
 
 

 

La campanya de la Renda 2020 no té novetats normatives rellevants, però sí implicacions 
importants secundàries als cobraments dels ERTOs i a les ajudes per a autònoms, que 
comportarà que moltes més col·legiades i col·legiats tinguin l’obligació de presentar la 
declaració de renda. 

1.- Obligats a fer la declaració 

Persones que hagin cobrat ERTOs o que tenen més d’un pagador, i la suma del que hagin 
cobrat per ERTOs més el segon i restants pagadors sigui de 1.500 euros o més a l’any, 
han de fer declaració si el total dels rendiments íntegres del treball són superiors a 
14.000 euros anuals. 

Aquell que té contracte laboral i ha tingut un únic pagador, o ha estat en ERTO però el 
seu rendiment íntegre del segon i posterior pagador és menys de 1.500 euros anuals,  el 
límit és de 22.000 euros anuals. 

Tots els col·legiats que siguin autònoms tenen l’obligació de fer la declaració amb 
independència del seus ingressos. 

2.- Problemàtica ERTOs 

Els col·legiats que han cobrat dels ERTOs recomanem que revisin la seves dades fiscals, 
per comprovar realment que l’import cobrat coincideix amb el declarat a Hisenda, tant 
de l’empresa en què treballen com pel SEPE, organisme encarregat de pagar els ERTOs. 
Si s’ha cobrat en excés, la casuística pot ser la següent: 

1.- Si l’excés s’ha cobrat al 2020 i s’ha retornat abans del mes d’abril de 2021, s’ha de 
tributar per la diferència entre l’import cobrat menys el retornat. 

2.-  Si s’ha cobrat en excés i se sap que s’ha de retornar perquè ja s’ha rebut la notificació 
del SEPE, però encara no s’ha fet efectiva la devolució, s’ha de tributar per la diferència 
entre l’import cobrat i l’import que se sap que s’ha de retornar.  

3.-  Si s’ha cobrat en excés però no sap la quantia a retornar, s’ha de tributar per l’import 
cobrat i, en tot cas, un cop feta la devolució s’ha de demanar ingressos indeguts. 

Si ens trobem en el cas 2 o 3 es recomana esperar a fer la declaració de renda a mitjans 
de juny, perquè el SEPE pot actualitzar les dades fiscals a Hisenda. 

 

 



 
 

 

3.- Ajuts per COVID-19 

Imports cobrats pels autònoms de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social  

Tributen com a rendiments del treball, NO INCLOURE com a ingressos en l’activitat 
professional de fisioterapeuta. 

Ajuts cobrats de la Generalitat i altres entitats locals, com ajuntaments   

En aquests tipus d’ajuts/subvencions s’ha de mirar la resolució, atès que poden tributar 
per diferents conceptes. 

En cas d’ajudes destinades a compensar la reducció d’ingressos per la COVID-19, en 
activitats d’autònoms s’ha d’afegir l’import cobrat com a ingrés de l’activitat 
professional del fisioterapeuta. 

En cas d’ajudes a persones no autònomes o a autònoms en què la finalitat és una altra 
que la del punt anterior, aleshores tributen com a guany patrimonial a la base general. 

4.- Ajuts per COVID-19 del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Recordar que el Col·legi va concedir ajuts específics per la COVID-19 que tributen com a 
guany patrimonial a la base general. 

5.- Ajuts per a l’adquisició de cotxes i motos 

Es consideren subvencions que tributen com a guany patrimonial a la base general. 

6.- Altres novetats 

6.1. Si s’ha cobrat l’ingrés mínim vital, aquest ingrés NO tributa, però hi ha l’obligació de 
fer la Declaració de Renda. 

6.2. Per a persones en què la suma de base liquidable general més la de l’estalvi és igual 
o inferior a 12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros en comptes dels 
5.550 euros amb caràcter general. 

6.3. A les persones que hagin cobrat ERTOs durant el 2020 i la renda surti a pagar, podran 
escollir pagar-la en 6 mensualitats, sense interessos, de juliol a desembre de 2021, cada 
dia 20 de mes i amb un import màxim total de 30.000 euros. Recordar que per a la resta 
de casos, la renda es pot pagar en un sol cop el 30 de juny o en 2 terminis, 60% el 30 de 
juny i 40% el 5 de novembre de 2021. 
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