
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ACED ASESORES, SLP 
C/ Consell de Cent 304 Pral- 1ª A 
08007 Barcelona 

  
 

 
Barcelona, 26 de març de 2021 

 
 
 Benvolgut, ens adrecem a vostè per informar-lo de les principals novetats en relació a la  
campanya de la renda 2020 i oferir-li els nostres serveis. Ens acostem al moment de passar 
comptes amb Hisenda de les nostres obligacions tributàries tant de la renda de les persones 
físiques (IRPF) i com de l'impost sobre el patrimoni.     
 
 Pel que fa a la situació excepcional que vivim avui no afecten els terminis per la 
presentació de declaracions i autoliquidacions, de manera que el termini es manté inalterable 
per a la presentació de la declaració de l'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES  

FISIQUES  i de l’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI per a l'exercici 2020, el termini del qual 
s'inicia el 7  d'abril i finalitzarà  30 de juny de 2021. Per les declaracions a ingressar mitjançant 
domiciliació bancària el termini finalitza el 25 de juny de 2021. 
 
 Li adjuntem una guia indicativa de les principals novetats, així com una relació dels 
documents necessaris que ens hauria d’aportar, en el cas d’estar interessats, per a la confecció 
d'ambdues declaracions. 
 
  
 
Rebi com sempre un cordial salutació, 
 

 
 
Departamento Fiscal 
Aced Asesores, SLP 
Telf.: 93 467 46 30  
Fax: 93 487 71 42 
E-Mail: fiscal@acedasesores.com 
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PRINCIPALS NOVETATS 
 
 
1.- Prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per aquells que han estat 
immersos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO):  
 
Per a aquest col·lectiu cal recordar que les prestacions per ERTO són rendes del treball subjectes 
a l'IRPF i no exemptes.   
 
Efecte d'un segon pagador sobre la declaració de la renda (empresari + SEPE): Amb caràcter 
general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els seus rendiments del 
treball superin els 22.000 euros. No obstant això, quan tinguin dos o més pagadors –aquest seria 
el cas d'un empresari i de l'EES– aquest límit es redueix a 14.000 euros si l'import percebut pel 
segon i la resta de pagadors supera els 1.500 euros. L'any passat uns 327.000 contribuents 
afectats per ERTO s'han vist obligats a declarar per aquest motiu (dos pagadors i el segon amb 
més de 1.500 euros). 
 
El SEPE  no té obligació de retenir quan les quantitats abonades durant l'exercici no superin els 
14.000 euros, tot i que el contribuent en el moment podrà sol·licitar que es retingui o s'apliqui 
un percentatge superior de la retenció, més ajustat per a la tributació efectiva que ha de 
suportar en funció dels ingressos globals de l'exercici. Cal destacar que les retencions, en la 
mesura que es puguin ajustar als ingressos del contribuent durant tot l'any, simplement 
anticipen l'impost que finalment ha de pagar el contribuent. El contribuent no obligat a 
presentar també suporta l'IRPF mitjançant retencions mensuals. La reducció de les quantitats 
establertes per ser obligats a declarar quan hi hagi dos pagadors s'estableix perquè dos 
contribuents amb les mateixes rendes del treball subjectes a l'IRPF recolzen el mateix impost 
final, independentment del nombre de pagadors. 
 

2.-Prestació extraordinària de cessament d'activitat percebuda per autònoms  

Així com cessament "ordinari" d'activitat dels autònoms, la prestació extraordinària de 
cessament d'activitat és una prestació del sistema de protecció per desocupació, i en virtut de 
l'article 17.1.b) de la Llei de l'IRPF, les prestacions per desocupació es classifiquen com a 
rendiments del treball. Per tant, encara que el seu origen es trobi en l'activitat econòmica de 
l'autònom, no és una renda inherent a la mateixa i, per tant, no es pot classificar com a 
rendiment de les activitats econòmiques. 

3- Exempcions de l'article 7 de la Llei de l'IRPF  

En relació amb l'Ingrés Mínim Vital, l'article 7(y) de la Llei ha estat modificat per l'IRPF per 
declarar exempta la prestació de seguretat social de l'Ingrés Mínim Vital regulada pel Reial 
decret llei 20/2020, de 29 de maig (BOE d'1 de juny). Aquesta exempció no podrà excedir, 
juntament amb la resta de prestacions i ajudes per a persones sense subsistència o recursos 
econòmics col·lectius en risc d'exclusió social a què es refereix el primer apartat de l'article 7(y) 
de la Llei de l'IRPF, un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades l'indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM). 

 
 



 
 
4.- Gravamen especial sobre premis de determinades loteries i apostes.  
 
Els premis amb un import íntegre de 40.000 euros o menys estaran exempts per a l'exercici 2020.   
 
 
5- Rendiments laborals exempts 
 
La disposició final primera del Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures 
urgents de suport al sector turístic, hostaleria i comerç i fiscalitat (BOE de 23) ha modificat 
l'apartat 42.3(a) de la Llei de l'IRPF per especificar que l'exempció dels lliuraments a empleats 
de productes a preus reduïts en menjadors o menjadors comercials o estalvi social (incloses les 
fórmules indirectes de lliurament de serveis) l'import de la qual no superi l'import que es 
determini reglamentàriament, s'aplicarà amb independència de si el servei es presta a l'hotel o 
fora del recinte hoteler,  o bé si es fa prèvia recollida per part de l'empleat o per lliurament al 
seu centre de treball o al lloc escollit per l'empleat per a realitzar la seva labor (en els dies en 
què es realitza a distància o per teletreball). 
 
6-Rendiments del capital immobiliari  
 
Es redueix de sis a tres mesos  el període perquè els impagats  puguin ser considerats un saldo 
de cobrament dubtós i es pugui deduir de la renda íntegra del capital immobiliari en els 
exercicis 2020 i 2021. 
 
7-Disponibilitat de plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 
 

Del 14 de maig al 14 de novembre de 2020 de manera excepcional, es podran fer efectius els 
drets consolidats en els plans de pensions en situació d'atur derivats de: - expedient de 
regulació temporal d'ocupació - cessament d'activitat o - reducció en un 75 per 100 o més de la 
facturació d'autònoms com a conseqüència de la Covid-19. Les quantitats percebudes superiors 
a l'import de les aportacions efectuades, incloses, si escau, les aportacions cobrades pel 
promotor, tributaran com a rendiment del treball en el període impositiu en què es percebin. 
 
8-Deduccions per donatius i altres aportacions  
Els percentatges de deducció previstos per a les donacions s'eleven en 5 punts percentuals. Per 
tant, l'escala aplicable durant el període impositiu 2020 és la següent: 
 

Base de deducción Importe hasta 
Porcentaje de 
deducción 

150 euros 80 

Resto base de deducción 35 

Tipo incrementado por reiteración de 
donaciones a una misma entidad 

40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.- Especial atenció a les DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES A CATALUNYA.   

Catalunya ha fet ús de les seves competències i, per tant, regula les deduccions pròpies 
d'aplicació als contribuents que tinguin el seu habitatge habitual en aquest territori, sent 
nou per a aquest exercici 2020: 

Deducció de l'IRPF per dos pagadors Catalunya exercici 2020 (NOU). 

Amb efectes des de l'1-1-2020, es crea una nova deducció autonòmica per als 
contribuents obligats a presentar la declaració per tenir més d'un pagador de 
declaracions d'obra.  Aquesta nova deducció s'aprova per evitar possibles situacions de 
desigualtat que es poguessin produir en els casos en què, les persones que fins ara no 
estaven obligades a presentar la declaració de l'IRPF per tenir un sol pagador i que 
tributessin d'acord amb les retencions practicades, enguany, principalment com a 
conseqüència de la crisi del coronavirus, es trobin en ERTO o altres situacions de 
precarietat laboral (diversos contractes temporals amb salaris baixos). , situacions de 
desocupació, treball a temps parcial) que donen lloc a l'obligació de declarar per tenir 
més d'un pagador i han de tributar d'acord amb la normativa autonòmica. 

D'aquesta manera, a l'efecte de l'1-1-2020, els contribuents que, com a conseqüència de 
tenir més d'un pagador  respecte els rendiemnts del treball, estiguin obligats a presentar 
la declaració, podran aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import 
que resulti de restar la quota íntegra estatal de la quota íntegra autonòmica, sempre que 
la diferència sigui positiva. La deducció no s'aplica als contribuents que hagin acollit o 
tinguin dret al procediment especial de retenció establert per als recaptadors de 
prestacions passives (RIRPF art.89.A). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

 
 
 
 

RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER  LA DECLARACIÓ DE LA 

RENDA 
  

  
 Fotocòpia del DNI/NIE  del declarant i el seu cònjuge, a l'efecte de provar la data 

d'emissió i possibilitar d’obtenció de les dades fiscals per a l'exercici 2020. 
Indiqui l'estat civil i, si es casen, indiqui el règim econòmic civil. 

 Fotocòpia del DNI de tots els fills, ascendents o descendents que convisquin amb vostè i 
estiguin al seu càrrec, només en el cas que vostè sigui un nou client de la nostra firma. 
Indiqui si els membres de la seva família pateixen alguna discapacitat i en Quina 
titulació. 

 Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l'any anterior, per al 
cas que s'hagués fet (pel cas que sigui nou client). 

 Certificat de rendiment del treball personal. 
 Resum bancari de rendes de capital transferible: saldos en comptes corrents, lletres del 

tresor, accions, deute públic, etc. 
 IBI rebuts per 2020. 
 Si vostè té propietats de lloguer, indiqui els ingressos i despeses suportades. També 

indiqueu si són arrendats a un membre de la família. 
 Tots els rebuts de préstec o hipoteca per a la compra d'habitatge, o resum anual 

proporcionat pel Banc. 
 Acreditació d'aportacions i saldo de comptes d'habitatge.  
 Resum bancari d'inversions-desinversió de valors. 
 Redacció de la compravenda d'immobles tant de la nova adquisició com de les que ja 

tenia (si no tenim constància a l'oficina). 
 Documentació relativa als guanys o pèrdues obtinguts durant l'exercici: venda 

d'immobles, accions, FIMS, etc. 
 Documentació sobre la rendibilitat de les activitats econòmiques. 
 Aportacions a plans de pensions i valor de les quantitats rebudes, si escau. 
 Certificat de percepcions d'assegurança de vida, jubilació o malaltia. 
 Certificat de donatius realitzats durant l'exercici 2020. 
  
Finalment ha d’indicar si s’opta per l’assignació tributària, i de ser així, si la destina a favor 

de l’Església Catòlica,  a fins socials o ambdues. 
  

Ens ha d’indicar també el compte corrent que desitgi consignar en la seva declaració. 
 

Li  agrairíem que aquesta documentació ens la remetés el més aviat possible 


