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Mesures Foment Ocupació 
 

• Nova Bonificació a la Seguretat Social (125 euros/mes) en la 
contractació indefinida a temps complert de treballadors desocupats 
amb responsabilitats familiars. Entrada en vigor: 3 de desembre de 2008 
(fins el 31 de desembre de 2010). 

• Els treballadors desocupats que decideixin constituir-se com a 
autònoms, podran percebre d’un sol cop el 60% (i no el 40% com fins 
ara) la seva prestació per atur per a poder realitzar les inversions 
necessàries per l’inici d’activitat. 

 
Reducció, Retencions i pagaments a compte IRPF 

 

• Podran sol·licitar una reducció de dos punts en les retencions aplicables 
a les seves nòmines, aquells treballadors per compte aliena que tinguin 
ingressos bruts del treball  inferiors a 33.007,20 euros anuals i que, en 
la seva declaració de renda, tenen dret a aplicar-se la deducció per 
adquisició de vivenda habitual amb finançament aliè. Entrada en vigor: 
1 de gener de 2009. 

• Els treballadors per compte propi no acollits a la modalitat d’estimació 
objectiva (mòduls), que destinin quantitats per a l’adquisició o 
rehabilitació de vivenda habitual, i tinguin uns ingressos anuals bruts 
inferiors als 33.007,20 euros, també tindran dret a una reducció del 2% 
dels seus rendiments en els pagaments fraccionats que, trimestralment, 
poden liquidar a Hisenda. Entrada en vigor: 1º trimestre 2009. 

• Es manté la deducció de l’article 80 bis de la llei de l’IRPF, consistent 
en l’aplicació d’una reducció de fins a 400 euros anuals en les 
retencions (o pagaments fraccionats) de tots aquells contribuents que 
tinguin rendiments del treball o rendiments d’activitats econòmiques. 
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Mesures en matèria tributaria: IRPF i Impost sobre el Patrimoni 

 

• Ampliació del termini de 4 anys per materialitzar la compra de la 
primera vivenda (fins el 31 de desembre de 2010) en el cas de 
contribuents que hagin obert un compte d’aquest tipus i que el termini 
per invertir finalitzi entre els dies 1 de gener de 2008 i el 31 de 
desembre de 2010. 

• Ampliació del termini per vendre la vivenda habitual (fins el 31 de 
desembre de 2010) i poder gaudir de l’exempció per reinversió, en el 
cas de contribuents que hagin adquirit la nova vivenda amb anterioritat 
a 31 de desembre de 2008. 

• Bonificació del 100% de la quota per als contribuents obligats a la 
presentació de l’Impost sobre el Patrimoni. Aquesta bonificació suposa, 
de forma efectiva, la supressió del gravamen en aquest impost.  

 

Mesures en matèria tributaria: IVA 
 

• Nou Règim de Devolució Mensual d’IVA d’adscripció voluntària per 
part de tot tipus d’empreses (Persones Físiques o Jurídiques). Els 
requisits per poder acollir-se a aquest règim són els següents: 

• Sol·licitud mitjançant model 036 (amb caràcter general) o 039 
(Grups d’Empreses), llevat de les empreses inscrites al 
Registre d’Exportadors, les quals quedaran inscrites 
automàticament a aquest Règim. 

• Estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària 

• No estar inclosos al Règim Especial d’IVA (mòduls). 
Excepció: Transportistes acollits a aquest règim que 
adquireixin un vehicle  

• Obligació de presentar les liquidacions de forma telemàtica i 
amb periodicitat mensual (a través del model 303). 

• Obligació de presentar de forma telemàtica i amb periodicitat 
mensual (a través del model 340) la informació sobre les 
operacions incloses als llibres registre d’IVA. 


