
 
 

   
COLLELL I FRIGOLA, S.L.P.  Assessorament empreses, fiscal i comptable   

 
Circular principals modificacions fiscals Real Decret – Llei 
20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat  
pressupostària i de foment de la competitivitat.  
 
I.V.A.  
 
A partir de l’1 de setembre de 2.012, s’augmenten els tipus impositius:   
 - Tipus general 21 % (fins a 31 d’agost 18 %).  
 - Tipus reduit 10 % (fins a 31 d’agost 8 %) 
 - Tipus superreduit 4 % ( no varia)  
 
Els percentatges de recàrrec d’equivalència seran :  

- Tipus general: 5,20 % (fins a 31 d’agost 4 %) 
- Tipus reduit : 1,4 % (fins a 31 d’agost 1%) 
- Tipus superreduit : 0,50 % (no varia)  

 
Productes i serveis que varien el tipus d’IVA (augmenten del tipus 
reduit al general):  

- Serveis mixtes d’hosteleria, espectacles, discoteques, sales de festa 
i barbacoes.  
- Flors i plantes ornamentals.   
- Entrades a teatres, circs, festivals taurins, serveis de televisió 
digital, cine.  
- Serveis funeraris i serveis de perruqueria.  
- Adquisició d’obres d’art , serveis prestats per artistes.  
- Assitència sanitària dental i cures termals. 
- Espectacles esportius de caràcter aficionat. 
- Serveis de radiodifusió, execucions d’obra, serveis a persones 
físiques que practiquin esport.  
- Obres de reparació i renovació.  
- Rehabilitació de vivendes ( a partir de 1 de gener de 2.013) 

 
Productes que varien el tipus d’IVA (augmenten del tipus superreduit al 
tipus reduit) 

- Vivendes noves ( a partir de 1 de gener de 2.013) 
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I.R.P.F.  
 
1.- Es suprimeix la compensació fiscal per deducció en l’adquisició de 
vivenda habitual per aquells contribuents que la varen comprar abans del 
20 de gener de 2.006. S’aplica a partir del 15 de juliol de 2.012.  
 
2.- S’incrementa el percentatge de retenció de : 

a) Rendiments activitats professionals : S’incrementa el tipus al 19%. 
Transitòriament pels exercicis 2012 ( a partir de l’1 de setembre)  i 
2013, el percentatge de retenció serà del 21 %.  
b) Rendiments del treball : S’incrementa al tipus del 19 %  pels 
rendiments de treball derivats d’impartir: cursos, conferències, 
coloquis, seminaris ... . Transitòriament pels exercicis 2012 (a partir de 
l’1 de setembre) i 2013, el percentatge de retenció serà del 21 %.  

 
 
A Girona a 6 d’ agost de 2.012 


