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14/2014 

23 DESEMBRE 2014 

 

 

CANVI EN ELS TIPUS DE RETENCIONS A PARTIR DEL 1 DE GENER DEL 2015 

 

Benvolgut/da Sr./Sra.:  

Segons la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006 de 28 

de novembre i segons la Llei 27/2014, de 27 de novembre, es modifiquen els percentatges 

de retencions i ingressos a compte aplicables a les següents rendes o ingressos en 

l’exercici 2015 i exercici 2016. 

 

QUADRE RESUM DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE 

 

Impost sobre la renda de les  

persones físiques 

Tipus de retenció 

2015 

Tipus de retenció 

2016 

TREBALL   

Treball en general Segons tarifa  
Segons tarifa 

amb gravamen 
complementari 

Administradors, membres 
consells d'administració, juntes 
que actuïn en representació 
seva, i la resta d'òrgans 
representatius 

37%  35%  

Administradors i membres del 
consell d’administració quan els 
rendiments procedeixin 
d’entitats amb un import net de 
la xifra de negoci inferior a 
100.000€ 

             20% 19% 

Cursos, conferències, col�loquis, 
seminaris i similars; elaboració 
d'obres literàries, artístiques o 
científiques, amb cessió del dret 
a la seva explotació 

19%  18% 

RENDIMENTS DEL CAPITAL 
MOBILIARI 
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General 20%  
19%  

 
RENDIMENTS D'ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

  

Activitat professional en general 19%  18% 
Quan el volum de rendiments 
íntegres de l’exercici 
immediatament anterior sigui         
inferior a 15.000 € anuals i                 
representi més del 75% de la 
suma dels RAE i RT de l’exercici. 
Prèvia comunicació al pagador  

15% 15% 

En el període impositiu d’inici 
d’activitat i en els dos anys 
posteriors. 

9% 9% 

Activitat professional en 
particular  (recaptadors 
municipals, representants 
tabaqueres i determinats 
delegats). 

7%  7%  

Activitat agrícola, forestal i 
ramadera general 

2% 2% 

Activitat ramadera 
d'engreixament de porcí i 
avicultura 

1% 1% 

Activitats empresarials en 
estimació objectiva  
(determinades 
reglamentàriament) 

1% 1% 

GUANYS PATRIMONIALS   
Transmissions o reembossaments 
d'accions i participacions 
d'institucions d'inversió 
col�lectiva 

20% 19% 

Premis 20% 19% 
Aprofitaments forestals dels 
veïns en muntanyes públiques 

20% 19% 

ALTRES RENDES   
Arrendaments i 
sotsarrendaments de béns 
immobles urbans 

 20%   19%  

Propietat intel�lectual, industrial, 
assistència tècnica, 
arrendament i sotsarrendament 
béns mobles, negocis o mines 

 20%   19% 

Cessió de drets d'imatge 24% / 20%  24% / 20%  
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Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 

aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. 

 

Una salutació cordial, 

 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, SLP 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un 

estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de 

forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.  


