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NOTA D’URGÈNCIA SOBRE EL REIAL DECRET 20/2.011.  
PERCENTATGES DE RETENCIONS APLICABLES A PARTIR DEL  

 DIA 01 DE GENER DE 2.012 
 

Benvolguts Senyors: 
 

El consell de Ministres portat a terme el 30 de desembre,  ha aprovat el Reial 
Decret Llei 20/2.011  de mesures urgents de caire econòmic, social i de correcció del 
dèficit públic, aquest decret  introdueix  un “gravamen complementari a la quota 
íntegra estatal per a la reducció del dèficit públi c en els exercicis 2.012 i 2.013” 
 
La introducció  d’aquest gravamen implica també la modificació de les retencions i 
pagaments a compte  aplicables des de el dia 1 de gener de 2.012 que passen a ser: 
 
 
 
Rendiments procedents de l’arrendament 
o sotsarrendament de bens immobles 
urbans, qualsevol que sigui la seva 
classificació, serà de: 

21% 

Rendiments procedents de la propietat 
intel·lectual, industrial, de la prestació 
d’assistència tècnica, del arrendament de 
bens mobles, negocis o mines i del 
sotsarrendament sobre els bens anteriors, 
qualsevol que sigui la seva qualificació, 
serà de:  

21 % 

Rendiments procedents de la cessió del 
dret a la explotació del dret d’imatge, 
qualsevol que sigui la seva qualificació, 
serà el 24%. El percentatge d’ingrés a 
compte en el supòsit previst en l’article 
92.8 d’aquesta Llei serà del:  

21 % 

El percentatge de pagaments a compte 
sobre els guanys patrimonials derivats de 
les transmissions o de reemborsaments 
d’accions i participacions d’institucions 
d’inversió col·lectiva serà del:  

21% 



  
 

  

El percentatge de retencions i ingressos a 
compte sobre els premis que s’entreguin 
com a conseqüència de la participació en 
jocs, concursos, rifes o combinacions 
aleatòries, estiguin o no vinculades a 
l’oferta, promoció o venda de determinats 
bens, productes o serveis serà del:  

21% 

Rendiments procedents del capital 
mobiliari en general, serà del: 

21% 

Rendiments del treball que es percebin per 
la condició d’administradors,membres dels 
consells d’administració, i  membres 
d’altres òrgans representatius, serà del: 

42% 

 
 
 
  Properament els informarem de la resta de canvis en especial els que afecten 
a les retencions del treball personal . 
Com sempre restem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte sobre aquest 
tema. 
 
   
 
Una salutació cordial,  
 
 
 
 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ, SLP 

 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un estudi 
de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de forma 
separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.  


