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Fitxa pedagògica: 

La campanya de la declaració anual de l’Impost de la Renda de Persones Físiques 

(en endavant, declaració anual de la Renda) per l’exercici 2020 es va iniciar el 

passat 7 d’abril i finalitza el proper 30 de juny de 2021. 

En aquest document es realitza un recull per saber com s’han de tributar les 

quanties percebudes en concepte de prestacions, ajuts i subvencions rebudes des 

de les diferents administracions i entitats públiques amb la finalitat de fer front a 

la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

D’altra banda, per preparar aquest document s’ha analitzat la normativa vigent i 

també s’ha sol·licitat informació a l’AEAT. 

El present document es divideix en: persones beneficiàries de l’ajut (persona física 

o jurídica) i dins d’aquesta primera classificació, hem establert una segona a partir 

del tipus d’ajuts percebuts. 

Qualsevol dubte, no dubteu contactar amb l’APCC. 

 

A. BENEFICIÀRIES DE L’AJUT: PERSONES FÍSIQUES  
(tant treballadores per compte d’altri com treballadores autònomes) 
 

A.1 Prestacions estatals i subsidis d’atur ordinaris i prestacions i subsidis d’atur 

extraordinaris per causa de la COVID-19 (->prestació d’atur per artistes, 

prestació per la finalització d’una contractació temporal, prestacions per ERTO...) 

Les prestacions i subsidis cobrats han de constar en el document de dades fiscals 

(MÉS INFO AQUI) que les persones contribuents es poden descarregar cada any 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FDFPA%2DD182%252FSvVisDF20Net%26aut%3DCPR
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durant el període de presentació de la declaració anual de la Renda de l’exercici 

anterior (any natural). 

En el document de dades fiscals consten les quantitats percebudes durant 

l’exercici anterior i de les quals té coneixement l’Agència Estatal d‘Administració 

Tributària (AEAT).  

Remarquem que si s’ha cobrat una quantitat durant l’any anterior, però no consta 

en les dades fiscals, excepte en el supòsit que aquesta quantitat tingui la 

consideració de renda exempta, igualment és obligatori declarar-la a la declaració 

anual de la Renda. 

->>En cas que s’hagi percebut una prestació o subsidi en una quantitat superior 

a la que corresponia, quina quantitat s’ha de declarar? 

Hi ha dos supòsits bàsics:  

a) Durant l’any 2020 s’han regularitzat les quantitats. En aquest cas, l’import 

correcte hauria d’aparèixer reflectit en les dades fiscals i la declaració anual 

de la Renda es podria efectuar amb normalitat.   

 

b) Durant l’any 2020 no s’han retornat les quantitats percebudes en excés. 

En aquest cas cal distingir dues alternatives:  

 

 

▪ Que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regularització. En aquest 

cas, el SEPE comunica aquest procediment a l’AEAT i en les dades 

fiscals haurien de constar els dos imports: l'inicialment abonat pel SEPE 

i el de la devolució pendent de realitzar per la persona contribuent al 

SEPE. Si s’està d'acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, es podrà 

traslladar aquesta informació a Renda web (el programa pel qual es 

presenta telemàticament la declaració anual de la Renda) i es 

presentarà la declaració normalment, sense haver de sol·licitar 

rectificacions posteriors. En tot cas, el contingut de la casella és 

modificable per la persona contribuent si no està d'acord amb l’import. 

 

▪ Que el SEPE no hagi iniciat procediment de regularització. En aquest 

altre supòsit, si el SEPE ha comunicat a l’AEAT que ha detectat quanties 

indegudament percebudes, l'AEAT informarà la persona contribuent, en 

les dades fiscals, que hi ha una quantitat pendent de devolució al SEPE, 

però no podrà concretar la seva quantia al no conèixer-la. En aquest 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FDASR%2DCORE%252FAccesoDR2020RVlt%2520%26aut%3DCPR
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cas,  o bé  s’haurà de declarar tota la quantitat i més endavant, procedir 

a la rectificació de la mateixa; o bé, en cas de tenir coneixement de 

quina és la quantia que s’hagués hagut de cobrar, es podrà declarar 

aquesta última.   

En aquests dos supòsits, l’AEAT procedirà a realitzar les comprovacions posteriors 

pertinents. 

->>En quin concepte s’ha de declarar la quantia percebuda? 

Les prestacions i subsidis d’atur (tant ordinàries, com extraordinàries per causa 

de la COVID-19) es declaren com a rendiment del treball, és a dir, com un 

rendiment derivat d’una prestació de serveis laborals. 

->>Si la prestació s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, 

en quin exercici s’ha de declarar la quantia percebuda? 

Es segueix el criteri de meritació, per tant, la quantia percebuda s’haurà de 

declarar a l’exercici 2020. 

->>Si s’ha percebut una prestació o subsidi, quin és el límit a partir del qual 

s’està obligat/da a presentar la declaració anual de la Renda (AQUI més info) 

En cas d’haver cobrat rendiments del treball i una prestació o subsidi, l’AEAT 

entén que s’han percebut rendiments del treball de dos pagadors.  

Renta obtinguda Límits Altres condicions 

Rendiments del 

treball 

22.000 €      Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 

euros anuals). 

     Prestacions passives de dos o 

més pagadors, les retencions de les 

quals hagin estat determinades per 

l'Agència Tributària. 

 

 14.000 €      Més d'un pagador (2n i restants> 

1.500 euros anuals). 

     Pensions compensatòries del 

cònjuge o anualitats per aliments no 

exemptes. 

     Pagador dels rendiments no 

obligat a retenir. 

     Rendiments subjectes a tipus fix 

de retenció. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_columnas__contenedor_Columnas_/_col_columna1/_AYUDA/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes_generales_sobre_IRPF/_Quien_tiene_obligacion_de_declarar__.shtml
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A.2 Ingrés Mínim Vital 

L’Ingrés Mínim Vital està exempt de tributar fins a un import anual conjunt que 

no superi 1,5 vegades l'IPREM, és a dir 11.279,39 euros. 

És important remarcar que en cas d’haver percebut l’Ingrés Mínim Vital és 

obligatori presentar la declaració anual de la Renda sigui quina sigui la quantia 

percebuda en concepte de rendiments del treball durant l’exercici 2020, tot i 

que si la quantia percebuda és inferior a 11.279,39 euros, aquesta serà exempta 

i no s’haurà d’incloure a la declaració anual de la Renda. 

->>Les persones contribuents afectades per un ERTO durant el 2020 podran 

fraccionar la quantia a abonar en la declaració anual de la Renda en sis 

pagaments. 

Les persones contribuents afectades per un ERTO durant l’any 2020 podran 

fraccionar en sis pagaments l'import a ingressar que resulti de la presentació de 

la declaració anual de la Renda, amb venciments periòdics en el dia 20 de cada 

mes, sent el primer pagament el 20 de juliol de 2021. L'últim pagament 

s’efectuaria al desembre de 2021. 

 

A.3 Prestació ordinària per cessament d’activitat i prestació extraordinària per 

cessament d’activitat dirigida a les persones donades d’alta al Règim Especial 

de Treballadors Autònoms (RETA). 

Les persones autònomes que hagin rebut la prestació per cessament d'activitat, 

també anomenat 'atur de l'autònom', o la prestació extraordinària per cessament 

d'activitat aprovada per causa de la COVID-19, hauran de declarar les quantitats 

percebudes a la declaració anual de la Renda. 

->>En quin concepte es declara la quantia percebuda? 

Encara que sigui una prestació que deriva del cessament de l’activitat com a 

autònoma, aquesta prestació no es declara com a activitat econòmica, sinó que 

es declara com a rendiment del treball.  

->> Si la prestació s’ha concedit l’any 2020 i percebo la quantia a l’any 2021, 

en quin exercici he de declarar la quantia percebuda? 
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Es segueix el criteri de meritació, per tant, la quantia percebuda es declararà a la 

declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2020, és a dir, a l’exercici 

que correspon a l’any que es va concedir la prestació. 

 

A.4  Ajuts vehiculats per la Generalitat destinats als treballadors/es de la 

cultura (ajut puntual de 750 € i ajut per subministraments bàsics).  

->>En quin concepte es declara la quantia percebuda? 

L’article 7.Y de la Llei 35/2006, de 28 de novembre estableix: 

"Artículo 7. Rentas exentas. 

Estarán exentas las siguientes rentas: 

y) La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, las 

prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en 

concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de 

subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas 

establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su 

normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de 

emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o 

necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de 

menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, 

carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual 

conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples." 

Les ajudes de les Comunitats Autònomes dirigides a situacions d’emergència 

social com les ajudes destinades als i les artistes estan exemptes de tributar 

sempre que no superin la quantia d’11.279,39 euros (1,5 vegades l'IPREM). 

Per tant, en el supòsit d’haver percebut únicament aquests dos ajuts, o un dels 

dos, no s’haurà de tributar per aquestes quantitats, ja que no s’arribaria a la 

quantia topall. En canvi, si es perceben altres ajuts inclosos en l’esmentat apartat 

de la norma, com pot ser l’Ingrés Mínim Vital, s’ha de tenir en compte que el límit 

s'aplicarà a la suma de tots els ingressos percebuts i per tant, és possible que una 

part de l’ajuda estigui exempta i l’altra, no. 

->>Com he de tributar l’ajut? 
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->>Si el total dels ajuts percebuts recollits a l’article 7.y de la Llei 35/2006, de 

28 de novembre NO superen la quantia d’11.279,39 euros: el total de la quantia 

està exempta, no s’haurà d’incloure la quantia percebuda a la declaració anual de 

la Renda. 

->>Si el total dels ajuts percebuts recollits a l’article 7.y de la Llei 35/2006, de 

28 de novembre superen la quantia d’11.279,39 euros: la quantia exempta no 

s’haurà d’incloure a la declaració anual de la Renda, i la quantia que sí que superi 

el topall dels  11.279,39 euros  s’haurà d’incloure a l’apartat de “Rendiments del 

treball”.  

 

A.5 Ajuts vehiculats per la Generalitat destinats a persones físiques donades 

d’alta al Règim Especial del Treballador Autònom (RETA) 

->>En quin concepte es declara la quantia percebuda? 

En aquest cas, a diferència del que succeeix amb la prestació per cessament 

d’activitat estatal, la quantia percebuda es declararà com a activitat econòmica. 

->>En quina casella s’ha de declarar?  

Si es declara per mòduls, a la casella “d’altres percepcions empresarials”. 

Si es declara per estimació directa, a la casella immediatament posterior a la 

casella que correspongui als ingressos ordinaris. 

->>Si l’ajut s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, en quin 

exercici s’ha de declarar la quantia percebuda? 

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de meritació: la quantia es 

declararà en l’exercici en el qual s’hagi concedit l’ajut. Seguint l’exemple de 

l’enunciat, a la declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2020. 

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de caixa: la quantia es 

declararà en l’exercici en el qual es percebi efectivament la quantia. Seguint 

l’exemple de l’enunciat, a la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 

2021. 
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A.6 Subvencions 

Les subvencions només estan exemptes de tributar quan així ho disposen les 

bases de manera expressa. Per tant, primer de tot, s’haurà de comprovar a les 

bases si es tracta d’una subvenció exempta de tributació. 

En cas que no estiguin exemptes, si la beneficiària és una persona donada d’alta 

al RETA, les quanties percebudes tributaran a la declaració anual de la Renda 

anual com a activitat econòmica. 

En aquest cas, tindran la consideració, o bé, de rendiment de la teva activitat 

econòmica, o bé, de guany patrimonial, depenent de la finalitat a la que es destini 

l’esmentada subvenció. 

->>En quina casella s’ha de declarar?  

Si es declara per mòduls, a la casella “d’altres percepcions empresarials”. 

Si es declara per estimació directa, a la casella immediatament posterior a la 

casella que correspongui als ingressos ordinaris. 

->>Si l’ajut s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, en quin 

exercici s’ha de declarar la quantia percebuda? 

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de meritació, a l’exercici de 

l’any natural en el que s’hagi concedit l’ajut. Seguint l’exemple de l’enunciat, a la 

declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2020. 

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de caixa, a l’exercici en el 

que  es percebi efectivament la quantia. Seguint l’exemple de l’enunciat, a la 

declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2021. 

 

A.7 Subvenció per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i 

activitats culturals amb motiu de la COVID-19 vehiculada per l’OSIC 

->>En quin concepte es declara la quantia percebuda? 

Si s’ha percebut la part que corresponia de la subvenció en qualitat d’artista que 

havia de prestar serveis laborals a l’espectacle cancel·lat: en aquest cas, com 

artista que presta serveis en espectacles públics i que ha d’estar contractada 

laboralment, encara que finalment no hagués estat donat/da d’alta com a 

treballador/a per compte aliena perquè el bolo es va suspendre, la quantia 
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percebuda s’hauria de considerar com una indemnització derivada d’una relació 

laboral i per tant, es declararia a la declaració anual de la Renda com a 

rendiment del treball.  

En aquest supòsit, la quantia percebuda es declararia cobrada a través d’un rebut, 

no una factura. 

En cas que la relació amb la companyia fos mercantil i s’hagués percebut la 

quantia emetent una factura, la quantia percebuda es declararia com a activitat 

econòmica. 

 

B. BENEFICIARI DE L’AJUT: PERSONA JURÍDICA 

 (associació sense ànim de lucre, societat limitada, cooperativa...). 

 

B.1 Ajuts atorgats per l’Estat espanyol o la Generalitat de Catalunya 

En cas que tributi, la quantia percebuda es declara com un ingrés més a l’Impost 

de Societats anual que correspongui a l’exercici en què s’ha concedit l’ajut. 

 

B.2 Subvencions atorgades per l’Estat espanyol o la Generalitat de Catalunya 

Primer de tot, comprovar a les bases si es tracta d’una subvenció exempta de 

tributació 

En cas que tributi, la quantia percebuda es declara com un ingrés més a l’Impost 

de Societats anual que correspongui a l’exercici en el que s’ha concedit l’ajut. 

 

 

Si teniu dubtes contacteu amb l’oficina de l’APCC a través del correu 

apcc@apcc.cat, recordeu que podeu demanar un assessorament amb l’advocada 

Andrea Leunda, especialista en fiscalitat. 
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