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PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2021: 
INCREMENT DE L’IMPOST SOBRE PRIMES D’ASSEGURANCES 
 

RESUM 

El passat 27 d’octubre, el Consell de Ministres va aprovar el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’exercici 2021 (d’ara endavant, “Projecte de LPGE”), el qual va ser remès al Congrés dels Diputats per 

tramitar-lo. Encara no se sap amb seguretat la data d’aprovació i, inicialment, es va pensar que podria allargar-se 

durant el mes de gener a causa de l’estat de tramitació, tot i això és probable que finalment l’entrada en vigor de la 

LPGE es produeixi amb efectes l’1 de gener de 2021.  

 

 

El Projecte de LPGE preveu la pujada del tipus de gravamen de l’Impost sobre les Primes d’Assegurances (IPS) d’un 6% al 8%, 

"amb la finalitat de coadjuvar al compliment dels objectius d’ingressos dels Pressupostos Generals de l’Estat”. La pujada s’ha 

justificat per entendre que el tipus impositiu de l’IPS no ha variat des de 1998 i, que aquest tipus de gravamen, continua essent 

inferior al que hi ha a Alemanya (19%), Regne Unit (12,5%) o Itàlia (entre el 12,5% i el 21,25%). 

 

L’anunci d’aquesta pujada, a poques setmanes de finalitzar l’any i, sense un període transitori que reguli mesures d’adaptació, 

està suposant, per al sector assegurador, una gran complexitat operativa, no només a efectes de càlculs de les noves primes o 

fraccions de prima i de les decisions de negoci corresponents, sinó també en la gestió adequada de la seva relació amb el client, 

per garantir-li la informació i transparència que corresponen.  

 

Quins rebuts de prima quedaran subjectes al tipus del 8%? 

 

L’IPS, regulat a l’article 12 de la Llei 13/1996, del 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, és un 

tribut de naturalesa indirecta que grava l’import total de les primes satisfetes pel prenedor o un tercer respecte les operacions 

d’assegurances subjectes i no exemptes, de manera que es merita un cop es fa el pagament de les primes.  

 

L’aplicació del nou tipus de gravamen a partir de l’entrada en vigor de la LPGE genera multitud de dubtes a la pràctica. Encara 

pendents que la Direcció General de Tributs i/o la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions emetin algun criteri 

específic i, a falta d’un període transitori d’implementació, sembla raonable atendre als criteris emesos per la Direcció General 

de Tributs quan es va produir l’increment de l’IPS d’un 4% a un 6% amb la LPGE de 1998 i que continuen en vigor. En base a 

aquests criteris:  

 

• Les primes d’assegurances subscrites a partir de l’entrada en vigor de la LPGE, que no tinguin efectes amb anterioritat, 

quedarien gravades al nou tipus del 8%. 
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• En el cas d’assegurances celebrades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LPGE, la renovació de les quals es 

produirà al 2021, i el pagament de la prima sigui anual, la renovació de la prima al 2021, el seu pagament serà exigit en 

aquest exercici, quedaria subjecta al tipus del 8%. 

 

• Respecte a les assegurances celebrades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LPGE, en les quals s’hagi fraccionat 

el pagament de la prima, el tipus del 8% seria d’aplicació als pagaments de prima fraccionats que en resultin exigibles 

a partir de 2021. 

 

I en quant al client, se l’ha d’informar d’aquest increment?  

 

L’article 8 de la Llei de Contracte d’Assegurances estableix expressament que la pòlissa del contracte ha d’incloure “l’import de 

la prima, recàrrecs i impostos”. Asseguradores i distribuïdores han de tenir en compte aquesta norma, a més de les obligacions 

de transparència i bones pràctiques a l’hora d’informar al client d’aquest canvi a l’IPS, que impacta directament al preu de la seva 

pòlissa.  

 

Des de l’Àrea d’Assegurances estem realitzant un seguiment actiu de la tramitació del Projecte de LPGE per abordar qualsevol 

novetat o modificació que pugui afectar aquest tema en concret i actualitzar aquesta informació puntualment.  

 

TENIU ALGUNA CONSULTA? 

Des de DWF-RCD treballem per poder donar resposta als dubtes que l’actual situació pugui plantejar. Si teniu alguna 

consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 

CONTACTE: 

Ruth Duque 

Sòcia de l’Àrea d’Assegurances 

ruth.duque@dwf-rcd.law  
 

Amara Odériz 

Associada de l’Àrea d’Assegurances i Dret Fiscal 

amara.oderiz@dwf-rcd.law 

  

www.dwf-rcd.law 

 

mailto:privacy@dwf-rcd.law?subject=Unsubscribe%20RCD%20Alert
mailto:ruth.duque@dwf-rcd.law
mailto:amara.oderiz@dwf-rcd.law
http://www.dwf-rcd.law/

