
   

 
 

Principals novetats en el règim d’estimació objectiva 

o mòduls 
 

 

Nota de les principals novetats de l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de 

novembre, per la qual es regula per a l’any 2016 el mètode d’estimació 

objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (BOE núm. 276, 

dimecres 18 de novembre de 2015). 
 

1. Nous límits d’exclusió del sistema de tributació de mòduls per als 

exercicis 2016 i 2017 

 
• El volum d’ingressos pel conjunt de les activitats —excepte les agrícoles i ramaderes— 

passa dels 450.000 € actuals a 250.000 €. 

  
• El volum de compres de béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, passa dels 

300.000 € actuals als 250.000 €. 

 

• També queden excloses de mòduls les activitats que l’any immediat anterior hagin 

realitzat operacions amb empresaris o professionals, per les quals estiguin obligats a 

emetre factura, aquest límit serà de 125.000 €.  

 

Aquesta modificació afecta principalment les activitats de transports de mercaderies per 

carretera IAE: 722 i serveis de transports de mudances IAE: 757.  

 

Noves magnituds excloents específiques per a les activitats de transport de mercaderies 

per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757), el límit disminueix de 5 

a 4 vehicles qualsevol dia de l’any.  

Nota: en tots aquests volums s’han de sumar també les operacions del cònjuge, els descendents i 

ascendents, així com les de les entitats en atribució de rendes on participin, sempre que siguin 

activitats idèntiques o similars, existeixi direcció comuna i es comparteixin mitjans personals i 

materials. 

2. Activitats excloses de l’aplicació del règim de mòduls a partir de la 

modificació 

 
Queden directament excloses de l’aplicació del règim de mòduls un conjunt d’activitats dels grups 

3, 4 i 5 de la secció 1a de l’impost sobre activitats econòmiques. Les activitats excloses són: 

 

- IAE 314 i 315: tancaments metàl·lics i fabricació. 

- IAE 316.2, 3 4 i 9: fabricació d'articles de ferreteria.  

- IAE 453: confecció en sèrie de peces de vestir.  



   

- IAE 463: fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet, etc. 

- IAE 468: indústria del moble de fusta. 

- IAE 474.1: impressió de textos o imatges.  

- IAE 501.3: petits treballs de construcció en general.  

- IAE 504.1: instal·lacions i muntatges.  

- IAE 504.2 i 3: instal·lacions de lampisteria, fred, calor i condicionament d'aire.  

- IAE 504.4, 5, 6, 7 i 8: instal·lació de parallamps i similars. Muntatge i instal·lació de cuines. 

- IAE 505.1, 2, 3 i 4: revestiments, terres i paviments i col·locació d'aïllaments. 

- IAE 505.5: fusteria i serralleria.  

- IAE 505.6: pintura de qualsevol tipus.  

- IAE 505.7: treballs en guix, escaiola, decoració d'edificis i locals. 

 

Aquells autònoms que, per aplicació d’aquests canvis normatius o per la seva renúncia voluntària 

al sistema, deixin de tributar pel sistema de mòduls, hauran de determinar el seu benefici a partir 

de l’any 2016 a través del règim d’estimació directa simplificada, més conegut popularment com a 

sistema de facturació real de l’impost sobre la renda de les persones (IRPF). Això significa que 

tributaran d’acord amb el rendiment net real de la seva activitat, que es determinarà per la 

diferència entre ingressos i despeses fiscalment deduïbles. 

 

Quant a l’IVA, quedaran inclosos dins el Règim General (excepte els comerciants minoristes, que 

continuaran mantenint el Règim Especial del recàrrec d’equivalència) i pagaran per la diferència 

entre l’IVA repercutit (cobrat) i l’IVA suportat (pagat). 

 

Les activitats que queden excloses de mòduls formalment hauran de registrar les factures emeses i 

factures rebudes (a part del llibre registre de béns d’inversió, si és el cas). 

  
Observacions: encara que s’ha extremat al màxim la cura per assegurar l’exactitud i fidelitat d’aquesta informació i de les 

dades contingudes, Girona Emprèn no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar 

d’accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d’aquesta fitxa. 


