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Llei 11/2013, que estableix mesures a l’emprenedor i 
d’estímul al creixement i a la creació d’ocupació  

 
 
La citada llei afegeix novetats o modificacions respecte als incentius fiscals compresos 
en el Reial Decret 4/2013 encaminats a incentivar als emprenedors i a estimular el 
creixement i a la creació d’ocupació. 
 
Els incentius fiscals més rellevants d’aquesta nova Llei 11/2013 són els següents: 
 
Impost sobre Societats. Tributació reduïda per a les entitats de nova creació.  
 
Les entitats de nova creació, constituïdes a partir de l’1 de gener del 2013, que realitzin 
activitats econòmiques tributaran en el primer període impositiu en que la base 
imposable resulti positiva i en el posterior de la següent manera: 
 

a) Per la part de la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros al tipus del 
15% 

b) Per la part de la base imposable restant al 20% 
 
IRPF. Rendes exemptes. Supressió del límit aplicable a la exempció de la prestació 
per desocupació en la modalitat de pagament únic. 
 
Es modifica l’art.7 n) de la Llei 35/2006 amb efecte des de l’01-01-03 per suprimir el 
límit actualment vigent de 15.500 euros. Aquest límit ja no s’aplicava a les persones 
amb discapacitat. Es manté el requisit de manteniment de l’activitat durant 5 anys. 
 
Per tant, els desocupats que s’estableixin com autònoms podran beneficiar-se de 
l’exempció complerta a l’IRPF de la prestació per desocupació quan el cobrament de la 
prestació sigui en forma de pagament únic. 
 
IRPF. Tributació reduïda del rendiment net d’activitas econòmiques en estimació 
directa per inici d’activitat.  
 
Amb efectes des de l’1 de gener del 2013 els contribuents que iniciïn l’exercici d’una 
activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa segons el mètode 
d’estimació directa, podran reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat durant el 



primer període impositiu des de que el mateix sigui positiu i en el període impositiu 
següent. 
 
La quantia dels rendiments nets a que es refereix aquest apartat sobre la que s’aplicarà 
la citada reducció no podrà superar l’import dels 100.000 euros anuals. 
 
  
Per a més informació restem a la seva disposició.  
 
 
Departament Fiscal 
PARES I AUBIA 
     
 
 
 

paresiaubia.com 
 
 
 
 


