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Girona, 31 de desembre de 2020 

 

 

 

Assumpte : Novetats fiscals introduïdes per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.  

 

Benvolguts senyors/res, 

Avui 31 de desembre de 2020 s’ha publicat en el BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. En l’esmentada Llei s’han aprovat, com a mesures 

més destacades, l’augment de tributació en l’IRPF per a les rendes superiors a 200.000,00 
euros, la disminució de la quantitat màxima a aportar als plans de pensions individuals, 
l’establiment d’una tributació del 1,25 % en el repartiment de dividends i obtenció de 
plusvàlues per venda d’accions que fins ara estaven exempts de tributació en l’Impost sobre 
Societats, la tributació al tipus general d’IVA a les begudes ensucrades i altres disposicions menors. 

No s’ha aprovat la comentada harmonització a nivell estatal de l’Impost sobre el Patrimoni.  

D’altra banda la Generalitat de Catalunya, ha prorrogat per a l’any 2021 els pressupostos vigents per 

a l’any 2020, pel que no hi ha cap canvi de tributació en els impostos sobre els que la Generalitat té 

capacitat normativa.  

Amb la finalitat de facilitar-los el seu contingut d’aquestes novetats, els adjuntem a aquesta carta un 

informe esquemàtic sobre les principals novetats fiscals aprovades, que són totes d’aplicació a 
partir del dia 1 de gener de 2021. 

Com sempre, si necessiten qualsevol aclariment al respecte no dubtin en posar-se en contacte amb 

el seu assessor. 

 

Atentament, 

 

Ribas·Àlvarez Assessors i Consultors 

 

 

 

MONOGRÀFIC FISCAL 
9/2020 



 

 

 

  2 

 

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. 
 

a) S’augmenta en dos punts la tributació per les rendes superiors a 300.0000,00 euros 

de la base liquidable general. Ara aquestes rendes tributaran al tipus del 49 % (fins ara 47 %). 

 

b) De forma paral·lela, s’augmenta el percentatge de retenció aplicable als rendiments 

del treball personal superiors a 300.000,00 euros, que estaran subjectes a un percentatge de retenció 

del 47 % (fins ara 45 %). 

 

c) S’afegeix un nou tram en l’escala de tributació per la base liquidable de l’estalvi. La 

nova escala és la següent: 

 
Base liquidable de l’estalvi 

-- 
Fins a euros 

 
Quota 

-- 
Euros 

Resta base 
liquidable de l’estalvi 

--- 
Fins a euros 

 
Tipus aplicable 

--- 
Percentatge 

 

0,00 0,00 6.000,00 19  

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21  

50.000,00 10.380,00 150.000,00 23  

200.000,00 44.880,00 En endavant  26 Nou tram 

 
 

d) Es redueix de 8.000,00 euros a 2.000,00 euros l’aportació màxima anual per 
aportacions a plans de pensions individuals. 

 

Aquest límit de 2.000,00 euros anuals aportats de forma individual es podrà augmentar 

en 8.000,00 euros per aportacions a plans de pensions col·lectius. Per tant, l’aportació màxima anual 

es fixa en 10.000,00 euros (2.000,00 treballador + 8.000,00 empresa). 

 

Es manté el límit relatiu del 30 % dels rendiments nets del treball i activitats 

econòmiques. 

 
e) Es redueix de 2.000,00 euros a 1.000,00 euros l’aportació màxima anual a plans de 

pensions a favor del cònjuge. Es mantenen les condicions exigides per poder realitzar aquesta 

aportació. 
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2. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 
 

Es prorroga amb caràcter indefinit la vigència d’aquest impost. Fins ara s’anava 

prorrogant any a any. 

 

NO s’ha aprovat cap harmonització a nivell estatal de tarifes, tipus impositius, 

deduccions, reduccions, bonificacions... No tenim cap canvi respecte 2020. 

 
 

3. IMPOST SOBRE SOCIETATS 
 

1) AMB CARÀCTER GENERAL. S’elimina l’exempció plena sobre els dividends i 
plusvàlues obtingudes en venda d’accions de les que es tingui més del 5 % participació en el 
capital i amb una antiguitat superior a 1 any. L’exempció només s’aplicarà sobre el 95 % de la 
renda obtinguda. (només he afegit el subratllat) 

 

Es tributarà, per tant, sobre el 5 % restant. Pel que la tributació efectiva en l’Impost sobre 

Societats serà del 1,25 % del dividend rebut o de la plusvàlua obtinguda. (5% x 25 % de tipus de 

tributació en IS). 

 

S’elimina també la possibilitat d’aplicar l’exempció en els casos es que es tingui menys 

d’un 5 % de participació en el capital però el preu d’adquisició fos superior a 20 milions d’euros. 

 

2) PER DETERMINADES SOCIETATS AMB UNA XIFRA DE NEGOCIS INFERIOR A 
40 MILIONS D’EUROS I QUE  NO FORMIN PART D’UN GRUP MERCANTIL.  

 
Es manté per un període de 3 anys, l’exempció plena sobre els dividends rebuts de 

societats de les que es tingui el 100 % participació en el capital i amb una antiguitat superior a 1 

any. 

 
Per poder aplicar aquesta exempció, la societat de la que es rebin els dividends s’ha 

d’haver constituït després del dia 1 de gener de 2021 i no es pot tenir abans del mateix dia una  

participació igual o superior al 5 % en el capital social de cap altra societat. 

 

Per tant, aquesta exempció només serà aplicable en els anys 2022, 2023 i 2024. En 

L’any 2021 no serà aplicable perquè no farà més d’un any que serem propietaris de la participació. 
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4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
 

Les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits (les begudes 

ensucrades) passen a tributar al tipus general del 21 % enlloc del tipus reduït del 10 % que s’aplicava 

fins ara.  

 

 

5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Es modifica la tributació de diferents epígrafs de comercialització d’energia elèctrica i 

gas. El casos més destacats són els epígrafs 151.6 Comercialització d’energia elèctrica i 152.2 

Comercialització de gas. La tributació per aquests epígrafs serà en funció del número d’abonats a 

nivell municipal, provincial o nacional. 

 

Fins ara, es tributava per aquests epígrafs per cada municipi a on realitzava l’activitat 

(amb independència del número d’abonats). Es donava el cas absurd d’haver de tributar per aquest 

impost en municipis amb un únic abonat i la tributació per l’Impost podia ser més alta que el benefici 

obtingut en aquest municipi. 

 

 

 

 

Atentament, 

 

Ribas·Àlvarez Assessors i Consultors, SL 


