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EXEMPCIÓ EN LA TRIBUTACIÓ DE 
L’IRPF DEL SUBSIDI DE MATERNITAT 

 
El subsidi per maternitat és una prestació econòmica equivalent al 100% de 
la base reguladora derivada de la cotització per contingències comunes del 
mes anterior a aquell en què la treballadora comença a gaudir dels períodes 
de descans regulats a l’article 48 del Reial decret legislatiu 2/2015, que 
aprova el Text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors, i del permís 
corresponent previst, per al supòsit de funcionàries, en els apartats a) i b) de 
l’article 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, que aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

El pagament d’aquest subsidi va a càrrec directe de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, però, malgrat no provenir de l’empresari o de 
l’Administració, sempre ha tingut la consideració de rendiments dineraris, a 
partir de la seva naturalesa indiscutida de rendes substitutives del treball, 
subjectes a tributació en la declaració de l’Impost de la renda de les persones 
físiques.  

Una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, la núm. 
810/2016, de 6 de juliol de l’any passat, va reconèixer a la demandant en un 
contenciós contra l’Administració tributària que les prestacions percebudes 
per maternitat havien de restar exemptes de tributació a l’IRPF.  

Malgrat les reticències de l’Agència Tributària, que continua ferma en la seva 
postura, i d’alguna sentència posterior, com la STSJ d’Andalusia (Sala de 
Sevilla), del 27 d’octubre de 2016, que s’hi pronuncia en sentit contrari a la 
de Madrid, CCOO hem decidit endegar una campanya a tots els nivells 
d’ocupació, pública i privada, per tal que les treballadores pugueu reclamar la 
devolució de les quanties corresponents a Hisenda, com si no haguessin de 
tributar les prestacions de maternitat esmentades. 
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Quin és el procediment que hem dissenyat? 

Abans de tot, cal tenir present que les reclamacions es poden fer en els 
casos en què no hagin passat més de quatre anys, és a dir, podeu reclamar 
les persones que vàreu gaudir del permís de maternitat/paternitat al 2012, 
dret que prescriu el 30 de juny de 2017. 
 
Per començar, cal fer una declaració de renda paral·lela, modificant la de 
l'any de maternitat i valorar si surt a compte endegar el procés. En general, 
per als sous baixos no acostuma a compensar. 
 
Aquesta declaració la podeu realitzar, per exemple, amb el programa Padre, 
però el sindicat ofereix aquest servei amb un cost de 30 € per a les afiliades i 
45 € per a la resta de persones. Si us inclineu per aquesta segona opció, 
haureu de demanar cita prèvia a la gestoria fiscal i tributària que assessora 
CCOO, bé al telèfon 622 210 697 o bé a l'adreça de correu 
aps.asesor@gmail.com. 
 
Un cop efectuada la declaració, CCOO tramitarem una petició de devolució 
d’ingressos indeguts davant Hisenda, adjuntant la declaració. Hisenda ha de 
contestar, presumptament, desestimant la petició. Contra aquesta resolució 
s’hi interposarà una reclamació econòmica administrativa al TEAR. Si també 
la desestima, es recorrerà a la via judicial, mitjançant el corresponent 
contenciós administratiu. 
 
Quant a l’afiliació de més de 5 anys d’antiguitat, heu de tenir en compte que 
només heu de pagar la declaració que faci la gestoria (si s’escau), així com 
les despeses processals del judici. Però com que el procés és lent (pot trigar 
entre 2-3 anys, és probable que abans hi hagi un pronunciament del Tribunal 
Suprem que esclareixi la qüestió i així us eviteu el contenciós. 
 
Si teniu més dubtes al respecte, poseu-vos en contacte amb la Luisa Montes 
(lmontes@ccoo.cat). I aquest document resumeix tot el procés. 
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