
 

Qui està obligat a presentar la declaració de la Renda 2020 ? 

 

L’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per 

les persones físiques amb residència habitual a Espanya, segon les circumstàncies 

personals i familiars. 

 

Estan obligats a presentar declaració per IRPF, qui hagi obtingut en el 2020 

rendes superiors a les següents quantitats, amb caràcter general: 

 

A) Rendiments íntegres del treball (sous, salaris, pensions ...) amb els següents 

límits: 

1. Amb caràcter general, el límit és de 22.000 € anuals, si procedeixen d

’un únic pagador. També s’aplica si s’han percebut de varis pagadors 

quan: 

▪ La suma de les quantitats percebudes del segon y restants 

pagadors, per ordre de quantia, no superi en conjunt, 1.500 € 

anuals 

▪ Els seus únics rendiments del treball consisteixen en pensions 

de la Seguretat Social y altres prestacions passives i que el tipus 

de retenció aplicable s’hagi determinat pel procediment 

especial, establert reglamentàriament. 

2. EL límit s’estableix en 14.000 € anuals quan: 

▪ Procedeixen de més d’un pagador, si la suma de les quantitats 

percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, 

superen 1.500 €. 

▪ S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o 

anualitats per aliments (excepte que aquestes últimes 

procedeixin dels pares per decisió judicial). 

▪ El pagador dels rendiments no està obligat a retenir (per 

exemple, pensions procedents de l’estranger) 

▪ Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus 

fixes de retenció. 

 



 

B) Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de 

comptes...) i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingressos a compte 

(per transmissions de béns, d’accions i fons d’inversió, certs premis ...), amb el 

límit conjunt de 1.600 € anuals. S’exclouen d’aquest límit els guanys 

patrimonials de transmissions o reembors d’accions o participacions d’

institucions d’inversió col·lectiva en les que la base de retenció no procedeixi 

a determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. 

 

C) Rendes immobiliàries imputades (per la propietat de certs immobles no 

arrendats diferents de l’habitatge habitual ...) rendiments íntegres de Lletres 

del Tresor, subvencions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o 

de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques amb 

límit, conjunt de 1.000 € anuals. 

 

 

No hauran de declarar qui obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, 

del capital (mobiliari i immobiliari – per arrendament de béns immobles ...),  d’

activitats econòmiques (empresaris, professionals ...) i guanys patrimonials, subjectes 

o no a retenció, quan la seva suma no excedeixi de 1.000 € ni qui hagi obtingut 

pèrdues patrimonials inferiors a 500€. 

No obstant això, encara que no es superin els imports anteriors, hauran de presentar 

declaració els contribuents que es vulguin beneficiar de: 

▪ Deducció per inversió en habitatge habitual (per adquisicions realitzades 

fins el 31 de desembre de 2012). 

▪ Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat. 

▪ Deducció per doble imposició internacional. 

▪ Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de prevenció 

social. 

 

Així mateix, estan obligats a declarar totes les persones titulars de l’ingrés mínim 

vital i totes les persones integrants de la unitat de convivència amb independència 

si compleixen o no els requisits anteriors. 

 


