
MESURES FISCALS 

RÈGIM ESPECIAL ILLES 

BALEARS 
Reserva  per inversions i règim especial per empreses industrials, agràries, 

ramaderes i pesqueres 



Reserva per inversions (I) 

 Beneficiaris i benefici fiscal 

 Les empreses  declarants de l’IS o de l’IRNR podran reduir la base 

imposable en l’ import de la dotació de la reserva per inversions. 

 Els autònoms declarants de l’ IRPF es podran aplicar una deducció a 

la quota íntegra de l’ impost calculada sobre l’ import de la dotació de 

la reserva per inversions. 

 

 Càlcul del benefici fiscal 

 A l’IS o a l’IRNR: quantitats dotades, amb el límit del 90% del benefici 

no distribuït. 

 A l’IRPF: tipus mitjà x quantitats dotades, amb el límit del 80% de la 

part de la quota íntegra que derivi d’establiments situats a les Illes 

Balears. 

 

 



Reserva per inversions (II) 

 Materialització de la inversió 

 Inversions en elements patrimonials de l’ immobilitzat material o 

intangible, que contribueixin a la millora i protecció del medi ambient 

en el territori balear i despeses de R+D+I. 

 Creació de llocs de feina relacionats de forma directa amb les 

inversions anteriors. 

 Subscripció d’accions o participacions de societats que desenvolupin 

la seva activitat a les Illes Balears i realitzin les inversions anteriors. 

 

 

 

 

 



Reserva per inversions (III) 

 Terminis 

 Termini per realitzar la inversió: 3 anys des de la dotació 

de la reserva per inversions. 

 Termini per crear llocs de feina: 6 mesos des de l’entrada 

en funcionament de la inversió. 

 Termini de manteniment de la inversió: 5 anys (per 

adquisició de sòl 10 anys). 

 Termini de manteniment dels llocs de feina: 5 anys. 

 

 



RESERVA PER INVERSIONS. EXEMPLES (I) 

Sense reserva d’inversions 

Benefici Impost de Societats: 80.000€                                 IS a pagar: 25%  x 

80.000 = 20.000€ 

Amb reserva d’inversions 

Benefici: 80.000€                                 RESERVA = 60.000€ 

 - 60.000 (límit 90% sobre 70.000 benefici no distribuït= 

63.000). La reserva per inversió no supera el 90% del benefici 

no distribuït → Reducció per reserva d’inversions 

 

 = 20.000 (base liquidable) 

 

 x Tipus: 25% 

 

  = 5.000€  Impost sobre societats a pagar 

ESTALVI FISCAL                                                 15.000€ 
                                                                                (20.000 – 5.000) 

Una societat limitada decideix invertir 60.000€ en rehabilitar un local i adquireix 

maquinària, mobiliari i equips informàtics. El benefici de l’exercici és de 

80.000€ dels quals se n’han distribuït 10.000€. 



RESERVA PER INVERSIONS. EXEMPLES (II) 

Benefici activitat: 50.000€                              IRPF a pagar  x 28,68% (tipus                

mitjà)= 14.340 

Benefici activitat: 50.000€                                 RESERVA = 20.000€ 

   14.340 (quota íntegra abans deducció) 

   

 - 5.736 (deducció quota IRPF Reserva 20.000 x  28,68%)                           

 

          8.604€  

Límit de deducció 80%x 70% x 14.340 = 8.030,4 → 5.736<8.030,4 

ESTALVI FISCAL                                                  5.736€ 
                                                                                (14.340 – 8.604) 

Un industrial autònom tributa en el règim d'estimació directa de l 'IRPF. Ha 

obtingut un benefici de 50.000 €. Destina 20.000€ a adquirir un solar pròxim 

sobre el qual construeix un local, al qual dota de tot el necessari per ampliar la 

superfície de venda. El 70% del rendiment es genera a les Illes Balears 

Sense reserva d’inversions 

Amb reserva d’inversions 



RESERVA PER INVERSIONS. EXEMPLES (III) 

Sense reserva d’inversions 

Benefici Impost de Societats: 2.000.000€                                 IS a pagar: 25%  x 

2.000.000 = 500.000€ 

Amb reserva d’inversions 

Benefici: 2.000.000€                                 RESERVA = 1.000.000€ 

 - 800.000 (límit 90% sobre 1.600.000 € benefici no distribuït= 

1.440.00. També s’ha de tenir en compte que el benefici final 

no pot superar 200.000 € en 3 anys) 

 

 = 1.200.000 (base liquidable) 

 

 x Tipus: 25% 

 

  = 300.000€  Impost sobre societats a pagar 

ESTALVI FISCAL                                                 200.000€ 
                                                                                (500.000 – 300.000) 

Una societat anònima té intenció de diversificar la seva activitat amb la creació d’un nou 

producte. Té previst invertir 1 milió d’euros en un període de 3 anys. Per motius de 

planificació fiscal li convé aplicar el major benefici fiscal l’any 1. Té previst obtenir un 

benefici de 2 milions d’euros i distribuir 400 mil euros. 



Règim especial per empreses industrials, 

agràries, ramaderes i pesqueres (I) 

 Beneficiaris i benefici fiscal 

 Empreses  declarants de l’IS o de l’IRNR  

 Autònoms declarants de l’ IRPF 

 Benefici fiscal 

 Per la producció de béns industrials,  agraris, ramaders i pesquers 

 Base del benefici fiscal 

 Rendiments derivats de la venta, exportació, comercialització o 
transformació dels productes 

 Càlcul del benefici fiscal 

 Deducció del 10% sobre la quota íntegra, sempre que l’empresa 
mantingui llocs de feina 

 Deducció del 25% sobre la quota íntegra, sempre que l’empresa creï nous 
llocs de feina 



RÈGIM ESPECIAL PER EMPRESES INDUSTRIALS, AGRÀRIES, RAMADERES  I 

PESQUERES. EXEMPLES (I) 

 Un agricultor balear ha obtingut un benefici derivat de les ventes dels 

productes  de les seves finques de 50.000€.  

Benefici fiscal a les Illes Balears 

Rendiment de l’activitat econòmica = 50.000                            

Quota IRPF  = 14.340 

Deducció per manteniment de l’ocupació = 10% x 50.000 = 5.000 

o 

Deducció per creació de llocs de feina = 25% x 50.000 = 12.500 

 

Quota bonificada = 9.340/1.840 en funció de mantenir o crear ocupació 

 

ESTALVI FISCAL                                                  5.000/12.500€ 
                                                                                 



 


