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NOVETATS TRIBUTÀRIES PER L’ANY 2010 
 

Com és habitual, els legisladors espanyol i català, via Llei de Pressupostos o per 

l’anomenada d’acompanyament, modifiquen al final de cada any diverses normes 

tributàries que tindran vigència a partir de l’1 de gener de l’any següent.  

 

Pel que fa a l’àmbit espanyol, la Llei 26/2009, de Pressupostos Generals de l’Estat 

manifesta en el preàmbul que la política fiscal que s’hi desenvolupa ve marcada per la 

crisi econòmica existent. S’ha de dir que aquesta política fiscal s’haurà de 

complementar amb les normes tributàries que estableixi la futura, o no, Llei d’Economia 

Sostenible que s’està tramitant a l’hora d’escriure aquestes línees en el Congrés de 

Diputats.  

 

Dins dels Pressupostos de la Generalitat, ha brillat amb llum pròpia la controvertida 

aprovació de mesures que redueixen la tributació de l’Impost sobre Successions.  

 

De manera abreujada intentarem assenyalar les diferents modificacions produïdes. 

 

 

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 26/2009. BOE 23.12.09) i 
altres normes estatals 
 

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 
 

• Desapareix la famosa deducció de 400 € per l’obtenció de rendiments del 

treball o d’activitats econòmiques. 

• S’incrementa en un 1% els coeficients d’actualització del valor d’adquisició 
als efectes del càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials. 

• En rendiments del treball, augmenta l’exempció de les prestacions per 
desocupació cobrades en la modalitat de pagament únic de 12.020 € a 15.500 
€. 

• S’introdueix pel gravamen de la base liquidable de l’estalvi un tipus del 
11,72% a l’escala general fins a 6.000 € i el de 12,90% de 6.001 € en endavant. 

Si hi sumem el 7,28% i el 8,05% respectivament, de la quota autonòmica, el 

tipus total serà del 19% fins a 6.000 € i del 21% de 6.001 € en endavant. 
Conseqüentment, s’eleva fins el 19% el tipus de retenció dels (i) rendiments de 

capital mobiliari (ii) guanys patrimonials derivades de les transmissions o 

reemborsament d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva 

(iii) premis (iv) arrendaments i subarrendaments de béns immobles urbans (v) 

propietat intel·lectual i industrial (vi) cessió de drets d’imatge als que no se’ls hi 

aplica el 24%. 

• Amb efectes des d’1 de gener de 2009 i pels exercicis 2009 a 2011, s’estableix 

una reducció del 20% del rendiment net positiu declarat pels contribuents 
que exerceixin activitats econòmiques l’import net de la xifra de negoci de les 

quals sigui, en conjunt d’elles, inferior a 5 milions d’euros i tingui una plantilla 

mitja inferior a 25 treballadors, quan mantingui o creï ocupació. La reducció té 

un límit: no podrà ser superior al 50% de l’import de les retribucions satisfetes 

durant l’exercici als conjunt dels treballadors. 
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• Pels rendiments del treball i d’activitats econòmiques es modifiquen els 
imports de les reduccions. Els contribuents que tinguin una base imposable 

inferior a 12.000 € que els obtinguin per rendiments del treball o d’activitats 

econòmiques es deduiran la quantia següent: (i) quan la base imposable sigui 

igual o inferior a 8.000 € anuals: 400 € anuals (ii) quan la base estigui entre 

8.000,01 i 12.000 € anuals: 400 € menys el resultat de multiplicar per 0,1 la 

diferència entre la base imposable i 8.000 € anuals. 

• No es modifiquen els mínims personal i familiar i l’escala general de l’impost. 

• Segueixen, com cada any, les compensacions per deducció d’habitatge 
habitual adquirida abans del 20 de gener de 2006 i dels rendiments del 
capital mobiliari generats en més de dos anys també abans d’aquella data. 

 

 

Impost sobre la Renda dels no residents 
 

• Per poder optar al Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats 
a territori espanyol (tipus del 24% en rendes del treball i 18%, ara el 19%, en 

rendes mobiliàries) s’inclou un nou requisit: que les retribucions previsibles 
derivades del contracte de treball en cadascun dels períodes en què s’apliqui el 

règim especial no superin els 600.000 € anuals. Poden mantenir-se en el règim 

sense aquest nou requisit els contribuents desplaçats a territori espanyol abans de 

l’1 de gener del 2010. 

• S’eleva al 19% el tipus de gravamen de l’estalvi. 
 

 

Impost sobre Societats 
 

• El coeficient de correcció monetària en la venda d’immobles s’actualitza en 
un 1,2%. 

• El tipus de retenció per les rendes subjectes serà del 19%. 
• S’estableix, pels períodes impositius iniciats des de l’1 de gener de 2009 i amb 

vigència indefinida, un tipus de gravamen reduït per manteniment o creació 
d’ocupació que serà del 20% per la part de base imposable fins a 120.202,41 € i 

del 25% de la resta, sempre que l’import net de la xifra de negoci sigui inferior a 

5 milions d’euros i tingui una plantilla mitja inferior a 25 treballadors i 

mantinguin o creïn ocupació (és el mateix que a l’IRPF). 
 

 

Impost sobre Béns Immobles 
 

• S’actualitzen els valors cadastrals (només pels indicats en el mateix article) 

aplicant-los el coeficient 1,01.  
 

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
 

• Amb efectes des de l’1 de juliol de 2010, el tipus de gravamen general passarà 

del 16% al 18%. 
• Amb efectes des de l’ 1 de juliol de 2010, el tipus reduït passarà del 7% al 8%. 
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• S’incrementen certes compensacions al règim especial de agricultura, ramaderia 

i pesca. 

• Hi ha diverses modificacions de les formalitats de l’impost 

 

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 

• Augmenta en un 3% l’escala de gravamen per la rehabilitació i transmissió de 

títols nobiliaris. 
 

 

Taxes 
 

• En general, augmenten en un 1% els tipus de quantia fixa de les taxes de les 

finances estatals, llevat de les que ja ho varen ser a l’any 2009. 

 

 

Interès legal i de demora del diner 
 

• L’interès legal és del 4% 

• L’interès de demora és del 5% 

 

 
Altres normes estatals recents d’interès fiscal 
 

• Recordar que es va aprovar un nou model de finançament de les Comunitats 

Autònomes mitjançant la Llei Orgànica 3/2009, de 18 de desembre de 

modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre de Finançament de 

les Comunitats Autònomes amb efectes des de l’1 de gener de 2009. 

 

• Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes 

Cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI).  

 

 
Pendent d’aprovació per les Corts generals 
 

• A l’hora d’escriure aquestes línees es troba pendent d’aprovació el Projecte de 

Llei pel que es transposen determinades Directives en l’àmbit de la imposició 

indirecta i es modifica la Llei de l’Impost sobre la Renda dels No Residents 

per adaptar-la a la normativa comunitària (coneguda popularment com Paquet 
IVA). Les Directives que s’han de transposar són (i) Directiva 2008/8/CE, de 12 
de febrer de 2008 per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE pel que fa al 

lloc de realització de serveis (ii) Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrer de 2008, 

per la que s’estableixen disposicions d’aplicació relatives a la devolució de 

l’IVA, prevista en la Directiva 2006/112/CE a subjectes passius no establerts en 

l’Estat membre de devolució, però establert en un altre Estat membre (iii) 

Directiva 2008/117/CE, de 16 de desembre de 2008, per la que es modifica la 

Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de l’IVA, amb la finalitat de 

combatre el frau fiscal vinculat a les operacions intracomunitàries. La norma 

havia d’aprovar-se abans de tancar l’any, fet que no s’ha produït. Els canvis 
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poden suposar millores substancials pels subjectes passius de l’IVA ja que 

s’intenta simplificar i harmonitzar les regles de tributació pel que fa als serveis 

internacionals i el sistema de devolució de l’IVA soportat en altres Estats 

membres. Haurem d’estar amatents a la seva aprovació. No obstant, en el BOE 

del 29 de desembre, per tal de donar compliment a l’obligació que aquestes 

Directives transposades entrin en vigor l’1 de gener, s’hi va publicar la 

Resolució de 23 de desembre de 2009, de la Direcció General de Tributs 

relativa a l’aplicació i interpretació de determinades Directives Comunitàries 

en matèria de l’IVA. 

• Així mateix, està previst que la Llei d’Economia Sostenible, en tramitació 

parlamentària, inclogui una redefinició dels incentius fiscals relacionats amb 

l’habitatge. 

 

 

LLEI 25/2009, DEL 23 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LLEI 26/2009, DE 23 DE 
DESEMBRE, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I 
ADMINISTRATIVES (DOGC 31/12/09) 
 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 
 

• Estableix les compensacions fiscals per l’adquisició de l’habitatge habitual 
d’altres anys. 

• Deducció de la quota íntegra per inversió en l’adquisició d’accions o 
participacions socials d’entitats noves o de creació recent. La deducció és del 
20% sobre les quantitats invertides havent de complir determinats requisits. 

• Deducció de la quota íntegra per inversió en accions d’entitats que cotitzen en 
el segment d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsari. La 
deducció és del 20% sobre les quantitats invertides havent de complir 

determinats requisits. 

 

 

Impost sobre Successions i Donacions 
 

• Es podran reduir de la base imposable del causant per parentiu les quantitats 
següents (i) descendents i adoptats menors de vint-i-un anys: 275.000 €, més 

33.000 € per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent fins el 

límit de 539.000 € (ii) cònjuge: 500.000 €, fills i adoptats majors de vint-i-un 

anys: 275.000 €, altres descendents: 150.000 €, ascendents  adoptants: 100.000 € 

(iii) col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat: 
50.000 € (iv) col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys: cap 

reducció. 
• Reducció per persones grans: 275.000 € si el causahavent és major de setanta-

cinc anys. 
• Reducció per habitatge habitual. Aplicable al cònjuge, descendents o adoptats, 

ascendents o adoptants i col·laterals però aquests amb la condició de ser majors 

de seixanta-cinc anys i haver conviscut amb el causant durant els dos anys 

anteriors a la mort. La reducció és del 95% sobre el valor net de l’habitatge 

habitual fins un límit de 500.000 € pel valor conjunt de l’habitatge i, si s’ha de 
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prorratejar, el límit individual per cada subjecte passiu ni serà inferior a 180.000 

€. 
• Reducció addicional. Un cop aplicades les altres, l’excés de la base imposable 

es pot reduir un 50% amb els imports màxims següents: (i) fills i adoptats 
menors de vint-i-un anys: 125.000 (ii) cònjuge: 150.000 €, fills majors de vint-i-

un anys: 125.000 € (iii) resta de descendents: 50.000 € (iv) ascendents: 25.000 €. 
• Es modifica la tarifa de l’impost a la baixa i només es mantenen els coeficients 

multiplicadors als grups de parentiu col·laterals de segon i tercer grau, 

ascendents i descendents per afinitat i per col·laterals de quart grau o més i 

estranys. 
• Excepcionalment es pot ajornar fins a dos anys el pagament de la liquidació 

de l’impost. 
 

 
Interès legal i de demora 
 

• L’interès legal: 4% 

• L’interès de demora per quantitats degudes a la Generalitat: 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


