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MESURES TRIBUTÀRIES INCLOSES EN LA LLEI 22/2021, DE 28 DE 
DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2022 
(BOE DEL DIA 29 DE DESEMBRE) 
 
La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 
(d'ara endavant, LPGE 2022), estableix una sèrie de mesures tributàries al Títol VI i en 
diferents disposicions addicionals, finals i transitòries que resumim a continuació. 
 
RÈGIM D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA A L'IRPF I RÈGIMS ESPECIALS SIMPLIFICAT I DE 
L'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE L'IVA 
Es prorroguen els límits establerts per a l'any 2021. D'aquesta manera podran seguir en 
mòduls el 2022 aquells contribuents que no superin els límits de facturació següents el 2021: 
per al conjunt d'activitats econòmiques, 250.000€. I 125.000€ quan el destinatari 
sigui empresari o professional. 
 
1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

Minoració del límit general de reducció per aportacions i contribucions a sistemes 
de previsió social: 
Amb efectes des de l'1 de gener de 2022, es minora el límit general de reducció aplicable 
a la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, passant 
de 2.000€ anuals a 1.500€, si bé s'eleva la quantia de l'increment d’aquest límit fins als 
8.500€ (fins ara 8.000€), no només mitjançant la realització de contribucions 
empresarials, com ja passa, sinó també mitjançant aportacions del treballador al 
mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin del mateix 
o inferior import a la respectiva contribució empresarial. 
 
A aquests efectes, les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió 
del treballador tindran la consideració d’aportacions del treballador. En cas que hi 
hagi aquestes aportacions empresarials, i no arribin a aquest límit, el treballador també pot 
aportar al pla d'ocupació, fins a completar els 8.500€, sempre que la seva aportació no superi 
la de l'ocupador. En conseqüència, el màxim d'aportació a un pla individual serà de 1.500€, 
però quan hi hagi un pla d'ocupació el treballador es podrà reduir una aportació de 1.500€ 
fins a un màxim de 4.250€ (el 50% del màxim establert per a les aportacions empresarials), 
sempre que l'empresa hagi aportat la mateixa quantitat. 
 
Convé recordar que la reducció de la base imposable de les aportacions dels partícips a plans 
de pensions, a mutualitats de previsió social, les primes als plans de previsió assegurats, les 
aportacions del treballador als plans de previsió social empresarial i les primes satisfetes a 
determinades assegurances privades, no podran superar el 30% de la suma dels 
rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes en l'exercici, i 
aquest límit continuarà igual. 
 

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS 
TRIBUTACIÓ MÍNIMA 
Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener del 2022, s'estableix 
una tributació mínima del 15% de la base imposable per als contribuents de l'Impost 
amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d'€ durant 
els 12 mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu o que tributin en el règim de 
consolidació fiscal, en aquest cas, sigui quin sigui l'import de la xifra de negocis. 
 
D'aquesta manera, la quota líquida (entenent com a tal el resultat de minorar la quota íntegra 
en les bonificacions i deduccions i que en cap cas no podrà resultar negativa), no podrà ser 
inferior al 15% de la base imposable positiva (resultat de la base imposable, i de 
compensar bases imposables negatives en el cas de contribuents l'import net de les quals de 
xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'€, durant els 12 mesos anteriors a la data en 
què s'iniciï el període impositiu, i en què els que tributin pel règim de consolidació fiscal (en 
aquest cas no importa la xifra neta de xifra de negoci) després d'aplicar les reserves de 
capitalització, d'anivellament i d'inversions a les Canàries. 
 



Excepcions a la tributació mínima 
S'estableixen excepcions al càlcul de la tributació mínima per a les entitats de nova 
creació, per a les entitats que tributen al tipus de gravamen de les entitats de crèdit 
o del sector d'hidrocarburs, en el cas de cooperatives, a les entitats de la Zona 
Especial Canària (ZEC), i s'especifica finalment que la tributació mínima no s'aplica a les 
entitats beneficiàries del mecenatge, a les Institucions d'Inversió Col·lectiva, als Fons de 
Pensions i tampoc a les SOCIMIS. 
 
Regles d'aplicació de la quota líquida mínima 
S'especifica la determinació de la quota líquida a partir de la quota íntegra i de l'ordre 
d'aplicació, si escau, de les bonificacions i deduccions amb els límits respectius. 
 
RÈGIM ESPECIAL D'ENTITATS DEDICADES A L'ARRENDAMENT D'HABITATGES 
Amb efectes per als exercicis impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener del 2022, es 
redueix del 85% al 40% la bonificació de la quota íntegra corresponent a les rendes 
derivades de l'arrendament d'habitatges que compleixin els requisits legals establerts. 
 
DEDUCCIONS I BONIFICACIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA DEL GRUP FISCAL 
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, la quota 
íntegra del grup fiscal minorada en l'import de les bonificacions i deduccions que poguessin 
resultar aplicable, no podran donar lloc, en cap cas, a una quota líquida negativa. 
 

3. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 
TRIBUTACIÓ MÍNIMA 
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, les 
mesures adoptades en matèria de tributació mínima a l'Impost sobre Societats tenen la seva 
correlació a l'Impost sobre la Renda de no Residents, per a les rendes obtingudes mitjançant 
establiment permanent.  

 
4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor de la Llei, 
s'afegeix un nou grup 863 a la secció segona de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques, amb la finalitat de classificar de forma específica l'activitat exercida per 
periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació, que fins ara no 
tenia aquesta classificació. 

 
5. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 

DOCUMENTATS 
S'actualitza en un 1% l'escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable 
a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 

6. TAXES I CÀNONS 
- S'eleva en un 1% l'import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s'hagin 

creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l'1 de gener del 2021. 
Aquesta excepció s'estén igualment a la taxa de regularització cadastral. 

- Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s'han d'ajustar al cèntim 
d'€ immediat superior o inferior segons sigui més proper, quan l'import originat de 
l'aplicació consti de tres decimals. 

- Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per 
determinar l'import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric. 

- S'actualitzen les taxes ferroviàries per homologació de centres, certificació d'entitats 
i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d'entrada en servei i per la 
prestació de serveis i la realització d'activitats en matèria de seguretat ferroviària. 

- Es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S'estableixen les 
bonificacions i els coeficients correctors aplicables als ports d'interès general a les 
taxes d'ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients 
correctors aplicables a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells. 

 
7. INTERÈS LEGAL DELS DINERS 

- L'interès legal dels diners queda establert en el 3% fins al 31 de desembre del 2022 
(fins i tot quantia que en els anys anteriors). 

- Durant el mateix període, l'interès de demora a què fa referència l'article 26.6 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el 3,75% (mateixa 
quantia que en els anys anteriors). 



- Durant el mateix període, l'interès de demora a què fa referència l'article 38.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà el 3,75% (mateixa 
quantia que en els anys anteriors). 

 
8. INDICADOR PÚBLIC DE RENDES D'EFECTES MÚLTIPLES 

La disposició addicional centena primera LPGE 2022 determina l'indicador públic de rendes 
d'efectes múltiples (IPREM) per al 2022: 
 

- IPREM diari: 19,30€. 
- IPREM mensual: 579,02€. 
- IPREM anual: 6.948,24€. 

 
En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per 
la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, de 25 de 
juny, la quantia anual de l'IPREM serà de 8.106,28€ quan les normes corresponents es 
refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament 
excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24€. 

 
9. ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE 

La disposició addicional cinquanta-vuitena LPGE 2022 enumera les activitats que es 
consideraran prioritàries de mecenatge durant la vigència d'aquests pressupostos establint 
que els percentatges i els límits de les deduccions establertes als articles 19, 20 i 21 de la 
Llei 49/2002, s'elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les activitats esmentades. 
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