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06.12 Circular Informativa 
 
 
INCREMENT EN LA QUOTA DE RETENCIÓ DELS RENDIMENTS DEL TREBALL 
 
L’apartat 2 del punt primer de la disposició final segona del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic,  estableix que en els períodes impositius 2012 i 2013, la quota de 
retenció dels rendiments del treball (apartats 1 i 2 de l’article 85 del Reglament de l’IRPF) 
s’incrementarà en l’ import resultant d’aplicar a la base per calcular el tipus de retenció, els 
tipus de la següent escala:  
 

Base per calcular 
el tipus de 
retenció 

– 
Fins euros 

Quota de retenció 
– 

Euros 

Resta base per 
calcular el tipus 

de retenció 
– 

Fins euros 

Tipus aplicable 
– 

Percentatge 

0 0  17.707,20 0,75 
17.707,20 132,80  15.300,00 2 
33.007,20 438,80  20.400,00 3 
53.407,20 1.050,80  66.593,00 4 

120.000,20 3.714,52  55.000,00 5 
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6 
300.000,20 13.964,52 En endavant  7 

 
Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball que es 
satisfacin o abonin durant el mes de gener de 2012, corresponents a aquest mes, i als que 
resulti d’aplicació el procediment general de retenció (articles 80.1 1º i 82 del Reglament de 
l’IRPF), s’hauran de realitzar sense tenir en compte l’assenyalat anteriorment.   
 
En els rendiments que es satisfacin o s’abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que 
no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el 
tipus de retenció tenint en compte l’assenyalat anteriorment, practicant-se la regularització 
que procedeixi. En cap cas, quan es produeixin regularitzacions en aquests períodes 
impositius, el nou tipus de retenció aplicable podrà ser superior al 52%.  
 
L’Agència Tributària ja ha habilitat en el seu lloc web el nou programa d’ajuda per a calcular 
les retencions que s’han d’aplicar als treballadors. La versió disponible només és vàlida per 
calcular les retencions del mes de gener de 2012. Pel que fa a les retencions a partir de l´1 
de  febrer de 2012, s’habilitarà un nou programa per calcular-les.  
 
 
Barcelona, 9 de gener de 2012 
 


