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Barcelona, 12 d’abril de 2021 

 

 

El 7 d’abril, va iniciar-se el període del termini voluntari de presentació de la declaració 

de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni 

corresponents a l'exercici 2020. Per això, els fem arribar aquesta circular amb la 

condició de recordar-los els terminis de presentació, el sistema de recepció de 

documentació, així com els aspectes destacats quant als exercicis 2020 i 2021. En 

forma d'annexos, trobaran els llistats de la documentació necessària per a la 

preparació de totes dues declaracions.  
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El termini de la campanya de Renda i Patrimoni corresponent a l'any 2020 s'ha iniciat el dia 7 

d'abril de 2021 i finalitzarà el pròxim 30 de juny de 2021, últim dia del termini voluntari de 

presentació d’ambdós impostos, tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini 

finalitza el 25 de juny. 

Per tal de recollir la documentació i informació necessària per a poder fer les seves declaracions 

de forma fàcil, segura i respectant les mesures de prevenció per a evitar la propagació de la 

COVID-19, exposem: 

o Es prioritzarà com a sistema de recepció de documentació el correu electrònic però, a 

diferència de la campanya anterior, es permetrà el lliurament presencial de 

documentació.  

 

o Per aquest motiu, en cas d'enviar la documentació per mitjans telemàtics, preguem que 

ens enviïn la documentació escanejada al correu ngil@audiconsultores.com, i els 

demanem que no ens enviïn els documents en format jpg o similar (fotos), ja que 

dificulten el seu tractament. 

 

o Si el volum de la documentació a enviar fa que no sigui possible el seu enviament per 

correu electrònic, ens la poden fer arribar utilitzant aplicacions com Wetransfer (link), 

amb una capacitat de fins a 2 Gb en la seva versió gratuïta. 

 

o Si no fos possible la utilització de mitjans informàtics per a fer-nos arribar la 

documentació, els preguem la col·loquin en un sobre tancat i l’entreguin a les nostres 

oficines (av. Diagonal, 429, 3º - 08036 Barcelona), on poden deixar-la a recepció. Si 

tinguessin problemes de mobilitat o no els fos possible desplaçar-se, poseu-vos en 

contacte amb nosaltres al telèfon 934 677 414. 

 

o És necessari que, a més de la documentació, ens enviïn una còpia del DNI de les 

persones a les quals realitzem la declaració i que ens confirmin el seu domicili habitual, 

donat que l’AEAT demana de forma expressa la ratificació o modificació del domicili 

habitual. 

 

o També els preguem que ens indiquin qualsevol canvi en la seva situació personal (estat 

civil, fills nascuts en el 2020, etc.). 

 

o En cada cas, indiqui'ns també la seva opció per l'assignació a l'Església Catòlica i/o 

activitats d'interès social. 

 

o És necessari que ens indiquin el número de compte bancari en el que voldran domiciliar 

la seva declaració. 

 

o La documentació que s’ha d’aportar es detalla en els Annexos I i II de la present circular. 

mailto:ngil@audiconsultores.com
https://wetransfer.com/
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Per a l’exercici fiscal 2020 és convenient destacar els següents punts: 

o Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos o més pagadors, 

inferiors a 14.000 euros no estan obligats a declarar. El llindar per als quals cobrin les 

seves retribucions de treball d'un sol pagador es manté en 22.000 euros anuals. 

 

 És important destacar que els treballadors inclosos en un Expedient de 

Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), que hagin cobrat prestacions per 

desocupació, els seus rendiments del treball es consideraran procedents de 

dos pagadors; per un costat, l’Administració per la prestació i, per l’altre, 

l’empresa corresponent. 

En cas que el càlcul del SEPE no hagi sigut correcte, serà necessari que ens 

facilitin la còpia de la resolució del SEPE indicant l’error. 

 

 A nivell autonòmic, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per mitjà 

del Decret llei 36/2020, una deducció aplicable en la quota íntegra autonòmica, 

per a aquelles persones que hagin sigut afectades per un ERTO, s’hagin quedat 

en atur o hagin obtingut ingressos procedents d’un segon pagador. 

 

o Els contribuents amb rendes del treball inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d’una 

reducció, sempre que no tinguin altres rendiments superiors a 6.500 euros. Aquesta 

reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als que obtinguin rendiments del treball 

inferiors a 13.115 euros, i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als que els 

obtinguin entre 13.115 y 16.825 euros. 

 

o Es manté el límit per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per als rendiments 

d’activitats econòmiques fins els 250.000 euros. 

 

o Possibilitat de compensar, dins de la base de l’estalvi, els rendiments del capital 

mobiliari amb pèrdues i guanys patrimonials per la transmissió d’elements patrimonials 

amb un límit del 25%. 

 

o Com a novetat, important senyalar que la recent Ordre HAC/320/2021, de 6 d’abril, per 

la que s’estableix un fraccionament extraordinari voluntari, aplicable només per a 

beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a expedients de regulació 

temporal d'ocupació (ERTO), podent fraccionar el pagament en 6 fraccions sense 

interessos ni recàrrecs, de juliol a desembre, amb venciment els dies 20 de cada mes, 

sent el primer el dia 20 de juliol de 2021. Per a sol·licitar-ho, l'interessat no haurà 

d'excedir de 30.000 euros els deutes de dret públic i presentar la declaració dins del 

termini voluntari. 

 

o Como és habitual, en els casos de declaracions de Renda amb resultat a pagar, pot 

optar per realitzar l’ingrés total, o fraccionar l’import en dos terminis sense interessos ni 
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recàrrecs: el primer, del 60% de l’import a pagar en el moment de la presentació de la 

declaració i el segon, del 40% restant, quedaria ajornat fins el pròxim 5 de novembre. 

 

L’ingrés es pot fer mitjançant domiciliació bancària, i el càrrec a compte es faria efectiu 

el 30/06/2021, o sol·licitant a la seva entitat bancària el NRC (codi generat per aquesta 

entitat per a identificar el pagament de l'impost). 

 

 

Entre les novetats introduïdes per la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, 

vigents i amb efectes des del passat 1 de gener de 2021, s'inclouen: 

o S’incrementa en 2 punts percentuals l'escala general per a bases superiors a 300.000€, 

aplicant un tipus del 24,50%. 

 

o S’afegeix un nou tram en l'escala de l'estalvi per a bases superiors a 200.000€, aplicant 

un tipus del 13,00%. 

 

o S’incrementa en 3 punts percentuals l'escala de l'estalvi per a bases superiors a 

200.000€ per a contribuents amb residència habitual a l'estranger, aplicant un tipus del 

26,00%. 

 

o S’afegeix un nou tram per a bases superiors a 300.000€ al qual se li aplicarà un tipus 

del 47% de retenció. 

 

o Es modifica la tarifa per als subjectes al règim de treballadors desplaçats a territori 

espanyol, incrementat en 2 punts percentuals les bases superiors a 600.000€, passant 

a un tipus de retenció del 47%. 

 

o Es modifiquen les reduccions i límits aplicables a les aportacions i contribucions als 

plans i fons de pensions: 

 

 El límit màxim a les aportacions a plans i fons de pensions es redueix de 8.000€ 

a 2.000€. 

 

 Es redueix el límit màxim de la reducció per aportació a plans de pensions a 

favor del cònjuge de 2.500€ a 1.000€ anuals. 

 

o En l'Impost sobre el Patrimoni s'eleva el tipus de gravamen en 1 punt percentual per a 

l'últim tram, sent el tipus aplicable del 3,5% a partir de 10.695.996,06€. 

 

o Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM): s'establirà per a 2021 un IPREM 

anual de 6.778,80€ (abans 6.583,16€). En els supòsits en els quals la referència al salari 

mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència a l‘IPREM, la quantia 
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anual d'aquest serà de 7.908,60€ (abans 7.680,36€) quan les corresponents normes es 

refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual. No obstant això, si 

expressament s'exclouen les pagues extraordinàries, la quantia serà de 6.778,80€ 

(abans 6.583,16€). 

 

És important tenir en compte que, abans de presentar la declaració, pròpia o relativa a 

descendents, ascendents o cònjuge, li demanem que ens consulti abans de la seva possible 

confirmació, a causa de las incompatibilitats existents entre la presentació de declaracions i el 

dret a l'aplicació de mínims familiars en la mateixa declaració o la possibilitat de presentació de 

declaració conjunta per la unitat familiar. 

 

Com cada any, si ho considera convenient, estem a la seva disposició per a assistir-lo en la 

preparació de la seva declaració. Per a qualsevol dubte o aclariment, li agrairíem que contacti 

amb la Neus Gil, per fixar la forma més adequada per enviar-nos la documentació necessària 

per a preparar les seves declaracions i, si fos necessari, passar a buscar-la. 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

Àrea fiscal 

 

 

 

 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 



 
 
 
 
 
 
 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<º 

 

Per a confeccionar la seva declaració de l’Impost sobre la Renda li demanem que ens informi 

en detall dels següents aspectes de la seva situació personal: 

 

 

o Situació familiar: estat civil, descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet y de 

convivència del declarant amb tots o alguns d’ells. Règim econòmic en cas de 

matrimoni. Circumstàncies i grau de discapacitat, si fos necessari, dels membres de 

l’entorn familiar comentats. Pensions compensatòries i anualitats per a aliments 

satisfets. 

 

Aquesta informació resulta imprescindible per a determinar els mínims personals i 

familiars que són aplicables en cada cas i que, en definitiva, determinaran la part de 

la seva base imposable que no quedarà subjecta a l'Impost. 

 

 

o Comunicacions presentades en el termini habilitat a aquest efecte per a l'obtenció de 

la devolució corresponent, relatives als membres de l'entorn familiar assenyalat, i que 

no tenen obligació de declarar. 

 

 

o Certificats de les percepcions de rendiments del treball, dineràries o en espècie. 

Import dels pagaments efectuats a la Seguretat Social en Règim Especial dels 

Treballadors Autònoms (RETA). Import de las quotes satisfetes a Sindicats i Col·legis 

professionals (en el cas de col·legiació obligatòria). 

 

 

o Certificats de les entitats i gestions relatives a l'obtenció de rendes del capital 

mobiliari. 

 

 

o Certificats dels dividends i retencions derivades de la participació en societats. 

Operacions societàries de les entitats participades efectuades durant l'exercici: 

reduccions i/o ampliacions de capital, dissolució, aportacions no dineràries, 

distribució de la prima d'emissió. 

 

 

o Detall dels béns immobles propietat del contribuent i situació d'ús o arrendament. 

Ingressos i despeses de l'exercici 2020 relatius a cada immoble. 
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o Referència cadastral, valors cadastrals de l’exercici 2020 i costos d’adquisició de 

cadascun dels immobles. 

 

 

o Variacions patrimonials ocorregudes durant l’exercici. Compres i vendes d’immobles, 

accions, participacions i altres bens. Escriptures públiques, si escau, i documentació 

de les despeses corresponents. En cas de transmissions, títols de propietat i 

documentació de despeses originàries. 

 

 

o Rendes procedents d’activitats empresarials exercides a títol personal per al 

contribuent. Certificat de retencions, si s’escau. Alteracions patrimonials d'elements 

afectats en l'activitat. 

 

 

o Aportacions a Mutualitats i Plans de Pensions. Certificat d'aportacions a plans de 

pensions personals i a la del cònjuge en els casos legalment previstos. 

 

 

o Pensions compensatòries i anualitats per aliments percebudes o satisfetes. 

 

 

o Informació relativa a l’habitatge habitual. Quantitats invertides durant l’exercici de la 

seva adquisició o rehabilitació (capital i interessos). En el cas d'adquisició de nou 

habitatge habitual, a més de l'escriptura d'adquisició i despeses corresponents 

d'aquesta, informació respecte a l'anterior, transmesa o no, i deduccions practicades 

sobre aquesta. 

 

 

o En el cas d’habitatge de lloguer, data del contracte d’arrendament, imports satisfets 

durant l’exercici i referència cadastral d’aquesta. 

 

 

o Documentació acreditativa, si procedeix, d’aportacions efectuades a entitats, 

fundacions o associacions fiscalment protegides. 

 

 

 

Li recordem que amb les dades de les que disposem relatives a la seva declaració de 

l’exercici anterior, amb la seva conformitat, procedirem a sol·licitar a l’Administració Tributària 

les dades fiscals. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<º 

 

Amb la finalitat de preparar la seva declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, li demanem que 

ens aporti la següent informació: 

 

o Relació de béns immobles propietat del contribuent i situació d’ús o arrendament. 

Referència cadastral, valors cadastrals de l’exercici 2020 i cost d'adquisició de 

cadascun dels immobles. 

 

 

o Relació i, si fos necessari, certificats de les societats participades del contribuent, 

amb especificació del seu valor nominal, teòric comptable y/o de capitalització a 31 

de desembre de 2020. 

 

 

o Certificats de les entitats bancàries i gestores en relació amb la titularitat de comptes 

corrents, d'estalvi, fons d'inversió i qualsevol altre tipus d'inversió financera titularitat 

del contribuent a 31 de desembre de 2020. 

 

 

o Relació de deutes, hipoteques, o altres situacions creditícies a 31 de desembre de 

2020.  

 

 

o Altres béns i drets titularitat del contribuent i la seva valoració a 31 de desembre de 

2020. 

 

 

o Si fos el cas, l’última declaració de l’Impost sobre el Patrimoni presentada i la 

informació de les variacions que s’hagin pogut produir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


