de 1 de gener 
de 2010, estan exemptes fina a la quantitat de 15.000’00 €. Aquesta exempció està 
condicionada al manteniment de la mateixa activitat durant el període de 5 anys. 

2.- Deducció per l’obtenció de rendiments del treball o activitats econòmiques: 

La deducció dels 400,00 € queda limitada de la següent forma: 

* Contribuents que la seva base imposable sigui inferior a 12.000,00 € anuals es 
deduiran: 

a) 400,00€ si la base imposable es inferior o igual a 8.000,00€, o 

b) Si la base imposable està compresa entere los 8.000,00€ i els 12.000,00€ s’aplicarà 
la següent formula: 

  4000,00 – (Base imposable-8.000,00€) x 0,1 

  3.- Percentatges de retencions: 

RENDA Tipus retenció 

Retribució dels administradors i membres del Consell d’Administració. 35% 

Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, col·loquis, formació... 15% 

Rendiments de capital mobiliari (interessos, dividends...)  19% 

Rendiments d’activitats professionals 15% 

Rendiments d’activitats agrícoles granaderes susceptibles de retenció  2% 

Rendiments d’activitats per mòduls i siguin susceptibles de  retenció  1% 

Rendiments procedents d’arrendament o subarrendaments de béns 
immobles 

19% 



 

Rendiments procedents de propietat intel·lectual, industrial, arrendament 
béns mobles... 

19% 

Rendiments procedents de la cessió del dret a la explotació del dret a l’ 
imatge 

24% 

 

5.-  Percentatges dels pagaments a compta: 

RENDA PORCENTANGE DE PAGAMENT FRACCIONAT 

Activitats econòmiques en estimació 
directa 

20% 

Activitats per mòduls 4% 

3% si existeix 1 persona assalariada 

2% si no existeix personal assalariat 

  

6.- Tipus de gravement de l’estalvi: 

PART DE LA BASE LIQUIDABLE  

EUROS 

TIPUS APLICABLE  

PORCENTATJE  

Fins 6.000,00€ 

Més de 6.000,00€ 

19% 

21% 

  

7.- Reducció dels rendiment d’activitats econòmiques per manteniment d’ocupació: 

La data de inici es 01.01.2009 i els períodes impositius susceptibles d’obtenció de la 
reducció són: 2009, 2010 i 2011.  

Es poden acollir els subjectes passius que la seva xifra de negocis sigui inferior a 
5.000.000,00€ i la plantilla mitja de treballadors sigui inferior a 25 empleats. 

Benefici fiscal: Reducció del 20% del rendiment net. Límit; 50% de les retribucions 
satisfetes al conjunts dels seus treballadors. 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

a) Pagaments fraccionats: Es mantenen els tipus de gravamen. 

b) Tipus de gravement reduït per manteniment o creació d’ocupació. 

 

 

 



 

Pels  períodes impositius iniciats dins dels anys 2009,2010 i 2011 les entitats que la 
seva  xifra de negocis sigui inferior a 5.000.000,00€ i la plantilla mitja de treballadors 
sigui inferior a 25 treballadors, tributaran segons la següent escala: 

 

Base imposable   Tipus de gravamen  

Entre 0 i 120.202,41€    20% 

De 120.202,41 en endavant    25% 

 

L’aplicació d’aquesta escala reduïda es troba condicionada a que durant els 12 mesos 
següents al inici de cadascú dels períodes impositius la plantilla mitja no sigui inferior 
ni a la unitat ni a la plantilla mitja dels 12 mesos anteriors al inici del primer període 
impositiu que comenci a partir d’1 de gener de 2009. 

Pel càlcul de la plantilla mitja es prendrà les persones empleades segons disposi la 
legislació laboral, contemplant la jornada contractada en relació a la jornada complerta.  

En cas d’incompliment de la condició de manteniment de la plantilla, el subjecte passiu 
deurà de ingressar, juntament amb la quota del període impositiu en que es realitzi el 
incompliment, el 5% de la base imposables del període impositiu en el que s’hagués 
incomplert el manteniment de la plantilla més els interessos de demora. 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGITS 

Amb efectes 1 de juliol de 2010 els tipus impositius seran: 

TITUS GENERAL ............................. 18% 

TIPUS REDUÏT .................................  8% 

Es mante el 4% pel tipus superreduït. 

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Amb efecte 1 de gener de 2010, els valors cadastrals augmenten un 1% 

 

COTIZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS AU TÒNOMS 

 

a) Base màxima de cotització serà de 3.198,00€ mensuals, quota: 953,00€. Base 
mínima de cotització serè de 841,40 € mensuals, quota: 250,74€. 

b) Els menors de 50 anys, a data 1 de gener de 2010, triaran la base de cotització 
entre la màxima i la mínima. 



 

c) Autònoms amb 50 anys o més, a data 1 de gener de 2010, triaran la seva base de 
cotització mensual entre la base màxima de 1.665,90€ i la base mínima de 
907,50€. 

d) Cònjuge de 45 anys o més donat d’alta en el Règim Especial a causa del finament 
del titular del negoci; triarà la seva base de cotització mensual entre la base 
máxima de 1.665,90€ y la base mínima de 841,80€. 

e) Les bases de cotització dels treballadors autònoms  que abans dels 50 anys 
haguessin cotitzat en qualsevol règim del sistema de Seguretat Social pel termini 
de 5 o més anys, han de observar les següents  regles específiques: 

- Si la base de darrera base de cotització acreditada hagués sigut igual o inferior 
a 1.649,40€ mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 
841,80€ i 1.665,90€ 

- Si la darrera base de cotització acreditada hagués sigut superior a 1.649,40€ 
mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 841,80€ mensuals i 
l’import d’aquella, incrementat en un percentatge igual al de l’augment que hagi 
experimentat la base màxima de cotització en aquest Règim. 

f) Base mínima de cotització per autònoms que realitzin venda ambulant serà de 
841,80€ mensuals o la base mínima de cotització vigent pel Règim General. 

g) Base mínima per autònoms dedicats a la venda a domicili serà 841,80 mensuals o 
una base equivalent al 55% d’aquesta. 

h) Base mínima per autònoms que realitzin venda ambulant portada a terme con a 
màxim tres dies a la setmana en mercats, amb horari de venda inferior a vuit hores 
per dia; podran triar entre base mínima de 841,80€ mensuals o una base 
equivalent al 55% d’aquesta, sempre que no tinguin establiment propi i no 
produeixin els articles o productes que venen. 

i) Els socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que es dediquin a la 
venda ambulant que, amb anterioritat al 21.12.2009, es trobaren en el règim 
general i que, hagin quedat  inclosos, a efectes de Seguretat Social en el Règim 
General dels Treballadors Autònoms, tindran dret, en l’exercici 2010, a una 
reducció del 50% de la quota a ingressar.  

Tipus de cotització.-  29,80%. Si l’interessat no cobreix la protecció per incapacitat 
temporal el tipus serà del 26,50%. 

 

Tarragona,  gener 2010 


