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Els incentius fiscals establerts en aquest capítol s'aplicaran sempre que l'import net 
de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 8 
milions d'euros. 
 

 Llibertat d'amortització per a inversions generadores d'ocupació  
“Els elements de l'immobilitzat material nous, posats a disposició del subjecte passiu en el 
període impositiu en el qual es compleixin les condicions d’empresa de reduïda dimensió, 
podran ser amortitzats lliurement sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la 
data de l'inici del període impositiu en la que els béns adquirits entrin en funcionament, la 
plantilla mitja total de l'empresa s'incrementi respecte de la plantilla mitja dels 12 mesos 
anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període addicional d'altres vint-i-quatre 
mesos. 
La quantia de la inversió que podrà beneficiar-se del règim de llibertat d'amortització serà 
la qual resulti de multiplicar la xifra de 120.000,00 euros pel referit increment calculat amb 
dos decimals”.  

 Llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor  

“Els elements de l'immobilitzat material nous llocs a la disposició del subjecte passiu en el 
període impositiu en el qual es compleixin les condicions d’empresa de reduïda dimensió i, 
el valor unitari dels quals no excedeixi de 601,01 euros, podran amortitzar-se lliurement, fins 
al límit de 12.020,24 euros referit al període impositiu”. 

 Amortització accelerada de les inversions en immobilitzat material nou i de 
l‘immobilitzat immaterial 

“Els elements de l'immobilitzat material nous, així com els elements de l'immobilitzat 
immaterial, posats a la disposició del subjecte passiu en el període impositiu en el qual es 
compleixin les condicions d’empresa de reduïda dimensió, podran amortitzar-se en funció 
del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim 
previst en les taules d'amortització oficialment aprovades”. 

 Amortització accelerada dels elements patrimonials objecte de reinversió 

“Els elements de l'immobilitzat material afectes a explotacions econòmiques en els quals es 
materialitzi la reinversió de l'import obtingut en la transmissió onerosa d'elements de 
l'immobilitzat material, també afectes a explotacions econòmiques, realitzada en el 
període impositiu en el qual es compleixin les condicions d’empresa de reduïda dimensió , 
podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient 
d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades. La 
reinversió haurà de realitzar-se durant l'any anterior o els tres posteriors a l'alienació”  

 Provisió per a insolvències  
“En el període impositiu en el qual es compleixin les condicions d’empresa de reduïda 
dimensió, serà deduïble una dotació per a la cobertura del risc derivat de les possibles 
insolvències fins al límit del 1 per cent sobre els deutors existents a la conclusió del període 
impositiu.  
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Els deutors sobre els quals s'hagués dotat la provisió per insolvències establerta en l'article 
12.2 d'aquesta llei i aquells altres les dotacions dels quals no tinguin el caràcter de 
deduïbles segons el que es disposa en aquest article, no s'inclouran entre els deutors referits 
en l'apartat anterior”. 

 Tipus de gravamen  
“Les entitats que compleixin les condicions d’empresa de reduïda dimensió, tributaran 
conformement a la següent escala, excepte si d'acord amb el previst en l'article 28 
d'aquesta llei hagin de tributar a un tipus diferent del general: 
a) Per la part de base imposable compresa entre 0 i 120.202,41 euros, al tipus del 30 per 
cent 
b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 35 per cent”.  

 

 Deducció per al foment de l'ús de noves tecnologies. 


