
 

PART II.- QUINES IMPLICACIONS FISCALS HI HA EN RELACIÓ AL RECOLZAMENT A LES FAMÍLIES, 

AUTÒNOMS I EMPRESARIS EN EL MARC DE LA COVID-19?  

RECOLZAMENT A LES FAMÍLIES 

Pel que fa als ajuts econòmics de recolzament a les famílies cal dir que a l’article 8 del RDL  

estableix que les famílies de nens beneficiaris d’una beca o ajut de menjador durant el curs 

escolar que es trobin afectats pel tancament de centres educatius tindran dret a ajudes 

econòmiques o la prestació directa de distribució d’aliments. La gestió d’aquestes mesures es 

duran a terme per part dels serveis socials d’atenció primària en coordinació amb els centres 

escolars i les respectives conselleries d’educació i de serveis social de les CCAA, Ceuta i Melilla. 

Seran beneficiàries les famílies amb alumnat d’educació infantil, educació primària i educació 

secundària obligatòria  a qui les CCAA, Ceuta i Melilla o els serveis socials municipals han 

concedit beques o ajudes per la menjador escolar durant el present curs acadèmic. 

Entenem que aquestes beques entrarien dintre del supòsit d’exempció contemplat a l’article   7 

de l’IRPF per a les beques públiques percebudes per al de cursar estudi reglats. 

 

Renta mínima d’inserció ( LIRPF article  7y) 

Cal recordar que estan exemptes en l’IRPF les prestacions econòmiques establertes per les CCAA 

en concepte de renda mínima d’inserció per a  garantir recursos econòmics de subsistència a les 

persones que no en tinguin, així com les demés ajudes establertes per aquestes o per entitats 

locals per atendre, amb arreglo a la seva normativa, a col·lectiu en risc d’excussió social, 

situacions d’emergència social, necessitats de persones sense recursos o necessitats 

d’alimentació, escolarització i demés necessitats bàsiques de menors o persones amb 

discapacitat quan ells i les persones al seu càrrec, no disposin de mitjans econòmics suficients 

fins un import màxim anual de 1,5 vegades l’IPREM. 

En conseqüència, les mesures aprovades per les CCAA ena quest ordre estaran exemptes fins el 

límit assenyalat. 

 

Ajudes per mort de familiars 8 LIRPF article  7h) i r) 

Amb caràcter general totes aquestes prestacions estan subjectes a l’IRPF i al seu sistema  de 

retencions a compte en concepte de rendiments del treball, llevat que resulti d’aplicació 

d’alguna exempció, com és el cas de les pensions per orfandat o les prestacions per sepeli que 

estan exemptes fins la quantia  des les  despeses  sense perjudici del seu tractament com 

rendiments del treball irregulars en la part no exempta. 
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