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RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 

Recordem als afiliats 

a aquest Règim 

Especial de la 

Seguretat Social que 

fins al proper 31 

d’octubre estem en 

període hàbil per 

sol·licitar el canvi de 

base de cotització. 

Recordem als afiliats a aquest Règim Especial de la Seguretat Social 

que fins al proper 31 d’octubre estem en període hàbil per sol·licitar 

el canvi de base de cotització, canvi que tindria efectes a partir del 1r. 

de gener de 2017. Aquest canvi també es pot sol·licitar fins al 30 

d’abril per tenir efectes per al segon semestre del mateix any. 

Tanmateix, també es pot sol·licitar l’augment automàtic de les bases 

de cotització sense necessitat de sol·licitar-ho cada any, si el que es 

desitja és l’actualització de les bases màximes permeses per a cada 

any. 

 

 

L’actual base màxima de cotització és de 3.642,00 euros (quota mensual de 1.088,96 euros). Per 

als que tenen més de 48 anys, si no tenen concedida abans una base superior durant els cinc anys 

anteriors, la base màxima és de 1.964,70 euros (quota mensual de 587,44 euros). També hi ha 

restriccions de bases màximes per a aquests cinc anys anteriors. 

 

En fer les previsions oportunes, si no hi ha nous canvis legislatius, caldrà tenir en consideració la 

Llei 27/2011 d’actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, més 

coneguda com a Llei de Reforma de les Pensions, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2013, així 

com la Llei 23/2013 que està vigent des de l’1 de gener de 2014 i que desvincula les futures 

revaloritzacions de l’Índex de Preus al Consum.  

 

Pel que fa a les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, recordem la novetat que va 

suposar l’establiment d’una anomenada “tarifa plana” per a les altes inicials. En virtut de la Llei 

11/2013 i de la Llei 31/2015, els primers sis mesos d’aplicació de la reducció suposa pagar una 

quota de 50,00 euros, que passen a ser 133,96 euros els sis mesos posteriors, i 187,19 euros fins 

al mes 30è, que és la màxima durada de benefici cotitzable. 

 

També es contemplen beneficis de cotització per als discapacitats i per als casos de pluriocupació 

amb el Règim General. 
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Finalment, deixar constància que existeixen dues bases Mínimes de cotització. La primera és la de 

general aplicació, base mínima 893,10 (quota de 267,03 euros). La segona s’aplica als autònoms 

que tenen contractats 10 o més treballadors i també als autònoms societaris. En aquest cas, la base 

mínima és de 1.067,40 euros, amb una quota de 319,15 euros. 
 

 

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

 

Aquest tribut tant sols 

afecta a les societats i 

en general a les 

entitats amb o sense 

personalitat jurídica 

que tinguin una xifra 

de negocis superior a 

1 milió d’euros. 

 

 

Recordem que aquest tribut ja no es paga per part dels empresaris 

individuals (persones físiques) i, per tant, sols afecta a les societats i 

en general a les entitats amb o sense personalitat jurídica que tinguin 

una xifra de negocis superior al milió d’euros. Aquesta xifra sempre 

es refereix al penúltim exercici, de manera que per gaudir o no de 

l’exempció l’any 2016 s’haurà tingut en compte la xifra de negocis de 

l’any 2014. 

 

La xifra de negocis no sols determina l’exempció sinó també el coeficient de ponderació aplicable, 

que va de l’1,29 a l’1,35, segons el següent detall: 

 

Import net xifra negocis (euros)  Coeficient 

De 1.000.000 fins a 5.000.000  1,29 

De 5.000.000,01 fins a 10.000.000  1,30 

De 10.000.000,01 fins a 50.000.000  1,32 

De 50.000.000,01 fins a 100.000.000  1,33 

Més de 100.000.000  1,35 

 

La xifra de negocis es refereix al conjunt de les activitats econòmiques del subjecte passiu i, si 

l’entitat forma part d’un grup de societats (art. 42 del Codi de Comerç), l’import de la xifra de 

negocis es referirà al conjunt d’entitats del grup. 

 

També recordem que des de fa uns anys ha desaparegut com a element tributari el “nombre 

d’obrers”. Els altres elements tributaris que intervenen en el càlcul de la quota, com és ara la 

potència en Kw i la superfície, quan hagin tingut una oscil·lació (en més o en menys) superior al 

20%, obliguen a presentar una declaració de variació en el termini d’un mes de la data en què 

s’ha produït la modificació i tindrà efectes per a l’exercici següent. 

Finalment, recordar que el termini de pagament, pel que fa als Ajuntaments corresponents a la 

comarca de l’Anoia, és fins al 3 de novembre proper. 
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COMPTE CORRENT TRIBUTARI 

 

Aquest règim 

permet la 

compensació de 

crèdits i deutes que 

tinguin amb la 

Hisenda Pública. 

Recordem als nostres clients que els darrers anys s’ha vingut aplicant, per 

als contribuents que s’hi van acollir, el sistema de compte corrent 

tributari. Aquest règim permet la compensació de crèdits i deutes que 

tinguin amb la Hisenda Pública, de manera que aquesta li comunica el 

saldo final de cada trimestre, creant-se una nova liquidació tributària que 

substitueix totes les compensades.  

 

S’exigeix que les devolucions (és a dir els crèdits compensables), tinguin una certa rellevància 

respecte dels deutes. Per aquest motiu, s’ha fixat que els crèdits reconeguts han de suposar com a 

mínim el 40% dels deutes, en l’exercici anterior a la sol·licitud del compte corrent tributari. 

Les sol·licituds per a l’any 2017 s’han de presentar aquest mes d’octubre. Les empreses 

interessades poden posar-se en contacte amb el nostre despatx per ampliar informació i facilitar-

los la tramitació. 

 

ACTUALITAT MÒDULS 

 

La Llei de 

Pressupostos 

Generals de l’Estat 

per al 2016 va 

modificar 

novament els límits 

per als exercicis 

2016 i 2017 

 

Dins del paquet de la “Reforma Fiscal” que va entrar en vigor l’1 de gener 

de 2015, s’inclou l’objectiu de restringir l’aplicació del règim de mòduls, 

establint-se NOUS LÍMITS GENERALS sobre algunes magnituds. 

 

Això no obstant, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 

va modificar novament els límits per als exercicis 2016 i 2017, de manera 

que podríem resumir-ho en el següent quadre: 

 

 

 

(1) Es computen totes les operacions, incloses les que no obliguen a expedir factura. 

(2) Sols es computen les operacions que s’hagin d’anotar al Llibre Registre de vendes. 
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Recordem que per a l’actual exercici 2016 ja no han estat inclosos al Règim de Mòduls els titulars 

de les activitats subjectes a la retenció de l’1% sobre els ingressos que corresponen als epígrafs 

següents:  314, 315, 316.2, 316.3, 316.4, 316.9, 453, 463, 468, 474.1, 501.3, 504.1, 504.2, 

504.3, 504.4, 504.5, 504.6, 504.7, 504.8, 505.1, 505.2, 505.3, 505.4, 505.5, 505.6 i 505.7.  

En definitiva, de les activitats econòmiques subjectes a retenció, únicament es mantenen a mòduls 

els titulars de l’activitat de transports (epígraf 722), les agràries i les ramaderes. 

Per altra banda, caldrà veure l’Ordre Ministerial que haurà de sortir abans del 30 de novembre que 

establirà les quanties aplicables per a l’any 2017, així com la possible reducció d’alguns límits 

concrets (número de persones) a cadascuna de les activitats acollides al règim de mòduls, fet que 

pot suposar una nova exclusió.  

L’exclusió del règim de mòduls comportarà que la determinació dels rendiments es faci mitjançant 

l’estimació directa simplificada i la tributació de l’IVA, en el seu cas, es faci pel Règim General, amb 

les obligacions formals que tot això comportarà, entre les quals, l’acompliment dels llibres registre 

reglamentaris. 

El nostre despatx professional podrà proporcionar l’assistència que es pugui precisar per aquest 

canvi en el règim de tributació. 

 

NOVA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 

 

La novetat principal 

d’aquesta disposició 

radica en l’obligació 

d’utilitzar mitjans 

electrònics en la 

relació de les 

persones jurídiques 

amb l’Administració. 

En data 2 d’octubre de 2016 ha entrat en vigor la Llei 39/2015, al 

cap d’un any de la seva publicació al B.O.E. La novetat principal 

d’aquesta disposició radica en l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics 

en la relació de les persones jurídiques amb l’Administració. Aquesta 

relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació 

de documents i sol·licituds a través de registre. Aquesta Llei obliga, 

entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense 

personalitat jurídica, com són les comunitats de béns i les comunitats 

de propietaris. 

 

 

Pel que fa a les persones físiques, en l’àmbit de l’Agència Tributària, es pot destacar la novetat que 

voluntàriament es poden adherir a un servei de la mateixa Agència Tributària per rebre un avís al 

telèfon mòbil o al correu electrònic conforme rebrà una notificació a casa seva. Això els permetrà 

estar alerta de l’arribada de la comunicació o accedir a la notificació a través de la seu electrònica. 

 

fiscal@gcarles.com
callto:938017227
www.gcarles.com


  

NOVETATS  / ACTUALITAT PER A EMPRESARIS I PROFESSIONALS 

Jaume Carles 

            OCTUBRE-2016 

 

fiscal@gcarles.com – t. 938 017 227 – www.gcarles.com 

IGUALADA-BARCELONA-CAPELLADES-REUS-VIC 

                                                                                                                                                                                                                                                            5 

 

Per la part de l’Administració, s’estableix també l’obligació a totes les Administracions Públiques de 

comptar amb un registre electrònic general i hauran de mantenir un arxiu electrònic únic dels 

documents relatius als procediments finalitzats de cada Administració Pública. 

En matèria de terminis cal destacar la declaració dels dissabtes com a dies inhàbils, unificant així el 

còmput de terminis en l’àmbit judicial i administratiu. 

En general, es mantenen la regulació sobre els requisits dels actes administratius, la seva eficàcia i 

les regles sobre nul·litat i anul·labilitat establertes en la Llei 30/1992, que ara queda derogada per 

la nova legislació. Es regula la tramitació simplificada del procediment administratiu comú, on 

s’estableix el seu àmbit objectiu d’aplicació, el termini màxim de resolució que serà de trenta dies i 

els tràmits de que constarà. 

Finalment, es suprimeixen les reclamacions prèvies a la via civil i laboral. 

 

 

Igualada, octubre de 2016 
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