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COVID-19 i 2021

Aquest any ha estat un any especial, marcat per la pandèmia mundial que ha 
irromput sense cap tipus de consideració i ha desbullat la nostra manera 
d’actuar i viure. I això en tots els àmbits geogràfics i seguint sempre el mateix 
patró, atacant sense cap consideració.

L’efecte sobre la nostra vida, la nostra economia i la nostra manera de fer i 
veure les coses ha evolucionat des de la perplexitat a l’acceptació i al 
cansament en espera de veure la llum.

I s’ha demostrat que més que una dicotomia entre vida o economia, la 
resolució és una combinació eficient de decisions ben preses per persones 
serenes, ben informades i amb criteri. De proves en tenim si veiem com s’ha 
anat solucionant en determinats països del món.

Val a dir que per les nostres terres, si una cosa ha seguit igual, amb normalitat 
en les seves funcions, han estat les nostres administracions tributàries. Rebre 
una comunicació d’inici d’actuacions inspectores enmig del pitjor episodi de 
pandèmia del segle, quan s’està lluitant per intentar mantenir oberta l’empresa 
representa una plantofada (quan no una falta de respecte). I fer la revisió de 
despeses d’un autònom, que està malvivint, i retirar-li quasi totes les despeses 
dels últims quatre anys…

I a aquest grau d’exigència de les nostres administracions tributàries 
(inflexibles en el compliment de les obligacions fiscals) s’hi contraposa la 
ineficiència en la gestió de les prestacions a treballadors a gestionar per 
l’administració. Res a dir del compromís i la dedicació de les funcionàries i 
funcionaris del SEPE (som coneixedors de l’esforç que han fet i estan fent, tenen 
el nostre reconeixement), però sí que hem de posar de manifest la manca de 
previsió del Govern que ha provocat el retard del cobrament dels ERTEs fins i 
tot quatre mesos (és com si algú que reparteix amb una furgoneta, de cop es 
posés a repartir, ell sol, amb un tràiler, si no li donen més recursos…).

Probablement algú hauria d’explicar que les empreses són el principal 
generador d’ocupació i renda per a les famílies i que han de ser tractades amb 
consideració i respecte. Un comentari a part mereixeria tot el que ha passat (i 
està passant) amb els autònoms, cap a uns 300.000 a Catalunya, deixats de la 
mà de Déu.

Dit això, us fem arribar les que considerem les principals novetats normatives 
fiscals, comptables, laborals i de protecció de dades. Considerem que en 
l’adequada planificació empresarial, dins de l’empresa s’han d’establir criteris 
de funcionament que permetin compatibilitzar l’acompliment dels objectius 
empresarials amb el compliment de les obligacions legals. La planificació 
proactiva, amb adaptació al canviant cos normatiu, és la clau.

I ara, sortint del túnel, començant a veure la llum, és quan també hem de 
marcar-nos nous projectes, la vida segueix…

 

editorial
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novetats fiscals

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Modificació de l’escala de gravamen general

S’augmenta en 2 punts percentuals l’escala de gravamen per les rentes superiors a 300.000 
euros en la base imposable general, i es fixa en el 24,5% el tipus marginal aplicable en la part 
estatal.

Així doncs, si afegim l’escala autonòmica, la tarifa total resultant a Catalunya resultarà un tipus 
marginal del 50% (48% fins ara).

Aquesta modificació comporta la conseqüent modificació en l’escala de retencions (el tipus 
màxim serà del 47%).

Modificació de l’escala de gravamen especial

S’augmenta en 3 punts percentuals el tipus impositiu de l’escala de gravamen de l’estalvi per a 
les rendes superiors a 200.000 euros que passa a tributar del 23 al 26%.

Aquesta modificació afecta doncs totes les rendes financeres i patrimonials (dividends, 
interessos, transmissions d’accions, fons d’inversió, immobles), i queda gravada segons el 
detall següent:

19%  fins a 6.000 euros

21%  fins a 50.000 euros

23%  fins a 200.000 euros

26%  a partir de 200.000 euros

Rendiment capital immobiliari (lloguers)

S’estableix que per tal de poder deduir com a despesa els saldos de dubtós cobrament, el 
termini que ha de transcórrer entre l’impagament i el 31 de desembre es redueix a 3 mesos (en 
comptes dels 6 anteriors).

Quant als lloguers de locals amb una activitat econòmica, es podrà deduir del rendiment la 
quantia de la rebaixa del lloguer que s’hagués acordat voluntàriament.
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Tal com ja és habitual, al començament de l’exercici es fa necessari repassar les novetats en 
matèria tributària. Aquest any, les noves mesures fiscals, són conseqüència de la publicació 
dels Reials decrets llei 34 i 35/2020, ambdós de mesures urgents, així com la publicació de la 
Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat.

Tanmateix, estem a l’espera de la publicació del Projecte de Llei de mesures contra el frau 
fiscal, en el qual també s’incorporaran importants mesures tributàries que també aprofitem 
per fer un breu comentari.

Repassarem, doncs, amb detall les novetats que tenim publicades i vigents, seguint la mateixa 
línia que els anys anteriors.



Retribucions en espècie: tiquets restaurant

S’estableix, amb efectes a l’1 de gener 2020, que els tiquets restaurant i altres sistemes 
indirectes, estaran exempts, fins als límits reglamentaris, també per als treballadors que 
realitzin treball a distancia no presencial.

Estimació objectiva (mòduls): reducció rendiment net

Per a la determinació del rendiment net, s’aplicarà una reducció del 20% (en comptes del 5% 
actual), en relació amb l’exercici 2020 per a determinades activitats. Aquesta reducció serà del 
35% per a les activitats vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç.

Així mateix, s’acorda que no computaran com a període d’activitat els dies que hagi estat 
declarat l’estat d’alarma, així com els dies que l’activitat hagi estat suspesa per les autoritats 
corresponents.

Aquests percentatges de reducció podran ser aplicats en els pagaments a compte del primer 
trimestre del 2021.

Finalment, es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits quantitatius que delimiten les causes 
d’exclusió del règim de mòduls.

Reducció per aportacions a Plans de Pensions

Es redueix de 8.000 euros a 2.000 euros l’import màxim anual d’aportacions a sistemes de 
previsió social. També es redueix el màxim d’aportació a favor del cònjuge, de 2.500 a 1.000 
euros anuals.

El nou límit es podrà incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials. Per 
tant, junt amb les aportacions del partícip, es pot arribar a una reducció de màxima de 10.000 
euros.
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Retencions

Passem a relacionar com queden els diferents percentatges aplicables per a l’exercici 2021: 

*� Rendiments de treball: 
        variable s/taula  %   . General: Sous i salaris  

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments    1  5     %                    

   Desplaçats    24%

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

   (interessos, préstecs, dividends, dipòsits, negocis…)

*  Rendiments de la propietat intel·lectual   19 %

   (si el contribuent és diferent de l’autor)   15 % 

*� Rendiments professionals:  15 %

   (tres primers anys d’activitat)             7 %

*  Rendiments de cessió drets imatge    2 4 %   

*� Rendiments de lloguer d’immobles urbans 19 %

*� Guanys per la venda de fons d’inversió 19 %

*� Guanys per la venda de drets de subscripció 19 %  

*� Guanys per premis de loteries i apostes 19 %

*� Activitats en mòduls   1 %

*� Activitats agrícoles, ramaderes  i forestals   2 %

*� Activitats d’engreix porcí i avicultura   1 %

*�  Administradors i membres del consell d’administració: 

 . Persones físiques:      35 %

   (en cas de societat, ingressos any anterior < 100.000 euros) 19 %

  . Persones jurídiques     19 %



IMPOST SOBRE SOCIETATS

S’introdueixen importants modificacions en la Llei de l’impost sobre societats i per tots el 
períodes impositius que s’iniciïn a partir del 1 de gener.

Limitació de l’exempció sobre dividends i plusvàlues

Es limita l’exempció al 95% (abans el 100%) de l’import del dividend o de les rendes 
obtingudes per la transmissió de valors i estableix un concepte de despeses de gestió de les 
participades (>5% de participació). Conseqüentment, aquestes rendes tindran una tributació 
efectiva del 1,25%.

En els grups fiscals consolidats, aquest 5% no serà objecte d’eliminació en seu del grup fiscal, 
tenint doncs, el mateix efecte impositiu mencionat.

Així mateix, els requisits per tenir la consideració de participació qualificada i, per tant, que 
s’apliqui l’exempció, es restringeixen a tenir una participació mínima del 5% (directa o 
indirecta), i se suprimeix la possibilitat que s’apliqui l’exempció quan la participació és inferior 
al 5%, tot i que se superin els 20 milions d’euros de valor adquisició. Assenyalar que s’estableix 
un règim transitori, i que aquesta limitació també s’estableix per a les societats matrius 
establertes en la UE.

L’exempció plena (100%) es manté només per a empreses de nova creació, a partir de 
l’1/1/2021, per un període de tres anys, sempre que la societat matriu que percebrà el 
dividend compleixi una sèrie de requisits.

En la mateixa línia, també es limita la deducció per evitar la doble imposició econòmica 
internacional (dividends i participació en beneficis) en el 5% de les rendes rebudes.

Provisió insolvències

Els contribuents que compleixin els requisits d’empresa de reduïda dimensió, podran deduir 
en els exercicis 2020 i 2021 les pèrdues per deteriorament de crèdits de clients (morosos), 
sempre que hagi transcorregut un termini  3 mesos entre el venciment de pagament i el 31 de 
desembre.

Deduccions per inversions cinematogràfiques

S’estableix que el límit incrementat del 50% de la quota s’aplicarà també, a més de les 
deduccions d’I+D+I, per a les deduccions de produccions cinematogràfiques.

Així mateix, en relació amb la referida deducció, s’estableix que els certificats requerits son 
vinculants per part de l’AEAT. També es preveu que aquesta deducció s’estengui als 
contribuents que participin en el finançament de la producció.

Deduccions I+T del sector automoció

S’incrementa la deducció  d’I+T en relació amb la industria d’automoció, així com s’estableix, 
per aquest sector, la llibertat d’amortització per determinades inversions.
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Pagament fraccionat

Recordem que en relació amb els pagaments fraccionats, pel que fa a la modalitat de càlcul 
sobre la quota íntegra del darrer període impositiu, segueix vigent el percentatge a aplicar 
sobre la quota, que serà del 18% (opció A).

Per a la modalitat de pagament sobre la base imposable (opció B o grans empreses amb xifra 
de negocis inferior a 10 milions), el percentatge general a aplicar serà del 17%.

Per als contribuents amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros,  el percentatge a 
aplicar serà del 24%. En aquest cas, estaran obligats a realitzar un pagament fraccionat mínim 
del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Tipus de gravamen

S’incrementa del 10 al 21% el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i 
gasoses, amb sucres o edulcorants afegits.

S’estableix un tipus 0%  en les entregues de béns de mascaretes i altres productes sanitaris 
quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques,  centres hospitalaris o entitats 
privades de caràcter social.

Es redueix al 4% el tipus aplicable a les mascaretes quirúrgiques.

Brexit

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea després del final del període transitori (1 de 
gener de 2021) implica, entre d'altres, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne 
Unit deixaran de ser considerats transaccions intracomunitàries per tal d'estar subjectes a 
tràmits duaners (importació/exportació). Aquest fet, comportarà, a més, les conseqüències 
següents:

En cas de venda de mercaderies a particulars anglesos, no s'aplicarà el règim de venda a 
distància.

El comerç de béns amb Irlanda del Nord tindrà el mateix tractament que els portats a terme 
amb un Estat membre d'acord amb el Protocol Irlanda-Irlanda del Nord. Aquest tractament 
no s'estén als serveis.

S'aplicaran les normes de localització establertes en els articles 69 i 70 LIVA, tenint en compte 
que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i, en particular, la regla d'ús efectiu 
establerta en l'article 70.Dos LIVA, de manera que estaran subjectes a l’IVA espanyol els 
serveis que figuren en aquest article quan es localitzin en el Regne Unit, però el seu ús o 
explotació real es dugui a terme en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

Atès que les transaccions entre Espanya i el Regne Unit ja no es classifiquen com a 
intracomunitàries, no han de ser reportades per la declaració del model 349.
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Tampoc no es requerirà a les empreses espanyoles que operin amb el Regne Unit que 
s'identifiquin mitjançant el NIF-IVA.

En el cas d'operacions duaneres (importacions o exportacions), s’haurà de disposar d’un 
número EORI.

Els empresaris i professionals establerts a la Península que hagin comprat béns i serveis al 
Regne Unit durant el 2020 només podran sol·licitar la devolució de les quotes d'IVA fins al 31 
de març de 2021. S’haurà de fer a través de la pàgina web de l'AEAT de conformitat amb el 
procediment aplicable als Estats membres.

Règim especial simplificat (mòduls)

Per a la determinació del rendiment net s’aplicarà una reducció del 20%, en relació amb 
l’exercici 2020, per a determinades activitats. Aquesta reducció serà del 35% per a les 
activitats vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç.

Així mateix, s’acorda que no computaran com a període d’activitat els dies que hagi estat 
declarat l’estat d’alarma, així com els dies que l’activitat hagi estat suspesa per les autoritats 
corresponents.

Aquests percentatges de reducció podran ser aplicats en els pagaments a compte del primer 
trimestre del 2021.

Així mateix, es manté el volum d’ingressos que no es poden superar per al conjunt d’activitats 
empresarials per poder aplicar el règim simplificat corresponent.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Finalment, s’ha establert el caràcter indefinit de l’impost sobre el patrimoni.

Així mateix, s’ha incrementat l’escala de gravamen, en la qual el darrer tram (tipus marginal) 
s’incrementa del 2,5% al 3,5%.

ALTRES

Ajornament deutes tributaris

Es regula un règim d’ajornaments de les declaracions-liquidacions en el qual el termini de 
presentació finalitzi entre els dies 1 i 30 d’abril (ambdós inclosos)

Aquest ajornament s’aplicarà als pagaments fraccionats, IVA i retencions o ingressos a 
compte, serà per un període de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els quatre primers 
mesos.

Es podrà sol·licitar per a les persones o entitats amb un volum d’operacions inferior a 6 milions 
d’euros en l’exercici 2020.

Tipus interès legal i de demora

Fins al 31 de desembre de 2021 l’interès legal del diner es fixa en el 3% i el tipus del interès de 
demora en el 3,75%.
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Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Passem doncs a assenyalar les principals novetats previstes en aquest projecte a causa de la 
seva imminent aprovació.

“Exit-tax”: s’estableix l’obligació de tributació efectiva, amb un fraccionament de 5 anys (fins 
ara es podia ajornar), tot i que el canvi de residència sigui en un Estat membre de la UE.

IRPF: Els adquirents d’un bé per mitjà de pacte successori cumulatiu (en vida), no podran 
actualitzar el valor en cas de venta posterior.

Impost Patrimoni, Successions i ITP: s’inclou el concepte de “valor determinat per 
l’administració” per tal de valorar els béns immobles.

En les assegurances de vida es preveu expressament la tributació de les assegurances que no 
tinguin valor de rescat.

LGT: Es planteja la modificació dels recàrrecs per ingressos fora de termini, establint-se un 1% 
de recàrrec per cada mes fins a 12 mesos. A partir d’aquí s’estableix un recàrrec fix del 15% més 
interessos de demora.

Finalment, també es planteja limitar l’import de pagament en efectiu de 2.500 a 1.000 euros.



novetats laborals
En el nou any 2021 tenim dues grans novetats laborals aprovades l’any 2020 que tots els 
professionals hem de conèixer i implantar en les nostres organitzacions, Plans d’Igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i la Llei del teletreball.

Pla d’igualtat en l’empresa: igualtat salarial RD 901/2020 i RD 902/2020

Els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, 
adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i 
les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació 
dels objectius proposats.

1. Totes les empreses compreses en l'article 1.2 de l'ET, amb independència del nombre 
de persones treballadores en plantilla, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar procediments 
específics per a la seva prevenció com el Protocol d’actuació per a la prevenció i 
abordatge de l’assetjament Laboral.

2. Les empreses i els convenis col·lectius hauran d'integrar i aplicar el principi de 
transparència retributiva.

3. Totes les empreses estan obligades a portar un registre retributiu de tota la seva 
plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, amb les especificacions del RD 
902/2020.

4. Les empreses que elaborin un pla d'igualtat hauran d'incloure en el mateix una 
auditoria retributiva, que tindrà la vigència del pla d'igualtat del qual forma part, tret que 
es determini una altra inferior en aquest.

5. Les mesures d'igualtat, en les empreses de 50 o més persones treballadores, han de 
dirigir-se directament a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut 
previst en els últims Reials decrets. El RDL 6/2019 va establir l'aplicació gradual 
d'aquesta obligació: 

Les empreses de més de 150 i fins a 250 persones treballadores tenien 1 any per a 
l'aprovació dels plans d'igualtat (fins al 7 març 2020).

Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores disposaven de 2 anys 
(07/03/2021).

Les empreses de 50 a 100 persones treballadores disposaran de 3 anys (fins al 7 març 
2022).

6. El diagnòstic de situació, de l’anàlisi i de les seves principals conclusions i propostes se 
n'ha d'incloure un informe que formarà part del pla d'igualtat. 
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7. En tot cas, les mesures d'igualtat contingudes en el pla d'igualtat hauran de 
respondre a la situació real de l'empresa individualment considerada reflectida en el 
diagnòstic i hauran de contribuir a aconseguir la igualtat real entre dones i homes a 
l'empresa i establir els supòsits i terminis de revisió, seguiment i avaluació dels plans 
d'igualtat.

8. El període de vigència o durada dels plans d'igualtat, que serà determinat, si escau, 
per les parts negociadores, no podrà ser superior a 4 anys.

Els plans d'igualtat vigents al moment de l'entrada en vigor del RD 901/2020 (el 14-01-
2021), s'han d'adaptar en el termini previst per a la seva revisió i, en tot cas, en un 
termini màxim de 12 mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD, previ 
procés negociador.

Els plans d'igualtat han de ser objecte d'inscripció obligatòria en registre públic, 
qualsevol que sigui el seu origen o naturalesa, obligatòria o voluntària, i hagin estat o no 
adoptats per acord entre les parts.

En resum, la introducció de la igualtat d’oportunitats en la política d’una empresa aporta 
beneficis com els següents:

1. Major compromís de les persones treballadores amb l’empresa, per tant menor 
absentisme i menor rotació

2. Millor conciliació laboral, per tant increment de la productivitat i qualitat del servei 
per la millora del clima laboral

3. Major capacitat d’atracció, contractació i fidelització de personal qualificat. 

4. Millora de la imatge de l’empresa cap a la posició interna i externa del personal i cap el 
posicionament en la societat. 

5. Increment d’oportunitat comercial i, evita costos legals

Alguns estudis del Ministeri de Treball i assumptes Socials apunten que les empreses amb alts 
nivells de paritat i on les dones ocupen càrrecs de responsabilitat i lideratge incrementen la 
seva rendibilitat significativament.

Llei del teletreball

Els aspectes més rellevants de el Reial decret llei 28/2020 de treball a distància , que marca la 
realitat econòmica i social del nostre país en l’actualitat, són els següents:

Concepte de teletreball i treball a distància:

1. Treball a distància: forma d´organització de la feina o de realització de l'activitat 
laboral d'acord amb la qual es tria una ubicació i és presta amb caràcter regular.

2. Teletreball: aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l'ús exclusiu de 
mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

3. Treball presencial: aquell treball que es presta al centre de treball de l'empresa.
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4. S'entendrà com a treball a distància regular aquell que es presti, en un període de 
referència de tres mesos, un mínim de el 30% de la jornada o el percentatge proporcional 
equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

L'empresa ha d'abonar les despeses que suposi teletreballar.

Caràcter voluntari i reversible de la prestació realitzada a distància

El dret a desenvolupar treball a distància per mitjà de l'acord de treball a distància té una 
naturalesa totalment voluntària i no podrà ser imposada a la persona treballadora. Un cop 
arribat a una entesa entre tots dos per teletreballar, és imprescindible que hi hagi un acord 
previ signat entre empresa i treballador. Còpia i signatura del RLT i, remissió a l’oficina 
d’ocupació.

Hi ha d’haver un contingut mínim obligatori a l'acord de treball a distància o acord de 
teletreball

Amb el teletreball continua existint registre horari i dret a desconnexió digital. Durant el treball 
a distància s'haurà de portar un registre horari adequat que reflecteixi amb fidelitat les hores 
d'activitat laboral de la persona treballadora i, l'empresari ha de respectar els descansos i la 
durada de la jornada laboral del treballador a distància.

L'avaluació dels riscos laborals s'haurà de dur a terme per part de l'empresari en especial 
interès en els riscos característics d'aquest tipus de treball, és a dir, factors ergonòmics, 
psicosocials i organitzatius.

La llei del teletreball no s'aplicarà en cas de COVID-19. En aquesta situació s'entén que és una 
cosa excepcional i puntual, per tractar de complir amb les mesures de Govern per evitar la 
propagació de virus.
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ALTRES NOVETATS LABORALS
 
Les cotitzacions a la Seguretat Social es mantenen de la manera següent (a l’espera de 
l’aprovació del SMI)

Bases màximes i mínimes de cotització. Llei 11/2020, de 30 de desembre. PGE 2021: BOE 31/12/2020

Límit màxim: 4.070,10 euros/mes o 135,67 euros/dia

Límit mínim:  950 euros/mes o 31,66 euros/dia (per 14 pagues)

Límit mínim:  1.108,33 euros/mes o 36,94 euros/dia (pagues prorratejades)

Salari mínim interprofessional (SIM)

Salari mínim interprofessional diari: 31,66 euros

Salari mínim interprofessional mensual: 950,00 euros per 14 mensualitats 

Salari mínim interprofessional mensual: 1.108,33 euros per 12 mensualitats 

Salari mínim interprofessional anual: 13.300,00 euros

Indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM)

Salari mínim diari: 18,83 euros

Salari mínim mensual: 564,90 euros
Salari mínim anual: 6.778,80 euros

Límits de pagament per FOGASA per al 2021

Doble del SMI diari, amb pagues extres 73,88 euros

Límit salaris (120 dies) 8.847,60 euros

Límit indemnitzacions (anualitat) 26.911,45 euros

Tipus de cotització en règim general 2020. Llei 11/2020, de 30 de desembre. PGE 2021: BOE 31/12/2020

1.547,00

1.282,80

1.116,00

1.108,33

1.108,33

1.108,33

1.108,33

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

37,00

37,00

37,00

37,00

135,67

135,67

135,67

135,67

Si el grup figura amb /s = mensual
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Tipus de cotització en règim general 2020. Llei 11/2020, de 30 de desembre. PGE 2021: BOE 31/12/2020

23,60

12,00

23,60

1,50

5,50

6,70

6,70

0,20

0,60

4,70

2,00

4,70

0,25

1,55

1,60

1,60

-  

0,10

28,30

14,00

28,30

1,75

7,05

8,30

8,30

0,20

0,70

EXONERATS

8,49 euros

16,28 euros

51,05 euros

5,85 euros

74,03 euros  

3,23 euros

Cotizació contractes per la formació i l’aprenentatge. 
Aplicable a becaris i investigadors rd 63/2006

Concepte EmpresaEmpresa Treballador Total

Per contingències comunes

Per accidents de treball i 

malalties professionals

Atur (*)

Fondo de Garantia Salarial

42,56 euros

IT (Incapacitat Temporal)

3,27 euros IMS (Incapacitat, 

mort i supervivència)

2,58 euros

57,75 euros

3,23 euros

Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms. Llei 
11/2020, de 30 de desembre. PGE 2021: BOE 31/12/2020 (a l’espera de l’aprovació del SMI)

Nou tipus de cotització general: el tipus de cotització general serà del 30,6%, amb una quota a 
pagar de 288,98 euros aproximadament en el supòsit de cotitzar per la mínima, per aplicació 
de l’increment previst en el RDL 28/2018 en el tipus de cotització de contingències 
professionals i el de prestació per cessament d’activitat, que passa a ser de l’1,30% i el 0,9%, 
respectivament

Màxima : 4.070,10 euros/mes

Mínima  :    944,40 euros/mes
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1. La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2019 i 2020 
i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d’altri, 
així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

2. Els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes 
d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi 
automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. 

Pluriactivitat: aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim general 
de treballadors assalariats, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves 
cotitzacions per contingències comunes –comptabilitzant les aportacions de l’empresari i el 
treballador per compte d’altri i les de l’autònom– superin la quantia que s’estableixi a aquest 
efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2021 12.917,37 euros, amb el topall 
del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les 
contingències comunes.

288,98

311,66

367,91

635,80

1.245,45

Escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2021:

Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms

Base de cotització (euros/mes) Tipus cotització Quota a pagar (euros/mes) 

944,40

a partir de l’01/01/2021

1.018,50

Mínima per treballadors de 48 o 

més a 1/01/2021, llevat excepcions 

(cònjuge supèrstite, alta nova)

1.202

2.077,80

Màxima per a treballadors de 

47, 48 anys o mes, a partir 

1.01.2021, llevat d’excepcions 

(si amb 47 s’ha cotitzat sup 2.052 

o alta nova)

4.070,10

Màxima a partir de l’1.01.2021

30,60%

30,60%

30,60%

30,60%

30,60%

2021: 30,6% = 28,30 % (contingències comunes) + 1,3% (contingències professionals, 0,66% 
contingències I. temporal i 0,64% incap permanent, mort i supervivència) + 0,9% (cessament d’activitat) + 
0,10% (FP). 
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Autònoms societaris, sentència de Tribunal Suprem 1669/2020

Es reconeix els beneficis (de tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic 
d'una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d'alta per primera 
vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat 
Social.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en el document 252/2020-1.1, modifica el criteri 
que venia mantenint (denegava la tarifa plana), establint actualment que:

Reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i igualtat de condicions dels autònoms 
persona física alhora d’accedir a la tarifa plana i per tant, també es pot sol·licitar la devolució de 
les quotes abonades en excés si es complexen els requisits disposats.

Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general. PGE 2021: BOE 
31/12/2020

S’estableix i es prorroguen les bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, l’últim 
tram es deixa perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores màximes que es 
podran realitzar en cada tram, d’acord al SMI. (1.108,33 euros/mes amb les pagues 
extraordinàries prorratejades).

Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei 
de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa.

206,00 €

340,00 €

474,00 €

608,00 €

743,00 €

877,00 €

1.050,00 €

1.097,00 €

1.232,00 €

Retribució mensual

Tram Retribució mensual incrementada amb 
 la proporció de pagues extraordinàries 
  (euros mensuals)

Base de cotització 
mensual

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

Fins a 240,00 euros 

  Des de 240,01 euros fins a 375,00 euros 

  Des de 375,01 euros fins a 510,00 euros 

  Des de 510,01 euros fins a 645,00 euros 

  Des de 645,01 euros fins a 780,00 euros 

  Des de 780,01 euros fins a 914,00 euros 

  Des de 914,01 euros fins a 1.050,00 euros 

  Des de 1.050,01 euros fins a 1.144,00 euros

Des de 1.144,01 euros fins a 1.294,00 euros

Des de 1.294,01 euros fins a 4.070,10 euros

A l’efecte de determinar la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut 
mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues 
extraordinàries que tingui dret a percebre.

Bases de cotització

Max. H
treball

34

53

72

92

111

130

160

160

160

160
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Nou contracte per la formació dual universitària (D.F 36ª LPGE 2021)

Amb efectes 1 de gener de 2021 i vigència indefinida es modifica el art.11 de l’ET, introduint un 
nou apartat, i un nou contracte de formació Dual universitària, que diu el següent:

«El contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en el marco de los 
convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades 
colaboradoras, tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios 
a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con 
actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una 
mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador.

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación dual 
universitaria comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el 
desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

Registre horari

El registre de jornada és obligatori, totes les empreses han de tenir un control efectiu del 
nombre d’hores que realitzen els empleats. Aquest registre ha de ser “fefaent”, és a dir, les 
dades emmagatzemades s’han de correspondre amb les hores treballades per l’empleat. La 
idea bàsica és que cada persona tingui accés directe a tota la informació laboral de la seva 
incumbència (nòmines, contractes, certificat renta, quitances i registre horari). 

Permís de maternitat o paternitat

Al gener de 2021 s’equiparen les 16 setmanes que tenen les mares i que iguala la mitjana 
europea, són 16 setmanes, les 6 primeres ininterrompudes, ampliable en diferents períodes 
en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat y de hospitalització del nadó. 
Les 6 primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta es poden compartir amb el 
pare o també renunciar-hi, mai transferir-se.

A l'1 de gener de 2021, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) 
tenen dret a un període de descans de 16 setmanes també. El període també s'amplia en casos 
de part, adopció, acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó. Les 6 primeres 
setmanes també seran ininterrompudes. La resta de setmanes ( 10 ) es podran gaudir fins que 
el nen/a tingui 12 mesos, per períodes de setmanes completes, i amb un preavís a l’empresa 
de 15 dies.

Tipus de cotització

23,60%                               4,70%                          28,30%

Empresari Treballador Total
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En tots dos casos el període de descans posterior a les 6 setmanes, es podrà realitzar en règim 
de jornada completa o temps parcial.

Bonificació canvi de lloc de treball durant l’embaràs o durant l’alletament natural 
(D.A 123ª LPGE 2021)

Es manté la bonificació del 50 per cent en la cotització empresarial en els supòsits de canvis de 
lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant l’alletament natural, així com en els supòsits 
de malaltia professional.

Bonificacions i reduccions

Es prorroga la vigència indefinida del incentiu a la prolongació del període d’activitat dels 
treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria 
vinculats al turisme.

Jubilació: Jubilació i treball (D.F 38 LPGE 2021)

La cotització en els supòsits de comptabilitat de jubilació i treball queden de la manera 
següent: Amb efectes des de l’1.01.2021 i vigència indefinida es modifica l’art. 153 de la Llei 
general de la seguretat social.

Treball compte aliena compatible amb la pensió de jubilació, empresaris i treballadors 
cotitzaran al Règim General per IT i per C. Professionals, amb una cotització especial de 
solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comuns, 7 % empresari i 
2% el treballador,

El treball per compte pròpi compatible amb la pensió de jubilació, la cotització especial 
de solidaritat també serà del 9% sobre la base de cotització per contingències comuns

La cotització especial de solidaritat també serà del 9% sobre la base mínima de cotització 
pel Règim especial dels treballadors per compte pròpi o Autònoms, els que 
compatibilitzin amb la pensió de jubilació una activitat professional per compte pròpi 
inclosos en una mutualitat alternativa, la quota se’ls hi descomptarà mensualment de 
l’import de la pensió.

Jubilació: canvi de cotització i d’edat

El passat any 2020, l’edat per accedir a la jubilació era de 65 anys (i 10 mesos si no s’havia 
complert el temps exigit de cotització), amb el requisit d’haver cotitzat almenys 37 anys, 
encara que existia la possibilitat de jubilar-se als 63 anys. Aquestes eres les condicions per 
passar a cobrar la pensió completa.

Al 2021, s’haurà  de tenir 37 anys i 3 mesos o més cotitzats, si no es compleix aquest període de 
cotització l’edat per jubilar-se serà els 66 anys. A part també canvia el càlcul de les pensions. Es 
computaran 24 anys i la base reguladora sortirà de dividir per 336 les bases de cotització 
durant els 288 mesos anteriors al moment de jubilar-se
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Les pagues extra de les pensions al 2021: Els jubilats cobren 2 pagues extres per tant reben un 
total de 14 pagues, les dues extres les reben al Juny i al novembre. Aquestes pagues també es 
revaloritzaran amb la puja del 0.9% de les pensions pel 2021.

La aportació màxima dels plans de pensions: S’ha retallat en 2.000€ la aportació màxima dels 
plans de pensions individuals amb dret a deducció en IRPF. Abans el límit estava fixat en 
8.000€.

I, en el cas dels plans de pensions privades, s’eleva la aportació màxima de 8.000 a 10.000 
euros

Titular amb seixanta-cinc anys procedent 
de gran invalidesa

Total: titular amb edat entre 60 i 64 anys

Total: derivada de malaltia comuna menor 
de 60 anys

Parcial del règim d'accidents de treball: 
Titular amb 65 anys

Titular amb seixanta-cinc anys o amb 
discapacitat en grau igual o superior al 65 
per 100

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-
quatre anys

Sense cònjuge: unitat 
econòmica unipersonal

Amb cònjuge 
no a càrrec

14.484,40

9.034,20

7.119

9.655,80

9.655,80

9.034,20

Classe de pensió

Pensions: Increment de les pensions

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

17.871

11.170,60

7.119

11.914

13.746,60

13.746,60

7.056,00

9.164,40

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior a l'65%.

En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 7.315 euros / any distribuïts, si és el cas, entre 
els beneficiaris.

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de 
prorratejar 4.363,80 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

5.805,80

Pensió familiar diferent de la de viduïtat, 
en què n és el nombre de beneficiaris de la 
pensió o pensions 

*La quantía de les pensiones no 
contributives de jubilació i invalidesa 
s’incrementa quedant establerta en 
5.639,20 euros/any

9.412,20 / n

Revaloració 2021: la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals d'Estat per a 
l'any 2021

Les pensions de Classes Passives de l'Estat experimenten en 2021, amb caràcter general, un 
increment del 0,9 % respecte de l'import real tingut en 2020.
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Pensions que no s'incrementen durant l'any 2021: art 40 de la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de PGE  

No experimentaran increment algun les següents pensions de Classes Passives:

a. Aquelles l'import íntegre del qual, sumat, si escau, a l'import íntegre mensual d'altres 
pensions públiques percebudes pel seu titular, excedeixi de  2.707,49  euros íntegres en 
còmput mensual quan dit titular tingui dret a percebre 14 mensualitats a l'any o, en un 
altre supòsit, de  37.904,86 euros en còmput anual.

b. Les reconegudes a favor dels Camineros de l'Estat i causades amb anterioritat a l'1 de 
gener de 1985, amb excepció d'aquelles que el seu titular només percebés aquesta 
pensió per tal condició.

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme: art 40 de la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de PGE per 2021

Les pensions extraordinàries de Classes Passives originades en actes terroristes estan 
exemptes de les normes excloents o limitatives contemplades en les normes d'actualització de 
les pensions públiques.

Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) prorrogat fins al 31 de maig de 
2021

La Instrucció 2/2021, de 27 de gener, de la Secretaria General, sobre els procediments 
administratius per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació en relació amb el Reial 
decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de 
l’ocupació (BOE 23 de 27 de gener de 2021). Informa que :

Els ERTO resolts segons l’article 22 del Reial decret llei 8/2020 (força major per causa 
COVID19), es prorroguen fins al 31/05/2021.

També es prorroguen els expedients autoritzats per causa d’impediment i de limitació de 
l’activitat.

Les empreses afectades per les mesures sanitàries poden demanar ERTO per 
impediment o limitació d’activitat des de l’01/02/2021 fins al 31/05/2021.

Les empreses amb un ERTO d’impediment o limitació d’activitat aprovat no caldrà que 
tramitin un nou ERTO per passar d’una situació a una altra o a la inversa. Simplement, 
hauran de fer una comunicació a l’autoritat laboral.

Hi ha un llistat de CNAE’s dels sectors especialment afectats.

Així mateix, les empreses han de fer els tràmits pertinents amb SEPE i TGSS als efectes 
d’actualitzar prestacions, bonificacions, etc



Política de galetes (cookies)

Us recordem que l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) va introduir una nova guia 
de mesures pel que fa a la política de cookies i a l’apartat que ha d’incloure quant a la gestió i 
informació marcat pel Reglament E-Pricavy, del Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Principals obligacions introduïdes:

Obligació de transparència:  informar abans d’accedir a la pàgina web de les cookies 
utilitzades amb relació a la finalitat de tractament. S’haurà de proporcionar la informació 
següent:

Identificació de l’editor responsable

Finalitats de les cookies

Indicar si les cookies són pròpies i de tercers

Informació utilitzada en cas d’elaboració de perfils d’usuari

Manera per poder acceptar, configurar o eliminar les cookies

Enllaç clarament visible a la Política de cookies (amb informació més detallada)

Obligació de l’obtenció del consentiment abans d’instal·lar les cookies: mitjançant la fórmula 
següent:

Declaració: clicar la casella d’ACCEPTAR. D’aquesta manera s’accepten totes les cookies 
amb opció a poder-les configurar o eliminar.

Revocació del consentiment: Sempre s’haurà de facilitar un enllaç directe a la segona 
capa informativa i l’usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment i de 
manera senzilla.

Eliminació de la modalitat d’obtenció de consentiment a través de l’acceptació de 
“Términos y condiciones de uso de la página web” o de la seva “Política de Privacidad” en 
sol·licitar l’alta a un servei o informació.

Validació d’actualització del consentiment: per garantir que l’ús d’una determinada 
cookie no tingui una durada superior als 24 mesos.

També s’han afegit els requisits a complir en aquells llocs web dirigits específicament a menors 
de 14 anys. S’han precisat cauteles addicionals al respecte, com pot ser la claredat i senzillesa 
en el llenguatge utilitzat.

COVID-19 i protecció de dades

Aquesta crisi provocada pel COVID-19 ha canviat completament tot el panorama de les 
empreses a nivell mundial i, per això, les eines a utilitzar a partir d’ara seran diferents.

PROTECCIÓ DE DADES
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El gran augment pel que fa a arxius i documents al núvol, la necessitat d’equips portàtils amb 
més capacitat per tal d’afrontar el nou format de treball híbrid, el creixement de la 
Intel·ligència Artificial i, sobretot, la millora de la ciberseguretat a causa dels constants 
ciberatacs, han fet que la inversió de les empreses s’enfoqui cada vegada més a implantar 
mesures per poder garantir la protecció de les dades a la seva empresa, així com a la seva 
tecnologia.

La Protecció de Dades, viu un moment decisiu, amb reptes constants que obliguen a adaptar-
nos constantment a les necessitats que ens planteja aquest context actual; exigint que tots 
aquells que portin a terme un tractament de dades, apostin per la implantació de noves 
polítiques proactives de compliment obligat; un fet el qual l’AEPD persegueix i obliga per tal de 
garantir i vetllar pel dret de privacitat i protecció de dades dels ciutadants i empreses.

És per tot això que recordem la necessitat de tenir al dia l’adequació de l’empesa a la normativa 
actual quant a la protecció de les dades.
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Tractament comptable dels ERTOs

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar, en el BOICAC núm. 122/2020, 
una consulta sobre el tractament comptable dels ERTOs en relació amb les decisions 
adoptades pel RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Les suspensions de contracte i les reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en 
pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19, tindran la consideració de provinents 
d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l’article 47 del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Per tant, la suspensió exonera de les obligacions 
recíproques de treballar i remunerar el treball.

D’acord a la normativa aplicable, subsisteix l’obligació de l’empresa de continuar cotitzant pels 
seus treballadors. Tot i això, a causa dels efectes econòmics provocats per la COVID-19, 
l’esmentat RDL 8/2020 preveu, com a mesura excepcional, l’exoneració d’aquest pagament a 
l’empresa, tot i que jurídicament es produeixen els mateixos efectes que si el pagament es 
continués realitzant.

D’acord al Marc Conceptual de la Comptabilitat que conté el Pla General Comptable vigent, 
estableix que la comptabilització de les operacions es realitzarà d’acord a la seva naturalesa 
econòmica i no només d’acord a la seva jurídica, i aplicant el principi comptable de 
meritament. Per tant, l’exoneració de l’obligació del pagament per part de l’empresa de la 
seguretat social, té la naturalesa de percepció d’una subvenció, acreditant-se en el mateix 
moment i de la mateixa forma que anteriorment la despesa de Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa. Tot això sempre condicionat al compliment de les obligacions establertes de 
manteniment del contracte dels treballadors per un període mínim de 6 mesos a partir de 
reprendre l’activitat.

Per tant, les bonificacions de les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec l’empresa es 
comptabilitzaran com a ingressos de subvencions. Tot i això, es pot admetre la 
comptabilització com a minoració de la despesa de Seguretat Social, sempre i quan sigui poc 
significativa d’acord al principi comptable d’importància relativa.

Pel que fa a la remuneració dels treballadors afectats pels ERTOs, no tenen la consideració 
d’indemnitzacions, sinó que són prestacions d’atur desemborsades directament per l’Estat 
que no serien despesa per a l’empresa ni tampoc ingrés i, per tant, no tindria reflex comptable.

Les obligacions que es poguessin derivar de l’incompliment de les condicions establertes per 
la normativa, com per exemple el manteniment dels contractes dels treballadors un mínim de 
6 mesos a partir de reprendre l’activitat, s’hauran de tractar i comptabilitzar d’acord a les 
normes de registre i valoració de provisions i contingències.

Novetats en comptabilitat i auditoria
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Càlcul del número mig de treballadors en empreses amb ERTOs

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar, en el BOICAC núm. 124/2021, 
una consulta sobre la determinació del número mig de treballadors en les empreses que hagin 
adoptat ERTOs derivats de la COVID-19.

D’acord a la normativa d’elaboració dels comptes anuals, totes les persones que treballin en 
una empresa i estiguin vinculades a aquesta per un contracte de treball, inclosos els directius, 
es computaran com a treballadors de l’empresa.

Els treballadors amb expedient de regulació temporal de treball, no extingeixen la seva relació 
laboral amb l’empresa, per tant computen a efectes de calcular el número mig de treballadors.

Per a determinar el número mig de treballadors en les empreses que hagin adoptat ERTOs 
derivats de la COVID-19, caldrà computar aquests treballadors promitjant el temps durant el 
qual hagin prestat els seus serveis a l’empresa durant l’exercici. Per tant, si en una empresa de 
20 treballadors s’ha fet un ERTE al 50% de la plantilla durant un període de 6 mesos, el número 
mig de treballadors de l’exercici serà de 15.

El càlcul del número mig de treballadors té efectes en l’àmbit mercantil ja que determina, 
juntament amb altres magnituds, el format en què s’han de presentar els comptes anuals, 
determina l’obligació de formulació i auditoria dels comptes anuals consolidats i l’obligació 
d’auditar els comptes anuals. En tot cas, cal tenir en compte que cal complir amb els requisits 
establerts durant dos exercicis consecutius tant per estar-ne obligat com dispensat.
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 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Joan Rebollo i Masoliver

Jordi Arderiu i Turon
Jordi Riera i Gil

Josep Pont i Berenguer
Lourdes Bertó i Bou

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino
Rosa Prats i Marimont

Verònica Jiménez i Camarena
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
lberto@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
rprats@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com
xcanet@aparedes.com

Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector



paredes associats R

Plaça de la Independència 10, baixos · 17001 Girona
Tel. 972 212 304
aparedes@aparedes.com · www.aparedes.com
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