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22355 ORDRE de 28 de novembre de 2001 per la
qual es despleguen per a l’any 2002 el règim
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial
simplificat de l’impost sobre el valor afegit.
(«BOE» 287, de 30-11-2001.)
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activitats que preveuen l’annex II de l’Ordre i el règim
simplificat de l’impost sobre el valor afegit en els mòduls
per calcular la quota anual per unitat.
D’altra banda, es procedeix a reduir determinats signes, índexs o mòduls aplicables a les activitats de transport, per paiar l’efecte produït pel preu del gasoil en
l’exercici de 2001 en les activitats econòmiques esmentades.
Per aquesta raó, s’incorpora a l’Ordre una disposició
addicional que redueix determinats signes, índexs o
mòduls que preveu l’Ordre de 29 de novembre de 2000,
per la qual es despleguen per a l’any 2001 el règim
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit.
De la mateixa manera, en una altra disposició addicional s’estableixen mesures provisionals per determinar
els pagaments fraccionats en el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i quotes trimestrals en el règim simplificat de l’impost
sobre el valor afegit, que cal realitzar l’any 2002 per
aquestes activitats de transport, sens perjudici de la seva
revisió una vegada conegut el preu mitjà de gasoil en
aquest últim exercici.
Finalment, s’hi afegeix una tercera disposició addicional que redueix el percentatge per calcular la quota
meritada per operacions corrents en el règim simplificat
a l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades
per crisis sectorials que condicionen la política de preus
i el volum d’operacions de les explotacions. En aquest
cas, la reducció s’efectua a l’empara de l’article 38.3
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat
pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, que
habilita el ministre d’Hisenda, davant circumstàncies
excepcionals, per reduir els índexs o els mòduls aplicables en el règim simplificat d’aquest impost.
En virtut d’això, aquest Ministeri ha disposat:

Activitat econòmica

Primer.—1. De conformitat amb els articles 30 del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5 de
febrer, i 37 del Reglament de l’impost sobre el valor
afegit, aprovat per l’article 1 del Reial decret 1624/1992,
de 29 de desembre, el règim d’estimació objectiva de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim
especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit són
aplicables a les activitats o els sectors d’activitat que
s’esmenten a continuació:
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L’article 30 del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial
decret 214/1999, de 5 de febrer, i l’article 37 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial
decret 1624/1992, de 29 de desembre, estableixen que
el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i el règim especial simplificat
de l’impost sobre el valor afegit s’apliquen a les activitats
que determini el ministre d’Hisenda. Per tant, aquesta
Ordre té per objecte donar compliment per a l’exercici
de 2002 als mandats que contenen els preceptes reglamentaris esmentats.
Aquesta Ordre manté l’estructura de la vigent per
a l’any 2001 i l’import monetari hi figura exclusivament
en euros.
Des de l’any 1996 els mòduls aplicables a les activitats incloses en els règims d’estimació objectiva de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i simplificat de l’impost sobre el valor afegit no han experimentat cap increment.
Considerant les previsions macroeconòmiques
actuals que afirmen un sosteniment de les vendes al
detall i un creixement moderat del consum final nacional, juntament amb la xifra d’inflació inclosa en els
pressupostos generals de l’Estat, determinats valors
incorporats en aquesta Ordre són objecte d’una actualització, per referència a les xifres de l’any anterior,
que queda marcada en un percentatge del 4,8. Aquesta
xifra també inclou un cert alentiment de la inversió
detectada i exclou l’elevada aportació al PIB del sector
exterior, aliè en general als sectors inclosos en aquesta
Ordre.
En el sector agrari l’increment del benefici mitjà es
posa de manifest directament per l’aplicació dels índexs
de rendiment previstos sense necessitat d’actualitzar-los
perquè aquests índexs operen sobre el volum d’ingressos
real de cada contribuent.
Per tant, en el règim d’estimació objectiva de l’impost
sobre la renda de les persones físiques l’increment
s’aplica únicament sobre els mòduls per calcular el rendiment anual per unitat abans d’amortització per a les
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Ramaderia independent.
Serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar.
Altres tasques, serveis i activitats accessoris duts a terme per agricultors o ramaders exclosos
o no inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el
valor afegit.
Altres tasques, serveis i activitats accessoris duts a terme per titulars d’activitats forestals exclosos
o no inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el
valor afegit.
Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles exercides en règim de
parceria.
Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals exercides en règim de parceria.
Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals,
que requereixin l’alta en un epígraf corresponent a activitats industrials a les tarifes de l’impost
sobre activitats econòmiques i exerceixin els titulars de les explotacions de les quals s’obtinguin
directament els productes naturals esmentats.
Tancaments metàics i fabricació d’estructures metàiques i caldereria.
Fabricació d’articles de ferreteria, manyeria, cargolam, derivats del filferro, parament de casa
i altres articles de metall no classificats en altres llocs (n.c.a.ll.).
314 i 315
316.2, 3, 4 i 9
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419.1
Indústries del pa i la brioixeria.
419.2
Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes.
419.3
Indústries d’elaboració de masses fregides.
423.9
Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars.
453
Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan l’execució es faci
majoritàriament per encàrrec a tercers.
453
Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, executada directament per la
mateixa empresa, quan es faci exclusivament per a tercers i per encàrrec.
463
Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció.
468
Indústria del moble de fusta.
474.1
Impressió de textos o imatges.
501.3
Feines de paleta i petits treballs de construcció en general.
504.1
Instaacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire).
504.2 i 3
Instaacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire.
504.4, 5, 6, 7 i 8 Instaació de parallamps i similars. Muntatge i instaació de cuines de tot tipus i classe, amb
tots els accessoris. Muntatge i instaació d’aparells elevadors de qualsevol classe i tipus. Instaacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe. Muntatges metàics i instaacions industrials completes, sense
vendre ni aportar la maquinària ni els elements objecte de la instaació o el muntatge.
505.1, 2, 3 i 4 Revestiments, enrajolats i paviments i coocació d’aïllaments.
505.5
Fusteria i manyeria.
505.6
Pintura de qualsevol tipus i revestiment amb paper, teixits o plàstics i acabament i decoració
d’edificis i locals.
505.7
Treballs en guix i escaiola i decoració d’edificis i locals.
642.1, 2, 3
Elaboració de productes de xarcuteria per detallistes de carn.
642.5
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 642.5 per la rostida de pollastres.
644.1
Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis.
644.2
Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.
644.3
Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.
644.6
Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments o sense, patates fregides,
productes d’aperitiu, fruites seques, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants.
647.1
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 647.1 pel servei de comercialització de loteries.
647.2 i 3
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 647.2 i 3 pel servei de comercialització de loteries.
652.2 i 3
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 652.2 i 3 pel servei de comercialització de loteries.
653.2
Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells
d’ús domèstic accionats per un altre tipus d’energia diferent de l’elèctrica, així com mobles
de cuina.
653.4 i 5
Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres,
persianes, etc.
654.2
Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres.
654.5
Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la casa, d’oficina, mèdics,
ortopèdics, òptics i fotogràfics).
654.6
Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire per a tota classe de vehicles, excepte
les activitats de comerç a l’engròs dels articles esmentats.
659.3
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 659.3 pel servei de recollida de negatius i altre
material fotogràfic impressionat per al processament en un laboratori de tercers i el lliurament
de les còpies i les ampliacions corresponents.
659.4
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 659.4 pel servei de comercialització de targetes
de transport públic, targetes d’ús telefònic i altres de similars, així com loteries.
662.2
Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 662.2 pel servei de comercialització de loteries.
663.1
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent dedicat exclusivament a la comercialització de masses fregides, amb cobertures o farciments o sense, patates fregides, productes
d’aperitiu, fruites seques, llaminadures, preparació de xocolata i begudes refrescants i facultat
per a l’elaboració dels productes propis de xurreria i patates fregides a la pròpia instaació
o vehicle.
Restaurants de dues forquilles.
Restaurants d’una forquilla.
Cafeteries.
Cafès i bars de categoria especial.
Altres cafès i bars.
Serveis en quioscos, casetes, parades o altres locals anàlegs.
Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.
Servei d’hostalatge en hotels i motels d’una o dues estrelles.
Servei d’hostalatge en hostals i pensions.
Servei d’hostalatge en fondes i cases d’hostes.
Reparació d’articles elèctrics per a la casa.
Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles.
Reparació de calçat.
Reparació d’altres béns de consum n.c.a.ll. (excepte reparació de calçat, restauració d’obres d’art,
mobles, antiguitats i instruments musicals).
671.4
671.5
672.1, 2 i 3
673.1
673.2
675
676
681
682
683
691.1
691.2
691.9
691.9
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692
699
721.1 i 3
721.2
722
751.5
757
933.1
933.9
967.2
971.1

Reparació de maquinària industrial.
Altres reparacions n.c.a.ll.
Transport urbà coectiu i de viatgers per carretera.
Transport per autotaxis.
Transport de mercaderies per carretera.
Greixatge i rentatge de vehicles.
Serveis de mudances.
Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.
Altres activitats d’ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparació
d’exàmens i oposicions i similars n.c.a.ll.
Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.
Tint, neteja en sec, rentada i planxada de roba feta i de peces de roba i articles de la casa
usats.
Serveis de perruqueria de senyores i senyors.
Salons i instituts de bellesa.
Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.

972.1
972.2
973.3

Activitat econòmica

a les activitats recollides a l’annex I cal atenir-se al concepte que s’indica al número tercer següent d’aquesta
Ordre.
Segon.—1. De conformitat amb l’article 30 del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5 de
febrer, el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre
la renda de les persones físiques és aplicable, a més,
a les activitats a les quals sigui aplicable el règim especial
de l’agricultura, ramaderia i pesca o el del recàrrec d’equivalència de l’impost sobre el valor afegit, que s’esmenten a continuació:
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2. La determinació de les operacions econòmiques
incloses en cada activitat s’ha d’efectuar amb les normes
de l’impost sobre activitats econòmiques.
Així mateix, s’han d’incloure en cada activitat les operacions econòmiques que s’esmenten de manera expressa als annexos I i II d’aquesta Ordre, sempre que es
duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.
Per a les activitats recollides a l’annex II d’aquesta
Ordre, es considera accessòria a l’activitat principal aquella el volum d’ingressos de la qual no superi el 40 per
100 del volum corresponent a l’activitat principal. Per

—

653.1
653.2

652.2 i 3

651.2
651.3 i 5
651.4
651.6

651.1

647.2 i 3

647.1

643.1 i 2
644.1
644.2
644.3
644.6

641
642.1, 2, 3 i 4
642.5
642.6

—

Agrícola o ramadera susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia
i pesca de l’impost sobre el valor afegit.
Activitat forestal susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca
de l’impost sobre el valor afegit.
Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles.
Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats, llevat triperia.
Comerç al detall d’ous, aviram, conills de granja, cacera i de productes derivats.
Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d’animals d’abastament, frescos
i congelats.
Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l’aquïcultura i de cargols.
Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, i de llet i productes lactis.
Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.
Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.
Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments o sense, patates fregides,
productes d’aperitiu, fruites seques, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants.
Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments
amb venedor.
Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i begudes en règim d’autoservei
o mixt en establiments la sala de vendes dels quals tingui una superfície inferior als 400
metres quadrats.
Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la casa, catifes i similars i articles de
tapisseria.
Comerç al detall de tota classe de peces de roba per al vestit i el pentinat.
Comerç al detall de llenceria, cotilleria i peces de roba especials.
Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria.
Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres,
bosses, maletes i articles de viatge en general.
Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos,
dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d’articles
per a la higiene i la neteja personal.
Comerç al detall de mobles.
Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells
d’ús domèstic accionats per un altre tipus d’energia diferent de l’elèctrica, així com mobles
de cuina.
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653.3
653.9
654.2
654.6
659.2
659.3
659.4
659.4
659.6
659.7
662.2
663.1
663.2
663.3
663.4

Sens perjudici del que assenyalen els paràgrafs anteriors d’aquesta lletra, les activitats «Altres tasques, serveis i activitats accessoris duts a terme per agricultors
i/o ramaders exclosos o no inclosos en el règim especial
de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el
valor afegit» i «Altres tasques, serveis i activitats accessoris duts a terme per titulars d’activitats forestals exclosos o no inclosos en el règim especial de l’agricultura,
ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit» que
preveu el número primer d’aquesta Ordre només queden
sotmeses al règim d’estimació objectiva de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i, si escau, al
règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit,

b) Magnitud en funció del volum d’ingressos:
300.506,05 euros de volum d’ingressos en les activitats següents:
«Ramaderia independent».
«Serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar».
«Altres tasques, serveis i activitats accessoris duts
a terme per agricultors o ramaders exclosos o no inclosos
en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca
de l’impost sobre el valor afegit».
«Altres tasques, serveis i activitats accessoris duts
a terme per titulars d’activitats forestals exclosos o no
inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia
i pesca de l’impost sobre el valor afegit».
«Aprofitaments que corresponguin al cedent en les
activitats agrícoles exercides en règim de parceria».
«Aprofitaments que corresponguin al cedent en les
activitats forestals exercides en règim de parceria».
«Agrícola o ramadera susceptible d’estar inclosa en
el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de
l’impost sobre el valor afegit».
«Forestal susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre
el valor afegit».
«Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que
requereixin l’alta en un epígraf corresponent a activitats
industrials a les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques i les exerceixin els titulars de les explotacions
de les quals s’obtinguin directament els productes naturals esmentats».

Comerç al detall d’articles de parament de casa, ferreteria, adornament, regal o reclam (incloent-hi
bijuteria i petits electrodomèstics).
Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament de la casa n.c.a.ll..
Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles sense motor.
Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire per a vehicles terrestres sense motor,
excepte les activitats de comerç a l’engròs dels articles esmentats.
Comerç al detall de mobles d’oficina i de màquines i equips d’oficina.
Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.
Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles
arts, excepte en quioscos situats a la via pública.
Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats a la via pública.
Comerç al detall de joguines, articles d’esport, roba esportiva, calçat i pentinat, armes, cartutxos
i articles de pirotècnia.
Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i petits animals.
Comerç al detall de tota classe d’articles, incloent-hi alimentació i begudes, en establiments diferents
dels especificats al grup 661 i a l’epígraf 662.1.
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de productes alimentaris, incloent-hi
begudes i gelats.
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’articles tèxtils i de confecció.
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de calçat, pells i articles de cuir.
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’articles de drogueria i cosmètics
i de productes químics en general.
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’altres classes de mercaderies n.c.a.ll..

663.9
2. La determinació de les operacions econòmiques
incloses en cada activitat s’ha d’efectuar d’acord amb
les normes de l’impost sobre activitats econòmiques.
Així mateix, s’han d’incloure en cada activitat les operacions econòmiques que s’esmenten de manera expressa en els annexos I i II d’aquesta Ordre, sempre que
s’exerceixin amb caràcter accessori a l’activitat principal.
Per a les activitats esmentades a l’annex II d’aquesta
Ordre, es considera accessòria a l’activitat principal aquella el volum d’ingressos de la qual no superi el 40 per
100 del volum corresponent a l’activitat principal. Per
a les activitats que especifica l’annex I cal atenir-se al
concepte que s’indica en el número tercer següent d’aquesta Ordre.

Magnitud aplicable al conjunt d’activitats:

Tercer.—No obstant el que disposen els números primer i segon d’aquesta Ordre, el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor
afegit no són aplicables a les activitats o els sectors
d’activitat que superin les magnituds següents:
a)

450.759,08 euros de volum d’ingressos anuals.
A aquests efectes, només es computen:
Les operacions que s’hagin d’anotar en el llibre registre de vendes o ingressos que preveu l’article 65.7 del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5 de
febrer, o en el llibre registre que preveu l’article 40.1
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat
pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.
Les operacions, no incloses en els paràgrafs anteriors,
per les quals estiguin obligats a emetre i conservar factures, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article
2 del Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre,
pel qual es regula el deure d’expedir i lliurar la factura
que incumbeix a empresaris i professionals, llevat de
les operacions compreses en l’article 121.3 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, i dels arrendaments de béns immobles que no
es qualifiquin com a rendiments d’activitat econòmica.
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3 persones que hi treballen

4 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen

4 persones que hi treballen
5 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen

4 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen

6 persones que hi treballen

6 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen

3 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
5 persones que hi treballen
5 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen

3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen

5 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen

4 persones que hi treballen

Magnitud

no es computen les subvencions corrents o de capital
ni les indemnitzacions, com tampoc l’impost sobre el
valor afegit i, si escau, el recàrrec d’equivalència que
gravi l’operació, per a les activitats que tributin pel règim
simplificat de l’impost sobre el valor afegit.
c) Magnituds específiques:
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si el volum d’ingressos conjunt imputable és inferior al
corresponent a les activitats agrícoles i/o ramaderes o
forestals principals.
A efectes del que disposen les lletres a) i b) anteriors,
el volum d’ingressos inclou la totalitat dels obtinguts
en el conjunt de les activitats esmentades, i entre aquests
Activitat econòmica

Tancaments metàics i fabricació d’estructures metàiques i caldereria ...........
Fabricació d’articles de ferreteria, manyeria, cargolam, derivats del filferro, parament de casa i altres articles de metall n.c.a.ll. .................... ....................
Indústries del pa i la brioixeria ..................................................................
Indústries de la pastisseria, brioixeria i galetes .............................................
Indústries d’elaboració de masses fregides .................................................
Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars ..................
Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan
l’execució es dugui a terme majoritàriament per encàrrec a tercers ..............
Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, executada directament per la mateixa empresa, quan es faci exclusivament per a tercers
i per encàrrec ....................................................................................
Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per
a la construcció ..................................................................................
Indústria del moble de fusta .....................................................................
Impressió de textos o imatges ..................................................................
Feines de paleta i petits treballs de construcció en general ............................
Instaacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire)
Instaacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire ........................
Instaació de parallamps i similars. Muntatge i instaació de cuines de qualsevol
classe i tipus, amb tots els accessoris. Muntatge i instaació d’aparells elevadors de qualsevol classe i tipus. Instaacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fil i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol
classe. Muntatges metàics i instaacions industrials completes, sense vendre
ni aportar la maquinària ni els elements objecte de la instaació o el muntatge
Revestiments, enrajolats i paviments i coocació d’aïllaments ........................
Fusteria i manyeria .................................................................................
Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiment amb paper, teixits o plàstics
i acabament i decoració d’edificis i locals ................................................
Treballs en guix i escaiola i decoració d’edificis i locals ..................................
Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles ...........................
Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats .....
Comerç al detall d’ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats ...
Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d’animals d’avituallament, frescos i congelats ............................................................
Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l’aquïcultura
i de cargols .......................................................................................
Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, i de llet i productes
lactis ................................................................................................
Despatxos de pa, pans especials i brioixeria ................................................
Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria ..................
Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments o sense,
patates fregides, productes d’aperitiu, fruites seques, llaminadures, preparats
de xocolata i begudes refrescants ..........................................................
Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes
en establiments amb venedor ...............................................................
Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i begudes en
règim d’autoservei o mixt en establiments la sala de vendes dels quals tingui
una superfície inferior a 400 metres quadrats ..........................................
Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la casa, catifes i similars
i articles de tapisseria ..........................................................................
Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i el pentinat ...................
Comerç al detall de llenceria, cotilleria i peces de roba especials .....................
Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria ......................................
Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius,
cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general ...............
Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja,
pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració
i de productes químics, i d’articles per a la higiene i la neteja personal ..........
Comerç al detall de mobles ......................................................................
Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics
i altres aparells d’ús domèstic accionats per un altre tipus d’energia diferent
de l’elèctrica, així com mobles de cuina ..................................................
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Magnitud

4 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
10 persones que hi treballen
10 persones que hi treballen
8 persones que hi treballen
8 persones que hi treballen
8 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
10 persones que hi treballen
8 persones que hi treballen
8 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
5 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
2 persones que hi treballen
5 vehicles qualsevol dia de l’any
3 vehicles qualsevol dia de l’any
5 vehicles qualsevol dia de l’any
5 persones que hi treballen
5 vehicles qualsevol dia de l’any
4 persones que hi treballen
5 persones que hi treballen
3 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
6 persones que hi treballen
4 persones que hi treballen

El personal que hi treballa s’ha de determinar per
la mitjana ponderada corresponent al període en què
s’hagi exercit l’activitat durant l’any immediatament anterior.
El personal emprat inclou tant el no assalariat com
l’assalariat. A efectes de determinar la mitjana ponderada
s’apliquen exclusivament les regles següents:

Comerç al detall d’articles de parament de casa, ferreteria, adornament, regal
o reclam (incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics) .............................
Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament,
portes, finestres, persianes, etc. .............................................................
Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament de la casa n.c.a.ll. .............
Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres ..........
Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la casa,
d’oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics) .....................................
Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire per a tota classe de
vehicles ............................................................................................
Comerç al detall de mobles d’oficina i de màquines i equips d’oficina ...............
Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori i articles
de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats a la via pública ................
Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats a la via pública
Comerç al detall de joguines, articles d’esport, roba esportiva, calçat i pentinat,
armes, cartutxos i articles de pirotècnia ..................................................
Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i petits animals. ....................
Comerç al detall de tota classe d’articles, incloent-hi alimentació i begudes,
en establiments diferents dels especificats al grup 661 i a l’epígraf 662.1 .....
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de productes alimentaris, incloent-hi begudes i gelats .....................................................
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’articles tèxtils
i de confecció ....................................................................................
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de calçat, pells
i articles de cuir ..................................................................................
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’articles de drogueria i cosmètics i de productes químics en general ................................
Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’altres classes
de mercaderies n.c.a.ll. ........................................................................
Restaurants de dues forquilles ..................................................................
Restaurants d’una forquilla ......................................................................
Cafeteries .............................................................................................
Cafès i bars de categoria especial .............................................................
Altres cafès i bars ..................................................................................
Serveis en quioscos, casetes, parades o altres locals anàlegs .........................
Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries .............................................
Servei d’hostalatge en hotels i motels d’una o dues estrelles ..........................
Servei d’hostalatge en hostals i pensions ....................................................
Servei d’hostalatge en fondes i cases d’hostes .............................................
Reparació d’articles elèctrics per a la casa ..................................................
Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles ..........................
Reparació de calçat ................................................................................
Reparació d’altres béns de consum n.c.a.ll. (llevat de reparació de calçat, restauració d’obres d’art, mobles antiguitats i instruments musicals) ................
Reparació de maquinària industrial ............................................................
Altres reparacions n.c.a.ll. ........................................................................
Transport urbà coectiu i de viatgers per carretera .......................................
Transport per autotaxis ...........................................................................
Transport de mercaderies per carretera ......................................................
Greixatge i rentatge de vehicles ................................................................
Serveis de mudances ..............................................................................
Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc. ...
Altres activitats d’ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions i similars n.c.a.ll. .........................
Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport ..........................................
Tint, neteja en sec, rentada i planxada de roba feta i de peces i articles de
la casa usats ......................................................................................
Serveis de perruqueria de senyores i senyors ..............................................
Salons i instituts de bellesa ......................................................................
Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores .....................
Per comptar la magnitud que determini la inclusió
en el règim d’estimació objectiva o, si escau, del règim
simplificat es consideren les persones que hi treballen
o els vehicles que es facin servir per a l’activitat principal
i qualsevol activitat accessòria inclosa en el règim, de
conformitat amb els apartats 2 dels números primer i
segon d’aquesta Ordre.
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1
2
3

Mòdul

Persona.
Persona.
Seient.

Unitat

Epígraf IAE: 721.1 i 3

Definició

Personal assalariat.
Personal no assalariat.
Nombre de seients.
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2.981,02
16.016,97
121,40

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
—
Euros

Activitat: Transport urbà coectiu i de viatgers
per carretera

1a Reducció de determinats mòduls en el règim
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les
persones físiques en l’exercici de 2001 per a les activitats
de transport.—Les activitats de transport urbà coectiu
de viatgers per carretera, epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques 721.1 i 3; de transport d’autotaxi,
epígraf 721.2; de transport de mercaderies per carretera,
epígraf 722, i de serveis de mudances, epígraf 757, que
determinin el rendiment net pel règim d’estimació objectiva apliquen a l’exercici de 2001, en substitució dels
que estableix l’Ordre de 29 de novembre de 2000, els
mòduls següents:

A) Mesures en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Disposició addicional primera. Mesures excepcionals
per paiar l’efecte produït pel preu del gasoil l’any
2001.

Sisè.—Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit que exerceixin activitats a les quals sigui aplicable
el règim especial simplificat i hi vulguin renunciar o revocar la seva renúncia per a l’any 2002 disposen per exercir
aquesta opció des de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de l’Estat» fins
al 31 de desembre de l’any 2001. La renúncia o revocació s’ha d’efectuar d’acord amb el que preveu el Reial
decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen
les declaracions censals que han de presentar a efectes
fiscals els empresaris, els professionals i altres obligats
tributaris.
No obstant l’anterior, també s’entén efectuada la
renúncia quan es presenti en el termini la declaració
liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural en què hagi de tenir efectes aplicant el règim general.
En cas d’inici de l’activitat, també s’entén efectuada la
renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar
el subjecte passiu després del començament de l’activitat
es presenti dins termini aplicant el règim general.

No obstant això, també s’entén efectuada la renúncia
quan es presenti en el termini reglamentari la declaració
corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre
de l’any natural en què hagi de tenir efectes de la manera
que es disposa per al règim d’estimació directa. En cas
d’inici de l’activitat, també s’entén efectuada la renúncia
quan s’efectuï en el termini reglamentari el pagament
fraccionat corresponent al primer trimestre d’exercici de
l’activitat de la manera que es disposa per al règim d’estimació directa.
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Només s’han de tenir en compte el nombre d’hores
treballades durant el període en què s’hagi exercit l’activitat durant l’any immediatament anterior.
Es computa com una persona no assalariada la que
treballi en l’activitat, almenys, 1.800 hores/any. Quan
el nombre d’hores de treball l’any sigui inferior a 1.800,
s’estima com a quantia de la persona no assalariada
la proporció que hi hagi entre nombre d’hores efectivament treballades l’any i 1.800.
No obstant això, l’empresari es computa com una
persona no assalariada. En els casos en què es pugui
acreditar una dedicació inferior a 1.800 hores/any per
causes objectives, com ara jubilació, incapacitat, pluralitat d’activitats o tancament temporal de l’explotació,
es computa el temps efectiu dedicat a l’activitat. En
aquests casos, per quantificar les tasques de direcció,
organització i planificació de l’activitat i, en general, les
inherents a la seva titularitat, es computa l’empresari
en 0,25 persones/any, llevat quan s’acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.
Es computa com una persona assalariada la que treballi el nombre d’hores anuals per treballador fixat en
el conveni coectiu corresponent o, si no, 1.800
hores/any. Quan el nombre d’hores de treball l’any sigui
inferior o superior, s’estima com a quantia de la persona
assalariada la proporció entre el nombre d’hores efectivament treballades i les fixades en el conveni coectiu
o, si no, 1.800.
El primer any d’exercici de l’activitat s’ha de tenir
en compte el nombre de persones que hi treballen o
vehicles a l’inici de l’activitat.
Quan en un any natural se superin les magnituds
indicades en aquest número, el subjecte passiu queda
exclòs, a partir de l’any immediatament següent, del
règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i del règim simplificat o del
règim de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost
sobre el valor afegit, quan siguin aplicables per aquestes
activitats.
Els contribuents que per aplicació del que disposa
aquest número quedin exclosos del règim d’estimació
objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques han de determinar el seu rendiment net per la modalitat simplificada del règim d’estimació directa, sempre
que compleixin els requisits que estableix l’article 26
del Reglament de l’impost i no renunciïn a aplicar-lo.
Quart.—De conformitat amb els articles 30 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
i 38 i 42 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit,
s’aproven els signes, els índexs o els mòduls corresponents al règim d’estimació objectiva de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, així com els índexs
i els mòduls del règim especial simplificat de l’impost
sobre el valor afegit que són aplicables durant l’any 2002
a les activitats compreses en els números primer i segon
anteriors, que apareixen, juntament amb les instruccions
per aplicar-los, als annexos I, II i III d’aquesta Ordre.
Cinquè.—Els contribuents de l’impost sobre la renda
de les persones físiques que exerceixin activitats a les
quals sigui aplicable el règim d’estimació objectiva i vulguin renunciar o revocar la seva renúncia per a l’any
2002 disposen per exercitar aquesta opció des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» fins al 31 de desembre de
l’any 2001. La renúncia o revocació s’ha de fer d’acord
amb el que preveu el Reial decret 1041/1990, de 27
de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals
que han de presentar a efectes fiscals els empresaris,
els professionals i altres obligats tributaris.
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Mòdul

1
2
3

Activitat: Transport per autotaxi

Persona.
Persona.
1.000 quilòmetres.

Unitat

Epígraf IAE: 721.2

Definició

Personal assalariat.
Personal no assalariat.
Distància recorreguda.

Persona.
Persona.
Tona.

Unitat

Epígraf IAE: 722

Definició

Personal assalariat.
Personal no assalariat.
Càrrega vehicles.

Activitat: Serveis de mudances

Unitat

Epígraf IAE: 757

Definició

Persona.
Persona.
Tona.

Suplement núm. 17

2a Reducció del percentatge per determinar les
quotes trimestrals el 2002 en el règim simplificat de

B) Mesures en l’impost sobre el valor afegit.
1a Reducció del percentatge per determinar les
quotes trimestrals l’any 2002 en el règim simplificat de
l’impost sobre el valor afegit per a determinades activitats
agràries.—Els percentatges per al càlcul de les quotes
trimestrals que cal fer l’any 2002 en el règim simplificat
per a les activitats agràries que s’esmenten tot seguit
són els següents:
Ramaderia d’explotació intensiva de bestiar porcí de
carn i avicultura de carn: 7 per 100.
Ramaderia d’explotació intensiva d’avicultura d’ous
i bestiar oví, cabrum i boví de llet: 1 per 100.
Ramaderia d’explotació intensiva de bestiar boví de
carn i cunicultura: 14 per 100.
Ramaderia d’explotació intensiva de bestiar porcí de
cria, boví de cria i altres d’intensives o extensives no
compreses expressament en altres apartats: 19 per 100.
Ramaderia d’explotació intensiva de bestiar oví i
cabrum de carn: 24 per 100.
Serveis de cria, guarda i engreixament d’aviram: 24
per 100.
Altres tasques i serveis accessoris duts a terme per
agricultors o ramaders o titulars d’activitats forestals
exclosos del règim especial de l’agricultura, ramaderia
i pesca de l’impost sobre el valor afegit i serveis de cria,
guarda i engreixament de bestiar, excepte aviram: 28
per 100.

A) Mesures en l’impost sobre la renda de les persones físiques.
1a Reducció del rendiment net previ en el règim
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les
persones físiques en l’exercici de 2002 per a les activitats
agrícoles i ramaderes.—Totes les activitats agrícoles i
ramaderes que determinin el rendiment net en l’exercici
de 2002 pel règim d’estimació objectiva poden reduir
el rendiment net previ, calculat d’acord amb el que preveu la Instrucció 2.1 per a l’aplicació dels signes, els
índexs o els mòduls de l’annex I d’aquesta Ordre, en
el 35 per 100 del preu d’adquisició del gasoil agrícola
necessari per a l’exercici de les activitats esmentades
que estigui documentat degudament en les factures
expedides amb motiu de l’adquisició que compleixin els
requisits que preveu l’article 3.1 del Reial decret
2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula
el deure d’expedir i lliurar factura que incumbeix als
empresaris i professionals. La reducció només és procedent si es tracta d’adquisicions efectuades en l’exercici
de 2002 documentades en factures emeses en el mateix
exercici.
2a Reducció de determinats mòduls en el règim
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les
persones físiques per a les activitats de transport a efectes del càlcul dels pagaments fraccionats que cal fer
en l’exercici de 2002.
Els mòduls establerts en la mesura 1a de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, continguda en
la disposició addicional primera, s’apliquen a efectes del
càlcul dels pagaments fraccionats que cal fer en el règim
d’estimació objectiva l’any 2002 pels empresaris del sector del transport que apliquin aquest règim, sens perjudici
que els mòduls aplicables definitivament en l’exercici
esmentat a efectes del càlcul del rendiment net anual
s’estableixin una vegada sigui conegut el preu mitjà del
gasoil en l’exercici esmentat.

Disposició addicional segona. Mesures excepcionals
per paiar l’efecte produït pel preu de gasoil l’any
2002.
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Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
—
Euros

1.346,27
7.656,89
45,08

2.728,59
10.090,99
126,21

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
—
Euros

2.566,32
10.175,13
48,08

Mesura en l’impost sobre el valor afegit.

Personal assalariat.
Personal no assalariat.
Càrrega vehicles.

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
—
Euros

Activitat: Transport de mercaderies per carretera

Mòdul

1
2
3

Mòdul

1
2
3

B)

Reducció en l’exercici de 2001 de la quota mínima
aplicable en el règim simplificat de l’impost sobre el valor
afegit per a determinades activitats de transport.
En la declaració liquidació final del règim simplificat
de l’exercici de 2001 s’apliquen els percentatges
següents per determinar la quota mínima en les activitats
de transport que s’esmenten tot seguit, en comptes dels
que preveu l’Ordre de 29 de novembre de 2000, per
la qual es despleguen per a l’any 2001 el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost
sobre el valor afegit:
Transport urbà coectiu i de viatgers per carretera,
epígraf 721.1 i 3: 1 per 100.
Transport per autotaxis, epígraf 721.2: 10 per 100.
Transport de mercaderies per carretera, excepte residus, epígraf 722: 10 per 100.
Serveis de mudances, epígraf 757: 10 per 100.
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de dues forquilles (epígraf IAE 671.4)», es considera
«Quota meritada anual per unitat (en euros)» corresponent al mòdul «Personal ocupat» la quantitat de 2.031,
42 euros, en comptes dels 2.331,93 euros que figuren,
per error, en els índexs i els mòduls del règim especial
simplificat de l’impost sobre el valor afegit inclosos a
l’annex II de l’Ordre de 29 de novembre de 2000, per
la qual es despleguen per a l’any 2001 el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim simplificat de l’impost sobre
el valor afegit.
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l’impost sobre el valor afegit per a determinades activitats
de transport.—Els percentatges per al càlcul de les quotes
trimestrals que cal fer l’any 2002 en el règim simplificat
per a les activitats de transport que s’esmenten a continuació són els següents:
Transport per autotaxis, epígraf 721.2: 5 per 100.
Transport de mercaderies per carretera, excepte
transport de residus, epígraf 722: 5 per 100.
Serveis de mudances, epígraf 757: 5 per 100.
Disposició addicional tercera.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb efectes per a l’any
2002.
Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.
Madrid, 28 de novembre de 2001.
MONTORO ROMERO

Disposició final única.

Disposició transitòria única.

Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i Ims. Srs. Director
General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Director General de Tributs.

Els percentatges aplicables per al càlcul de la quota
meritada per operacions corrents en el règim simplificat
de l’impost sobre el valor afegit en 2002 en les activitats
que s’esmenten a continuació són els següents:
Serveis de cria, guarda i engreixament d’aviram:
0,047.
Activitat d’apicultura: 0,05.

En calcular la quota anual meritada de l’impost sobre
el valor afegit per a la declaració liquidació del quart
trimestre de l’any 2001, en l’activitat de «Restaurants

ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS
SIGNES, ÍNDEXS O MÒDULS
DEL RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA
DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

2778

ANNEX I

Activitat: Agrícola dedicada a l’obtenció de raïm per a vi de taula, fruites seques,
oleaginoses, cítrics, productes de l’olivera, i ramadera d’explotació de bestiar
porcí de cria, boví de cria i altres activitats ramaderes no compreses
expressament en altres apartats.
Índex de rendiment net: 0,32
Índex de rendiment net en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,42
NOTA: a títol indicatiu s’inclou l’obtenció de:

Activitat: Ramadera d’explotació de bestiar porcí de carn i avicultura.
Índex de rendiment net: 0,13

Fruites seques: noguera, avellaner, ametller, castany i altres fruiters de clofolla (pistatxos,
pinyons), etc.
Oleaginoses: cacauet, gira-sol, soia, colza i llavor de nap, càrtam i ricí, etc.

Índex de rendiment net en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,23

Cítrics: taronger dolç, taronger amarg, mandariner, llimoner, aranja, llima, bergamota, etc.

NOTA: en l’avicultura està compresa l’obtenció de productes (carn i ous) procedents de pollastres,
gallines, ànecs, faisans, perdius, guatlles, etc.

Productes de l’olivera: oliva de taula i oliva de trull.

Activitat: Forestal amb un «període mitjà de tala» superior a 30 anys.

Activitat: Agrícola dedicada a l’obtenció d’arrels, tubercles, farratges, arròs, raïm per a
vi amb denominació d’origen, fruites no cítriques, horticultura i altres productes
agrícoles no compresos expressament en altres apartats i ramadera
d’explotació de bestiar oví de llet i cabrum de llet.

Índex de rendiment net: 0,13
NOTA: a títol indicatiu s’inclouen les espècies arbòries següents:
Castany, bedoll, freixe, auró, cirerer, vern, noguera, pi blanc (P. sylvestris), pi bord, avet, pi
oregon, cedre, pi blanc, pi canari, pi pinyoner, pinaster, xiprer, faig, roure (Q. robur, Q. petraea),
alzina, alzina surera i resta de quercínies.

Activitat: Agrícola dedicada a l’obtenció de cereals i lleguminoses i bolets per al
consum humà i ramadera d’explotació de bestiar boví de carn i cunicultura.
Índex de rendiment net: 0,26
Índex de rendiment net en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,36
NOTA: a títol indicatiu s’inclou l’obtenció de:
Cereals: cereals gra excepte arròs (blat, sègol, ordi, civada, blat de moro, melca, mill, panís,
escaiola, espelta, triticale i fajol, etc.).
Lleguminoses: lleguminoses gra (mongetes, llenties, cigrons, faves, pèsols, garrofes, veça,
erbs, guixes, fenigrecs, tramussos, etc.).

Activitat: Forestal amb un «període mitjà de tala» igual o inferior a 30 anys.
Índex de rendiment net: 0,26
Índex de rendiment net en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,36

Índex de rendiment net: 0,37
Índex de rendiment net en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,47
NOTA: a títol indicatiu s’inclou l’obtenció de:
Farratges: plantes farratgeres d’escardes (nap farratger, remolatxa farratgera, col farratgera,
carbassa farratgera, pastanaga farratgera, etc.) i altres plantes farratgeres (userda, cereal hivern
farratge, blat de moro farratger, veça, trepadella, trèvol, margall, fava farratge, sulla i altres).
Fruites no cítriques: poma per a taula, poma per a sidra, pera, codony, nespra, altres fruites
de llavor (atzerola, serva i altres), cirera, guinda, pruna, albercoc, préssec i altres fruites de
pinyol, figa, magrana, grosella, gerd, altres petits fruits i baies (cassís, móra, etc.), plàtan, alvocat,
xirimoia, kiwi i altres fruites tropicals i subtropicals (caquis, figa de moro, dàtil, guaiaba, papaia,
mango, litxis, excepte pinya tropical).
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Índex de rendiment net en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,23

Altres activitats ramaderes: ruscos, equins, animals per a pelleteria (visó, xinxilla, etc.), etc.

Productes hortícoles: col de cabdell, col de Brussel·les, coliflor, altres cols, bleda, api, porro,
enciam, escarola, espinac, espàrrec, endívia, card, altres hortalisses de fulla, tomàquet, carxofa,
cogombre, cogombret, albergínia, pebrot, carbassa, carbassó, altres hortalisses conreades
per la seva fruita o la seva flor, remolatxa de taula, pastanaga, all, ceba, ceballot, nap, rave,
altres hortalisses conreades per la seva arrel, bulb o tubercle (excepte patata), pèsol verd,
mongeta tendra, fava tendra, altres hortalisses amb beina, síndria, meló, maduixa, maduixot,
pinya tropical i altres fruites de plantes no perennes.
Altres productes agrícoles: llúpol, canya de sucre, safrà, xicoira, pebrot per a pebre vermell,
vivers, flors i plantes ornamentals, etc.

NOTA: a títol indicatiu s’inclouen les espècies arbòries següents:
Eucaliptus, pollancre, pi insigne i pi marítim.
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Índex de rendiment net: 0,42
Índex de rendiment en el cas de transformació, elaboració o manufactura: 0,52
NOTA: a títol indicatiu s’inclou l’obtenció de:
Plantes tèxtils: cotó, lli, cànem, etc.
NOTA: a títol indicatiu en les activitats accessòries s’inclouen:
Agroturisme, artesania, cacera, pesca i activitats recreatives i de lleure en què l’agricultor o el
ramader participi com a monitor, guia o expert, com ara excursionisme, senderisme, rutes
ecològiques, etc.
Activitat: Altres tasques i serveis accessoris duts a terme per agricultors, ramaders o
titulars d’activitats forestals i serveis de cria, guarda i engreixament de
bestiar, excepte aviram.
Índex de rendiment net: 0,56

Activitat: Ramadera d’explotació intensiva de bestiar porcí de carn i avicultura de
carn.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,07
Activitat Ramadera d’explotació intensiva d’avicultura d’ous i bestiar oví, cabrum i
boví de llet.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,04

Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,067
Activitat: Altres tasques i serveis accessoris duts a terme per agricultors, ramaders o
titulars d’activitats forestals exclosos del règim especial de l’agricultura,
ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit, i serveis de cria, guarda i
engreixament de bestiar, excepte aviram.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,07
Activitat: Activitats accessòries dutes a terme per agricultors, ramaders o titulars
d’activitats forestals no incloses en el règim especial de l’agricultura, ramaderia
i pesca de l’impost sobre el valor afegit.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,16
NOTA: a títol indicatiu en les activitats accessòries s’inclouen:
Agroturisme, artesania, cacera, pesca i activitats recreatives i de lleure en què l’agricultor, el
ramader o el titular d’activitats forestals participi com a monitor, guia o expert, com ara
excursionisme, senderisme, rutes ecològiques, etc.
Activitat: Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles,
exercides en règim de parceria, dedicades a l’obtenció de productes agrícoles
no compresos en els apartats següents.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,04
Activitat: Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles exercides
en règim de parceria dedicades a l’obtenció de farratges.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,054
Activitat: Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles exercides
en règim de parceria dedicades a l’obtenció de plantes tèxtils i tabac.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,16
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ÍNDEXS I MÒDULS
DEL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT
DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Activitat: Serveis de cria, guarda i engreixament d’aviram.
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Activitat: Agrícola dedicada a l’obtenció de plantes tèxtils, tabac i raïm de taula i
ramadera d’explotació de bestiar boví de llet, oví de carn i cabrum de carn,
activitats accessòries exercides per agricultors, ramaders o titulars d’activitats
forestals i serveis de cria, guarda i engreixament d’aviram.

Activitat: Ramadera d’explotació intensiva de bestiar boví de carn i cunicultura.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,07
Activitat: Ramadera d’explotació intensiva de bestiar porcí de cria, boví de cria i
altres d’intensives o extensives no compreses expressament en altres
apartats.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,07
Activitat: Ramadera d’explotació intensiva de bestiar oví i cabrum de carn.

Activitat: Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals exercides
en règim de parceria.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,16
Activitat: Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals
per a l’obtenció de formatge.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,05

Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,07
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Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,19
Activitat: Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals
per a l’obtenció de vi amb denominació d’origen.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,19
Activitat: Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals
per a l’obtenció d’altres productes diferents dels anteriors.
Índex de quota meritada per operacions corrents: 0,14

INSTRUCCIONS PER APLICAR ELS SIGNES,
ELS ÍNDEXS O ELS MÒDULS EN L’IMPOST SOBRE
LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.
El rendiment net resulta de la suma dels rendiments nets que corresponguin a cada una de
les activitats.
2.
El rendiment net corresponent a cada activitat s’obté aplicant el procediment establert a
continuació:
2.1 Fase 1: Rendiment net previ.
El rendiment net previ en el cas d’activitats en què es realitzi el lliurament dels productes
naturals o els treballs, els serveis i les activitats accessoris s’obté multiplicant el volum total
d’ingressos, incloses les subvencions corrents o de capital i les indemnitzacions, de cada un dels
cultius o les explotacions per l’«índex de rendiment net» que correspongui a cada un d’ells.
El rendiment net previ en el cas d’activitats en què els productes naturals se sotmetin a
transformació, elaboració o manufactura s’obté multiplicant el valor dels productes naturals utilitzats
en el procés, a preu de mercat, per l’«índex de rendiment net» previst per a aquests casos. El
rendiment net previ es determina en el moment d’incorporació dels productes naturals als processos
de transformació, elaboració o manufactura.
El procediment de càlcul previst en el paràgraf anterior també s’aplica als productes sotmesos
a processos de transformació, elaboració o manufactura en els anys anteriors al 1998 que siguin
transmesos a partir de l’1 de gener de 2002. En aquests casos, la determinació del rendiment net
previ es produeix en el moment en què siguin transmesos els productes.

A aquests efectes, l’amortització es calcula d’acord amb el que estableix la lletra b) del punt
2.2. de les instruccions per a l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls en l’impost sobre la
renda de les persones físiques de l’annex II d’aquesta Ordre.
No obstant això, els elements patrimonials de l’immobilitzat descrits a continuació s’amortitzen
d’acord amb la taula següent:

Grup

Descripció

Coeficient
lineal màxim

Període
màxim

5

Vacú, porcí, oví i cabrum

22%

8 anys

6

Equí i fruiters no cítrics

10%

17 anys

7

Fruiters cítrics i vinyes

5%

45 anys

8

Oliverar

3%

80 anys

Quan es tracti d’activitats forestals, per al càlcul del rendiment net minorat no es dedueixen
les amortitzacions.
2.3 Fase 3: Rendiment net de mòduls.
Sobre el rendiment net minorat s’han d’aplicar, quan corresponguin, els índexs correctors
que s’estableixen tot seguit i obtenir el rendiment net de mòduls.
Els índexs correctors s’apliquen en les activitats que els tinguin assignats expressament i
segons les circumstàncies, la quantia, l’ordre i la incompatibilitat que s’indica a continuació, sobre
el rendiment net minorat o, si escau, sobre la rectificació per aplicació d’aquests:
a) Utilització de mitjans de producció aliens en activitats agrícoles.
Quan en l’exercici d’activitats agrícoles s’utilitzin exclusivament mitjans de
producció aliens, sense tenir en compte el sòl, i excepte en els casos de parceria i
figures similars.
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RENDIMENT ANUAL

El rendiment net minorat s’obté deduint de l’anterior les quantitats que, en concepte
d’amortització de l’immobilitzat material i immaterial, corresponguin a la depreciació efectiva que
sofreixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.
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Activitat: Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals
per a l’obtenció de vi de taula.

Índex: 0,75
b) Utilització de personal assalariat.
Quan el cost del personal assalariat superi el percentatge del volum total
d’ingressos que s’expressa, és aplicable l’índex corrector que s’indica.
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g) Índex aplicable a les activitats forestals.

ÍNDEX
0,90
0,85
0,80
0,75

Quan s’explotin finques forestals gestionades d’acord amb plans tècnics de
gestió forestal, ordenació de forests, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l’Administració forestal competent, sempre que el període de
producció mitjà, segons l’espècie de què es tracti, determinat en cada cas per
l’Administració forestal competent, sigui igual o superior a vint anys.
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PERCENTATGE
Més del 10 per 100
Més del 20 per 100
Més del 30 per 100
Més del 40 per 100

Índex: 0,80

Quan sigui aplicable l’índex corrector de la lletra a) anterior no es pot aplicar el
contingut en aquesta lletra b).

A les activitats forestals, només els és aplicable l’índex que assenyala la lletra f) anterior.
c) Conreus realitzats en terres arrendades.
Quan els conreus es realitzin, en tot o en part, en terres arrendades.
Índex: 0,90 sobre els rendiments procedents de conreus en terres arrendades.

La reducció que preveu aquest punt s’ha de tenir en compte a efectes de determinar la
quantia dels pagaments fraccionats que s’hagin d’efectuar.
PAGAMENTS FRACCIONATS

d) Pinsos adquirits a tercers.
Quan en les activitats ramaderes s’alimenti el bestiar amb pinsos i altres
productes per a l’alimentació adquirits a tercers que representen més del 50 per 100
de l’import dels consumits.
Índex: 0,75, excepte en els casos d’explotació intensiva de bestiar porcí de
carn i avicultura. Aquest índex és del 0,95 quan es tracti de les activitats esmentades
d’explotació intensiva de bestiar porcí de carn i avicultura.
A efectes d’aquest índex, la valoració de l’import dels pinsos i altres productes
propis s’ha de fer segons el valor de mercat.

4.

Els pagaments fraccionats s’han d’efectuar trimestralment en els terminis següents:
-

Els tres primers trimestres, entre el dia 1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre.

-

El quart trimestre, entre el dia 1 i el 30 del mes de gener.

Cada pagament trimestral consisteix en el 2 per 100 del volum d’ingressos del trimestre,
excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.
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Quan no sigui possible delimitar aquests rendiments, s’ha de prorratejar en
funció del percentatge que suposin les terres arrendades dedicades a cada cultiu
respecte a la superfície total, pròpia i arrendada, dedicada a aquest cultiu.

3. Els agricultors joves o assalariats agraris poden reduir el rendiment net de mòduls corresponent
a la seva activitat agrària en un 25 per cent durant els períodes impositius tancats durant els cinc
anys següents a la seva primera instal·lació com a titulars d’una explotació prioritària, realitzada a
l’empara del que preveu el capítol IV del títol I de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització
d’explotacions agràries, sempre que acreditin la realització d’un pla de millora de l’explotació.

El subjecte passiu ha de presentar la declaració liquidació en la forma escaient i dins els els
terminis previstos, encara que no en resulti una quota per ingressar.

e) Agricultura ecològica.
Quan la producció compleixi els requisits que estableix la normativa legal vigent de les
comunitats autònomes corresponents, per la qual assumeixen el control d’aquest tipus de producció
d’acord amb el Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la
seva indicació en els productes agraris i alimentaris, i el Reglament (CEE) 2092/91, del Consell de
24 de juny de 1991.

INSTRUCCIONS PER APLICAR ELS
ÍNDEXS I ELS MÒDULS EN
L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
NORMES GENERALS
1. La quota derivada d’aquest règim especial resulta de la suma de les quotes que corresponguin
a cada una de les activitats incloses en aquest exercides pel subjecte passiu.

Índex 0,95
f) Empreses amb un rendiment net minorat que no superi els 9.447,91 euros.
Quan el rendiment net minorat no superi els 9.447,91 euros anuals i no es
tingui dret a la reducció que regula el punt 3 següent.
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Índex: 0,90

Amb caràcter general, la liquidació de l’impost sobre el valor afegit per la realització de cada
activitat resulta de la diferència entre «quotes meritades per operacions corrents» i «quotes suportades
o satisfetes per operacions corrents» relatives a aquesta activitat. El resultat és la «quota derivada
del règim simplificat», i ha de ser corregit tal com indica l’annex III, número 4, d’aquesta Ordre, amb
l’addició de les quotes corresponents a les operacions esmentades a l’article 123, apartat u, segon
paràgraf de la Llei de

3r. La deducció de les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents no es veu
afectada per la percepció pel subjecte passiu de subvencions a l’activitat acollida al règim simplificat.

2.
A efectes del que indica el número 1 anterior, la quota derivada del règim simplificat
corresponent a cada activitat es quantifica per mitjà del procediment establert a continuació:

4t. Quan es realitzin adquisicions de béns i serveis per a la seva utilització en comú en diverses
activitats subjectes a aquest règim, la quota que cal deduir en cada una d’aquestes és la que resulti
del prorrateig en funció de la seva utilització efectiva. Si no és possible determinar-la, s’ha d’imputar
per parts iguals a cada una de les activitats.

2.1. Quota meritada per operacions corrents.
La quota meritada per operacions corrents, en el cas d’activitats en què es realitzi el lliurament
dels productes naturals o els treballs, els serveis i les activitats accessoris, s’obté multiplicant el
volum total d’ingressos, excloses les subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions així
com l’impost sobre el valor afegit i, si escau, el recàrrec d’equivalència que gravi l’operació, de
cada un dels cultius o les explotacions per l’«índex de quota meritada per operacions corrents»
que correspongui.
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l’impost i la deducció de les quotes suportades o satisfetes per l’adquisició o importació d’actius
fixos.

2.3. Quota derivada del règim simplificat.
El resultat de deduir de la quota meritada per operacions corrents les quotes suportades o
satisfetes per operacions corrents, en els termes indicats en el número 2.2 anterior, és la quota
derivada del règim especial simplificat.
QUOTES TRIMESTRALS

Quan en l’exercici de les activitats descrites en el paràgraf anterior es realitzin lliuraments en
règim de dipòsit, diferent dels duaners en aplicació de les lletres a) i b) de l’annex cinquè de la Llei
37/1992, reguladora de l’impost sobre el valor afegit, els índexs i els mòduls no són aplicables en la
mesura que s’utilitzin en la realització d’operacions exemptes de l’impost sobre el valor afegit.
2.2. Deducció de les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents.
De la quota meritada per operacions corrents es poden deduir les quotes suportades o
satisfetes per l’adquisició o la importació de béns i serveis, diferents dels actius fixos, destinats a
l’exercici de l’activitat, en els termes que estableixen el capítol I del títol VIII de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i el Reglament de l’impost, i a aquests efectes es
consideren actius fixos els elements de l’immobilitzat. També poden ser deduïdes les compensacions
agrícoles a què es refereix l’article 130 de la Llei 37/1992, satisfetes pels subjectes passius per
l’adquisició de béns o serveis a empresaris acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i
pesca. No obstant això, és deduïble l’1 per cent de l’import de la quota meritada per operacions
corrents en concepte de quotes suportades, per aquest mateix tipus d’operacions, de difícil
justificació.
En l’exercici de les deduccions a què es refereix el paràgraf anterior s’han d’aplicar les regles
següents:

2n. No poden ser objecte de deducció les quotes suportades fora de l’exercici.

Per quantificar l’import que calgui ingressar en aquestes declaracions liquidacions, s’ha de
considerar la quota meritada per operacions corrents del trimestre, aplicant l’«índex de quota meritada
per operacions corrents» corresponent sobre el volum total d’ingressos del trimestre, excloses les
subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions i també l’impost sobre el valor afegit i, si
s’escau, el recàrrec d’equivalència que gravi l’operació, i sobre aquesta quota meritada per
operacions corrents s’han d’aplicar els percentatges següents:

ACTIVITAT

PERCENTATGE

Ramadera d’explotació intensiva de bestiar porcí de carn i avicultura
de carn

12%

Ramadera d’explotació intensiva d’avicultura d’ous i bestiar oví, cabrum
i boví de llet

2%

Ramadera d’explotació intensiva de bestiar boví de carn i cunicultura

24%

Ramadera d’explotació intensiva de bestiar porcí de cria, boví de cria
i altres d’intensives o extensives no compreses de manera expressa
en altres apartats

32%

Ramadera d’explotació intensiva de bestiar oví i cabrum de carn

40%

Serveis de cria, guarda i engreixament d’aviram

40%

Altres tasques i serveis accessoris duts a terme per agricultors,
ramaders o titulars d’activitats forestals exclosos del règim especial de
l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit, i serveis
de cria, guarda i engreixament de bestiar, excepte aviram

48%

Activitats accessòries dutes a terme per agricultors, ramaders o titulars
d’activitats forestals no incloses en el règim especial de l’agricultura,
ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit

80%
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1r. No són deduïbles les quotes suportades pels serveis de desplaçament o viatges, hoteleria
i restauració en el cas de subjectes passius que exerceixin l’activitat en un local determinat. A
aquests efectes, s’entén per local determinat els béns immobles i les instal·lacions que integren les
explotacions; no tenen aquesta consideració els magatzems o els dipòsits tancats al públic.

3.
El càlcul indicat en el número 2 anterior, l’ha d’efectuar el subjecte passiu al terme de l’exercici,
per bé que en les declaracions liquidacions corresponents als tres primers trimestres de cada any
natural el subjecte passiu ha de fer, durant els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol i
octubre, l’ingrés a compte d’una part de la quota derivada del règim simplificat.
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La quota meritada per operacions corrents, en el cas d’activitats en què els productes naturals
se sotmetin a transformació, elaboració o manufactura, s’obté multiplicant el valor dels productes
naturals utilitzats en el procés, a preu de mercat, per l’«índex de quota meritada per operacions
corrents» corresponent. La imputació de la quota meritada per operacions corrents en aquestes
activitats es produeix en el moment en què els productes naturals siguin incorporats als processos
esmentats de transformació, elaboració o manufactura. No obstant això, respecte dels productes
sotmesos als processos esmentats en exercicis anteriors a 1998 que siguin transmesos a partir de
l’1 de gener de l’any 2002, la imputació de la quota meritada per operacions corrents es produeix
en el moment que siguin transmesos els productes obtinguts en aquests processos.

ANNEX II

PERCENTATGE

2%

Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles
exercides en règim de parceria dedicades a l’obtenció de farratges

28%

Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles
exercides en règim de parceria dedicades a l’obtenció de plantes
tèxtils i tabac

44%

Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals
exercides en règim de parceria

44%

Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes
naturals per a l’obtenció de formatge

28%

Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes
naturals per a l’obtenció de vi de taula

80%

Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes
naturals per a l’obtenció de vi amb denominació d’origen

80%

Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes
naturals per a l’obtenció d’altres productes diferents dels anteriors

80%

No obstant això, en el cas d’activitats en què els productes naturals se sotmetin a transformació,
elaboració o manufactura, aquest percentatge s’aplica sobre el resultat de multiplicar l’«índex de
quota meritada per operacions corrents» corresponent sobre el valor dels productes naturals utilitzats
en el trimestre pel preu de mercat.

ALTRES ACTIVITATS
SIGNES, ÍNDEXS O MÒDULS
DEL RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA
DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Activitat: Tancaments metàl·lics i fabricació d’estructures metàl·liques i caldereria.
Epígraf IAE: 314 i 315
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.577,61
17.044,03
61,10
170,06

Activitat: Fabricació d’articles de ferreteria, manyeria, cargolam, derivats del filferro,
parament de casa i altres articles de metall n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 316.2, 3, 4 i 9
Mòdul

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

QUOTA ANUAL
4.
En finalitzar l’any o quan es produeixi la cessació de l’activitat, el subjecte passiu ha de
calcular la quota anual derivada del règim simplificat, tenint en compte el volum total d’ingressos,
excloses les subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions, així com l’impost sobre el
valor afegit i, si escau, el recàrrec d’equivalència que gravi l’operació, corresponents a l’any natural, segons estableix el punt 2 anterior.
5.
En l’última declaració liquidació de l’exercici s’ha de fer constar la quota anual derivada del
règim simplificat, i cal detreure’n les quantitats liquidades en les declaracions liquidacions dels tres
primers trimestres de l’exercici.

1
2
3
4

Activitat: Indústries del pa i de la brioixeria.
Epígraf IAE: 419.1
Mòdul

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Superfície del forn

Persona
Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Si el resultat de l’última declaració liquidació de l’exercici és negatiu, el subjecte passiu pot
sol·licitar la devolució en la forma que preveu l’article 115, apartat u, de la Llei de l’impost, o optar
per la compensació del saldo al seu favor en les següents declaracions liquidacions periòdiques.
6.
La declaració liquidació corresponent a l’últim trimestre de l’any natural s’ha de presentar
durant els trenta dies naturals del mes de gener.
7.
La liquidació de les quotes corresponents a les operacions indicades a l’article 123, apartat u,
segon paràgraf, de la Llei de l’impost i la deducció de les quotes suportades o satisfetes per
l’adquisició o importació d’actius fixos s’ha d’efectuar en la forma que indica l’annex III, número 4,
d’aquesta Ordre ministerial.

3.678,39
16.351,18
62,98
125,97
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Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles,
exercides en règim de parceria, dedicades a l’obtenció de productes
agrícoles no compresos en els apartats següents
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ACTIVITAT

1
2
3
4

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.248,22
14.530,89
49,13
629,86
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Mòdul

1
2
3
4

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Superfície del forn

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Activitat: Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan
l’execució es faci majoritàriament per encàrrec a tercers.
Epígraf IAE: 453
Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.657,63
13.485,32
45,35
541,68

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la fabricació i el comerç al detall de productes de pastisseria salada i plats
precuinats, sempre que aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat
principal.

Mòdul

1
2
3

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.238,96
12.301,18
25,82

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.390,12
12.723,18
26,45

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.382,36
13.730,96
125,97
529,08

Activitat: Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, executada
directament per la mateixa empresa, quan es faci exclusivament per a
tercers i per encàrrec.
Epígraf IAE: 453
Mòdul

Activitat: Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars.
Epígraf IAE: 423.9
Mòdul

1
2
3
4

Definició

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.538,34
10.298,22
94,48
396,81

Activitat: Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a
la construcció.
Epígraf IAE: 463
Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
100 kWh
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Activitat: Indústries d’elaboració de masses fregides.
Epígraf IAE: 419.3

Mòdul

2784

Activitat: Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes.
Epígraf IAE: 419.2

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.037,41
18.404,53
62,98
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Mòdul

1
2
3

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
Persona
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.947,75
16.300,79
49,76

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
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Activitat: Instal·lacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament
d’aire).
Epígraf IAE: 504.1

Activitat: Indústria del moble de fusta.
Epígraf IAE: 468

6.575,75
20.854,69
69,28
132,27

Activitat: Impressió de textos o imatges.
Epígraf IAE: 474.1
Mòdul

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
Persona
kWh contractat
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
5.208,95
21.534,93
484,99
680,25

NOTA: el rendiment net de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, el
derivat de les activitats de preimpressió o enquadernació dels seus treballs, sempre que aquestes
activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal d’impressió de textos
per qualsevol procediment o sistema.

Activitat: Feines de paleta i petits treballs de construcció en general.
Epígraf IAE: 501.3
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.640,59
17.988,83
46,60
201,55

Activitat: Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire.
Epígraf IAE: 504.2 i 3
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
8.238,58
22.360,05
138,57
138,57

Activitat: Instal·lació de parallamps i de similars. Muntatge i instal·lació de cuines de tot
tipus i classe, amb tots els accessoris. Muntatge i instal·lació d’aparells
elevadors de qualsevol classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol
classe. Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes, sense
vendre ni aportar la maquinària ni els elements objecte de la instal·lació o el
muntatge.
Epígraf IAE: 504.4, 5, 6, 7 i 8
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Dissabte 1 desembre 2001

1
2
3
4

Definició

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.575,75
20.854,69
69,28
132,27
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Activitat: Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles.
Epígraf IAE: 641

Mòdul

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
Metre quadrat
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.112,99
20.325,60
21,41
245,64

Activitat: Fusteria i manyeria.
Epígraf IAE: 505.5
Mòdul

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

1
2
3

Unitat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Persona
Persona
CVF

6.689,12
19.154,07
144,87

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.027,77
17.648,70
144,87

Mòdul

1
2
3
4
5

Activitat: Treballs amb guix i escaiola i decoració d’edificis i locals.
Epígraf IAE: 505.7

2.387,18
10.581,66
57,94
88,18
1,01

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.027,77
17.648,70
144,87

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local independent
Superfície local no independent
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.355,68
10.991,07
35,90
81,88
39,05

Activitat: Comerç al detall d’ous, aviram, conills de granja, cacera i de productes
derivats.
Epígraf IAE: 642.5

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local independent
Superfície del local no independent

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.382,36
11.337,49
25,19
27,08
58,57

NOTA: el rendiment net derivat de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau,
el derivat de la rostida de pollastres, sempre que es dugui a terme amb caràcter accessori a
l’activitat principal.
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1
2
3

Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
Quilogram

NOTA: el rendiment net derivat de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors, inclou, si
escau, el derivat de l’elaboració de plats precuinats, sempre que es dugui a terme amb caràcter
accessori a l’activitat principal.

Mòdul

Mòdul

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local independent
Superfície local no independent
Càrrega elements de transport

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Activitat: Comerç al detall de carn i despulles, de productes i derivats carnis elaborats.
Epígraf IAE: 642.1, 2, 3 i 4

Activitat: Pintura de qualsevol tipus i revestiment amb paper, teixit o plàstics
i acabament i decoració d’edificis i locals.
Epígraf IAE: 505.6
Mòdul

Unitat
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1
2
3

Definició

1
2
3
4
5

Definició
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Activitat: Revestiments, enrajolats i paviments i col·locació d’aïllaments.
Epígraf IAE: 505.1, 2, 3 i 4

Activitat: Despatxos de pa, pans especials i pastisseria.
Epígraf IAE: 644.2
Mòdul

Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local independent
Superfície del local no independent
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.254,90
11.098,14
27,71
69,28
35,90

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local independent
Superfície del local no independent
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.823,25
13.296,36
36,53
113,37
28,98

Activitat: Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, i de llet i productes
lactis.
Epígraf IAE: 644.1
Mòdul

1
2
3
4
5
6
7

Definició

Personal assalariat de fabricació
Resta personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local de fabricació
Resta superfície local independent
Resta superfície local no independent
Superfície del forn

Unitat

Persona
Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Personal assalariat de fabricació
Resta personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local de fabricació
Resta superfície local independent
Resta superfície local no independent
Superfície del forn

Persona
Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.134,85
1.039,27
14.266,34
48,50
33,38
125,97
629,86

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.248,22
1.058,17
14.530,89
49,13
34,01
125,97
629,86

Mòdul

1
2
3
4
5
6
7

Definició

Unitat

Personal assalariat de fabricació
Resta personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local de fabricació
Resta superfície local independent
Resta superfície local no independent
Superfície del forn

Persona
Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.367,89
1.014,08
12.912,15
43,46
34,01
113,37
522,78

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la fabricació i el comerç al detall de productes de pastisseria salada i plats
precuinats, de la degustació dels productes objecte de la seva activitat acompanyats de qualsevol
tipus de begudes, cafès, infusions o solubles, de les activitats de servi d’àpats i del comerç al
detall de formatges, embotits i emparedats, així com de loteries, sempre que aquestes activitats
s’exerceixin amb caràcter accessori a l’activitat principal.
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NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la fabricació i del comerç al detall de productes de pastisseria salada i plats
precuinats, de la degustació dels productes objecte de la seva activitat acompanyats de qualsevol
tipus de begudes, cafès, infusions o solubles, les activitats de servei d’àpats i del comerç al
detall de formatges, embotits i emparedats, així com de loteries, sempre que aquestes activitats
s’exerceixin amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.
Epígraf IAE: 644.3
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1
2
3
4
5

Definició

Unitat

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i
de l’aquïcultura i de cargols.
Epígraf IAE: 643.1 i 2
Mòdul

1
2
3
4
5
6
7

Definició

Suplement núm. 17

Activitat: Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d’animals
d’abastament, frescos i congelats.
Epígraf IAE: 642.6

Activitat: Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes
en règim d’autoservei o mixt en establiments la sala de vendes dels quals
tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats.
Epígraf IAE: 647.2 i 3

Mòdul

Mòdul

1
2
3
4
5
6

Definició

Unitat

Personal assalariat de fabricació
Resta personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local de fabricació
Resta superfície local independent
Resta superfície local no independent

Persona
Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.852,88
2.254,90
13.214,47
27,71
21,41
36,53

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local independent
Superfície del local no independent
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.026,67
10.839,90
20,15
68,65
8,81

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.788,80
10.827,31
23,31
32,75

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la casa, catifes i
similars i articles de tapisseria.
Epígraf IAE: 651.1
Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local independent
Superfície del local no independent

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.010,74
13.812,85
38,42
35,28
107,07
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Activitat: Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes
en establiments amb venedor.
Epígraf IAE: 647.1

1
2
3
4

Definició

2788

Activitat: Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments o sense,
patates fregides, productes d’aperitius, fruites seques, llaminadures, preparats
de xocolata i begudes refrescants.
Epígraf IAE: 644.6

Activitat: Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i el pentinat.
Epígraf IAE: 651.2
Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.569,83
13.995,51
49,13
56,69

Suplement núm. 17

1
2
3
4

Definició

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.198,21
11.998,85
47,87
75,58

Activitat: Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria.
Epígraf IAE: 651.4
Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.902,18
10.291,93
28,98
58,57

Activitat: Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius,
cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.
Epígraf IAE: 651.6
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.130,41
13.453,83
27,71
52,27

Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local independent
Superfície del local no independent

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.722,48
12.786,18
31,49
18,27
55,43

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Comerç al detall de productes de mobles.
Epígraf IAE: 653.1
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.075,20
16.200,02
50,39
16,38
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1
2
3
4

Definició

Activitat: Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja,
pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració
i de productes químics, i d’articles per a la higiene i la neteja personal.
Epígraf IAE: 652.2 i 3

Suplement núm. 17

Activitat: Comerç al detall de llenceria, cotilleria i peces de roba especials.
Epígraf IAE: 651.3 i 5

Activitat: Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics,
electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic accionats per un altre
tipus d’energia diferent de l’elèctrica, així com mobles de cuina.
Epígraf IAE: 653.2
Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local independent
Superfície del local no independent

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.884,77
14.656,86
100,78
36,53
113,37

2789

Activitat: Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres.
Epígraf IAE: 654.2
Mòdul

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.709,88
15.116,66
51,02
21,41

1
2
3
4

Mòdul
Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal del vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.098,92
17.018,84
201,55
617,26

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.061,12
16.527,55
94,48
8,81

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal del vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
9.422,71
18.858,03
39,05
132,27

Activitat: Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament de la casa n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 653.9

Activitat: Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire per a tota classe de
vehicles, excepte les activitats de comerç a l'engròs dels articles esmentats.
Epígraf IAE: 654.6

Mòdul

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.950,71
20.061,07
81,88
39,68

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal del vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
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1
2
3
4

Definició

Unitat

Activitat: Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la casa,
d’oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics).
Epígraf IAE: 654.5

Activitat: Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari
de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.
Epígraf IAE: 653.4 i 5
Mòdul

Definició

2790

Activitat: Comerç al detall d’articles de parament de casa, ferreteria, adornament o
reclam (incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics).
Epígraf IAE: 653.3

2.746,19
14.222,25
119,67
377,92
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Mòdul

1
2
3
4

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Unitat

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.157,08
16.521,25
56,69
17,01

Activitat: Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics
i fotogràfics.
Epígraf IAE: 659.3
Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal del vehicle

Persona
Persona
100 kWh
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
7.174,12
19.273,74
119,67
1.070,76

Mòdul

1
2
3
4

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.476,83
17.220,39
403,11
844,02

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la venda d’articles d’escàs valor com ara dolços, articles de fumador, etc.,
els serveis de comercialització de targetes de transport públic, targetes per a ús telefònic i
altres de similars, així com loteries, sempre que aquestes activitats es duguin a terme amb
caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Comerç al detall de joguines, articles d’esport, roba esportiva, calçat
i pentinat, armes, cartutxos i articles de pirotècnia.
Epígraf IAE: 659.6
Mòdul

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat del servei de recollida de negatius i altre material fotogràfic impressionat per al
processament en laboratori de tercers i el lliurament de les còpies i les ampliacions corresponents,
sempre que aquesta activitat es dugui a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal de
comerç al detall d’aparells i instruments fotogràfics.

Definició

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.916,26
13.258,56
138,57
32,75
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1
2
3
4

Definició

Activitat: Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats a la via
pública.
Epígraf IAE: 659.4

Suplement núm. 17

Activitat: Comerç al detall de mobles d’oficina i de màquines i equips d’oficina.
Epígraf IAE: 659.2

Activitat: Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori
i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats a la via pública.
Epígraf IAE: 659.4
Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.648,37
17.176,30
57,94
30,86
535,38

Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.988,50
16.124,43
258,24

2791

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la venda d’articles d’escàs valor com ara dolços, articles de fumador, etc.,
els serveis de comercialització de targetes de transport públic, targetes per a ús telefònic i
altres similars, així com loteries, sempre que aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter
accessori a l’activitat principal.

Activitat: Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i petits animals.
Epígraf IAE: 659.7

Activitat: Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de calçat,
pells i articles de cuir.
Epígraf IAE: 663.3

Mòdul

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
100 kWh
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.868,82
9.429,01
28,98
37,79

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.398,29
13.989,21
113,37

Definició

Unitat

1
2
3

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.678,39
12.641,30
113,37

Activitat: Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’altres
classes de mercaderies n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 663.9
Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
CVF

Activitat: Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
d’articles tèxtils i de confecció.
Epígraf IAE: 663.2
Mòdul

2.613,92
11.186,32
151,16

1
2
3

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
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1
2
3

Definició

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Activitat: Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
d’articles d’adrogueria i cosmètics i de productes químics en general.
Epígraf IAE: 663.4

Activitat: Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de productes
alimentaris, incloent-hi begudes i gelats.
Epígraf IAE: 663.1
Mòdul

2792

Activitat: Comerç al detall de tota classe d’articles, incloent-hi alimentació i begudes,
en establiments diferents dels especificats al grup 661 i a l’epígraf 662.1.
Epígraf IAE: 662.2

5.448,29
10.537,57
283,44

2.991,84
13.982,91
239,34
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Mòdul

1
2
3
4
5
6

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»

Persona
Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.709,88
17.434,55
201,55
585,77
1.077,06
3.810,65

Mòdul

1
2
3
4
5
6

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»

Persona
Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.448,68
13.743,56
478,69
377,92
957,39
3.747,67

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors
de cintes, vídeos, discos compactes, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Restaurants d’una forquilla.
Epígraf IAE: 671.5

Activitat: Cafès i bars de categoria especial.
Epígraf IAE: 673.1

1
2
3
4
5
6

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»

Persona
Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.602,80
16.174,82
125,97
220,45
1.077,06
3.810,65

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors
de cintes, vídeos, discos compactes, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Mòdul

1
2
3
4
5
6
7

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Taules
Longitud de barra
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»

Persona
Persona
kW contractat
Taula
Metre
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.056,30
15.538,66
321,23
233,04
371,62
957,39
2.903,66
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NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors
de cintes, vídeos, discos compactes, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Mòdul

Suplement núm. 17

Activitat: Cafeteries.
Epígraf IAE: 672.1, 2 i 3

Activitat: Restaurants de dues forquilles.
Epígraf IAE: 671.4

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors
de cintes, vídeos, discos compactes, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

2793

Mòdul

1
2
3
4
5
6
7

2794

Activitat: Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.
Epígraf IAE: 676

Activitat: Altres cafès i bars.
Epígraf IAE: 673.2
Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Taules
Longitud de barra
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»

Persona
Persona
kW contractat
Taula
Metre
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.643,93
11.413,08
94,48
119,67
163,76
806,23
2.947,75

Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»

Persona
Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.418,67
20.016,97
541,68
220,45
806,23

Activitat: Serveis en quioscos, casetes, parades o altres locals anàlegs.
Epígraf IAE: 675

Activitat: Servei d’hostalatge en hotels i motels d’una o dues estrelles.
Epígraf IAE: 681

Mòdul

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica
Superfície del local

Persona
Persona
kW contractat
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.802,88
14.461,60
107,07
26,45

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Nombre de places

Persona
Persona
Plaça

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
6.223,02
20.438,98
371,62

Dissabte 1 desembre 2001

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors
de cintes, vídeos, discos compactes, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de les activitats d’elaboració de xocolates, gelats i orxates, el servei al públic
de gelats, orxates, xocolates, infusions, cafè i solubles, begudes refrescants, així com productes
de brioixeria, pastisseria, confiteria i rebosteria que s’acompanyen normalment per a la
degustació dels productes anteriors, i de màquines d’esbarjo com ara balancins, cavallets,
animals que parlen, etc., així com de la comercialització de loteries, sempre que es duguin a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Servei d’hostalatge en hostals i pensions.
Epígraf IAE: 682
Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Nombre de places

Persona
Persona
Plaça

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
5.145,96
17.541,62
270,85

Suplement núm. 17

1
2
3

Definició

Mòdul

1
2
3

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Nombre de places

Unitat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Persona
Persona
Plaça

4.478,31
14.587,57
132,27

Activitat: Reparació d’articles elèctrics per a la casa.
Epígraf IAE: 691.1
Mòdul

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Unitat

1
2
3

Definició

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Persona
Persona
Metre quadrat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat

4.314,54
15.538,66
17,01

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.157,08
17.094,42
27,08

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
Persona
100 kWh

Persona
Persona
Metre quadrat

4.094,10
16.187,42
45,35

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.409,02
18.146,29
94,48

Mòdul

1
2
3

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.845,50
10.014,78
125,97

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.703,58
15.230,03
88,18

Activitat: Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera.
Epígraf IAE: 721.1 i 3

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Nombre de seients

Persona
Persona
Seient

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.124,11
16.785,78
163,76

2795

1
2
3

Mòdul

Mòdul

Activitat: Reparació de calçat.
Epígraf IAE: 691.9
Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Activitat: Altres reparacions n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 692

NOTA: el rendiment net derivat de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau,
el derivat de les activitats professionals relacionades amb les assegurances del ram de
l’automòbil, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Mòdul

Unitat

Activitat: Reparació de maquinària industrial.
Epígraf IAE: 692

Activitat: Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles.
Epígraf IAE: 691.2
Mòdul

1
2
3

Definició
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1
2
3

Definició

Mòdul
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Activitat: Reparació d’altres béns de consum n. c. a. ll. (excepte reparació de calçat,
restauració d’obres d’art, mobles, antiguitats i instruments musicals).
Epígraf IAE: 691.9

Activitat: Servei d’hostalatge en fondes i cases d’hostes.
Epígraf IAE: 683

Mòdul

1
2
3

2796

Activitat: Transport per autotaxis.
Epígraf IAE: 721.2

Activitat: Serveis de mudances.
Epígraf IAE: 757

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Distància recorreguda

Persona
Persona
1.000 quilòmetres

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.410,89
8.969,21
62,98

NOTA: el rendiment net derivat de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau,
el derivat de la prestació de serveis de publicitat que utilitzin com a suport el vehicle, sempre
que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Càrrega vehicles

Persona
Persona
Tona

Mòdul

Definició

Unitat

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Càrrega vehicles

Persona
Persona
Tona

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
2.859,56
14.896,21
327,53

NOTA: el rendiment net derivat de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau,
el derivat de les activitats auxiliars i complementàries del transport, com ara agències de
transports, dipòsits i emmagatzemament de mercaderies, etc., sempre que es duguin a terme
amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Personal assalariat
Personal no assalariat
Nombre de vehicles
Potència fiscal vehicle

Persona
Persona
Vehicle
CVF

1
2
3

Definició

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Unitat

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.667,27
19.191,86
30,23

3.067,42
20.596,45
774,72
258,24

Activitat: Altres activitats d’ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia,
taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions i similars n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 933.9
Mòdul

1
2
3

Activitat: Greixatge i rentatge de vehicles.
Epígraf IAE: 751.5
Mòdul

1
2
3
4

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
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1
2
3

Definició

2.689,50
14.984,39
245,64

Activitat: Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.
Epígraf IAE: 933.1

Activitat: Transport de mercaderies per carretera.
Epígraf IAE: 722
Mòdul

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros

1.253,49
15.727,62
62,36

Activitat: Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.
Epígraf IAE: 967.2
Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local

Persona
Persona
Metre quadrat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
7.035,55
14.215,95
34,01

Suplement núm. 17

1
2
3

Definició

Activitat: Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.
Epígraf IAE: 973.3
Mòdul

Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.553,90
16.773,19
45,98

Activitat: Serveis de perruqueria de senyores i senyors.
Epígraf IAE: 972.1
Mòdul

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
3.161,90
9.649,47
94,48
81,88

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat del comerç al detall d’articles de cosmètica capil·lar i productes de perruqueria,
així com els serveis de manicura, depilació, pedicura i maquillatge, sempre que aquestes activitats
es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Salons i instituts de bellesa.
Epígraf IAE: 972.2
Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Persona
Metre quadrat
100 kWh

Unitat

Personal assalariat
Personal no assalariat
Potència elèctrica

Persona
Persona
kW contractat

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
4.125,59
17.044,03
541,68

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat dels serveis de reproducció de plànols i l’enquadernació dels treballs, sempre
que aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal de
serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.

NOTA COMUNA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors
inclou, si s’escau, el derivat del comerç al detall de productes elaborats amb tabac, realitzat en
règim d’autoritzacions de venda amb recàrrec, fins i tot el que es du a terme a través de màquines
automàtiques.
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1
2
3
4

Definició

1
2
3

Definició
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Activitat: Tint, neteja en sec, rentada i planxada de roba feta i de peces i articles de la
casa usats.
Epígraf IAE: 971.1

Rendiment anual
per unitat abans
d’amortització
Euros
1.788,80
14.896,21
88,18
55,43

NOTA: el rendiment net resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si
escau, el derivat del comerç al detall d’articles de cosmètica i bellesa, sempre que aquest
comerç es limiti als productes necessaris per continuar tractaments efectuats en el saló.

2797

Activitat: Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes.
Epígraf IAE: 419.2
Mòdul

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Superfície del forn

Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Activitat: Tancaments metàl·lics i fabricació d’estructures metàl·liques i caldereria.
Epígraf IAE: 314 i 315
Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.547,60
33,38
220,45

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.

1
2
3

Mòdul

1
2
3

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

6.103,35
32,12
21,41

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Indústries del pa i la brioixeria.
Epígraf IAE: 419.1
Mòdul

1
2
3

Definició

Personal que hi treballa
Superfície del local
Superfície del forn

Unitat

Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.505,37
6,30
27,08

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.813,99
7,56

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou la
derivada de l’exercici de les activitats que faculta la nota de l’epígraf 644.6 de l’IAE.
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Mòdul

Quota meritada
anual per unitat
Euros

2.179,32
6,30
42,20

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou, si
escau, la derivada de la fabricació de pastisseria «salada» i «plats precuinats», sempre que
aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou la
derivada de l’exercici de les activitats que faculta la nota de l’epígraf 644.3 de l’IAE.

Activitat: Indústries d’elaboració de masses fregides.
Epígraf IAE: 419.3

Unitat

Quota meritada
anual per unitat
Euros

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Fabricació d’articles de ferreteria, manyeria, cargolam, derivats del filferro,
parament de casa i altres articles de metalls n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 316.2, 3, 4 i 9
Definició

2798

ÍNDEXS I MÒDULS
DEL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT
DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Activitat: Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars.
Epígraf IAE: 423.9
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.813,99
7,56

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou la
derivada de l’exercici de les activitats que faculta la nota de l’epígraf 644.1 de l’IAE.

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou la
derivada de l’exercici de les activitats que faculta la nota de l’epígraf 644.6 de l’IAE.
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Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Impressió de textos o imatges.
Epígraf IAE: 474.1
Mòdul

Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
3.987,02
19,52
151,16

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, executada
directament per la mateixa empresa, quan es faci exclusivament per a
tercers i per encàrrec.
Epígraf IAE: 453
Mòdul

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.991,84
14,48
113,37

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a
la construcció.
Epígraf IAE: 463
Mòdul

1
2

Definició

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica

Unitat

Persona
100 kWh

Quota meritada
anual per unitat
Euros
6.191,53
10,08

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Persona
kW contractat
CVF

5.989,98
125,97
201,55

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de les activitats de preimpressió o enquadernació dels seus treballs, sempre que
aquestes activitats es facin amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Feines de paleta i petits treballs de construcció en general.
Epígraf IAE: 501.3
Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Potència fiscal vehicle

Persona
Metre quadrat
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.418,67
16,38
54,17

Quota mínima per operacions corrents: 9% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Instal·lacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament
d’aire).
Epígraf IAE: 504.1
Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
7.363,07
48,50
5,92

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.

Mòdul

1
2

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Potència fiscal vehicle

Quota meritada
anual per unitat
Euros

Activitat: Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire.
Epígraf IAE: 504.2 i 3

Activitat: Indústria del moble de fusta.
Epígraf IAE: 468
Mòdul

Unitat
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1
2
3

Definició

1
2
3

Definició
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Activitat: Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan
l’execució es faci majoritàriament per encàrrec a tercers.
Epígraf IAE: 453

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica

Persona
100 kWh

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.207,47
21,41

7.640,21
81,88
4,73

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

2799

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

1
2
3

Quota meritada
anual per unitat
Euros

Mòdul

1
2
3

Definició

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Unitat

Quota meritada
anual per unitat
Euros

Persona
100 kWh
CVF

7.363,07
48,50
5,92

2800

Activitat: Instal·lació de parallamps i similars. Muntatge i instal·lació de cuines de tot
tipus i classe, amb tots els accessoris. Muntatge i instal·lació d’aparells
elevadors de qualsevol classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol
classe. Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes, sense vendre
ni aportar la maquinària ni els elements objecte de la instal·lació o el muntatge.
Epígraf IAE: 504.4, 5, 6, 7 i 8

Activitat: Treballs en guix i escaiola i decoració d’edificis i locals.
Epígraf IAE: 505.7
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència fiscal vehicle

Persona
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.207,47
22,68

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Elaboració de productes de xarcuteria per detallistes de carn.
Epígraf IAE: 642.1, 2 i 3

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
Mòdul

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Activitat: Revestiments, enrajolats i paviments i col·locació d’aïllaments.
Epígraf IAE: 505.1, 2, 3 i 4
Mòdul

1
2
3

Definició

Personal que hi treballa
Superfície del local
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
Metre quadrat
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
3.892,53
9,45
94,48

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Fusteria i manyeria.
Epígraf IAE: 505.5
Mòdul

1
2

Definició

Personal que hi treballa
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
5.366,41
27,08

1
2

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de l’elaboració de plats precuinats, sempre que es dugui a terme amb caràcter accessori
a l’activitat principal.
NOTA: s’entén per superfície del local, en aquest cas, la dedicada a elaborar productes de
xarcuteria i plats precuinats.

Activitat: Comerciants minoristes matriculats en l’epígraf 642.5 per la rostida
de pollastres.
Epígraf IAE: 642.5
Mòdul

1
2
3

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència fiscal vehicle

Persona
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.207,47
22,68

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.

Definició

Unitat

Personal que treballa en la rostida
de pollastres
Superfície del local
Capacitat del rostidor

Persona
Metre quadrat
Peça

Quota meritada
anual per unitat
Euros
478,69
9,45
44,72

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.
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Mòdul

1.247,12
1,57

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiments amb paper, teixit o plàstics, i
acabament i decoració d’edificis i locals.
Epígraf IAE: 505.6

Quota meritada
anual per unitat
Euros
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Definició

Activitat: Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.
Epígraf IAE: 644.3
Mòdul

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Superfície del forn
Import total de les comissions
per loteries

Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.486,47
6,30
28,98
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de la fabricació de productes de pastisseria salada i plats precuinats, la degustació
dels productes objecte de l’activitat acompanyats de qualsevol tipus de begudes, cafès, infusions
o solubles i les activitats de servei d’àpats, així com de la comercialització de loteries, sempre
que aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Superfície del forn
Import total de les comissions
per loteries

Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats
Euro

Personal que hi treballa
Superfície del local
Superfície del forn
Import total de les comissions
per loteries

Persona
Metre quadrat
100 decímetres quadrats
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.179,32
6,30
42,20
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de la fabricació de productes de pastisseria salada i plats precuinats, la degustació
dels productes objecte de l’activitat acompanyats de qualsevol tipus de begudes, cafès, infusions
o solubles i les activitats de servei d’àpats, així com la de la comercialització de loteries, sempre
que aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.486,47
6,30
28,98
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou
exclusivament la derivada de les activitats per a les quals faculta l’epígraf 644.2, exceptuant les
que tributin pel règim especial del recàrrec d’equivalència, així com la de la comercialització de
loteries, sempre que aquesta activitat es dugu a terme amb caràcter accessori a l’activitat
principal.

Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Import total de les comissions
per loteries

Persona
Metre quadrat
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.813,99
7,56
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou
exclusivament la derivada de les activitats per a les quals faculta l’epígraf 644.6, exceptuant les
que tributin pel règim especial del recàrrec d’equivalència, així com la de la comercialització de
loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a terme amb caràcter accessori a l’activitat
principal.
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1
2
3
4

Definició

Unitat

Activitat: Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments o sense,
patates fregides, productes d’aperitiu, fruites seques, llaminadures, preparats
de xocolata i begudes refrescants.
Epígraf IAE: 644.6

Activitat: Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.
Epígraf IAE: 644.2
Mòdul

1
2
3
4

Definició
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Activitat: Comerç al detall de pa, pastiserria, confiteria i similars i de llet i productes
lactis.
Epígraf IAE: 644.1

Activitat: Reparació d’articles de la seva activitat que duguin a terme comerciants
minoristes matriculats a l’epígraf 653.2
Epígraf IAE: 653.2
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que treballa en la reparació
Superfície taller de reparació

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.434,22
4,35

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.

2801

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou
exclusivament la derivada de la reparació dels articles de la seva activitat.

Mòdul

1
2
3

Definició

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Superfície del local

Unitat

Persona
100 kWh
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
9.384,92
182,66
6,93

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 659.3 pel servei de recollida
de negatius i altre material fotogràfic impressionat per al processament
en un laboratori de tercers i el lliurament de les còpies i les ampliacions
corresponents.
Epígraf IAE: 659.3
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que treballa en la recollida
de material fotogràfic
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

2802

Activitat: Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament,
portes, finestres, persianes, etc.
Epígraf IAE: 653.4 i 5

Quota meritada
anual per unitat
Euros
11.072,95
23,31

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.
Activitat: Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres.
Epígraf IAE: 654.2
Mòdul

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
11.853,98
207,85
472,40

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 659.4 pel servei de comercialització
de targetes per al transport públic, targetes d’ús telefònic i altres de similars,
així com loteries.
Epígraf IAE: 659.4
Mòdul

1

Definició

Unitat

Import total de les comissions
percebudes per aquestes operacions

Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 75% de la quota meritada per operacions corrents.
Activitat: Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la casa,
d’oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics).
Epígraf IAE: 654.5
Mòdul

1
2
3

Definició

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
13.730,96
56,69
62,98

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Comerciants minoristes matriculats als epígrafs 647.1, 2 i 3, 652.2 i 3 i 662.2
pel servei de comercialització de loteries.
Epígraf IAE: 647.1, 2 i 3, 652.2 i 3 i 662.2
Mòdul

1

Definició

Unitat

Import total de les comissions
percebudes per aquestes operacions

Euro
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1
2
3

Definició

Quota meritada
anual per unitat
Euros
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 75% de la quota meritada per operacions corrents.
Activitat: Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire per a tota classe
de vehicles.
Epígraf IAE: 654.6

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica
Potència fiscal vehicle

Persona
100 kWh
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
10.783,22
157,46
283,44

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.
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Mòdul

Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència fiscal vehicle

Persona
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.182,27
30,86

Activitat: Restaurants d’una forquilla.
Epígraf IAE: 671.5
Mòdul

1
2
3
4
5
6

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»
Import total de les comissions
per loteries

Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.706,92
50,39
88,18
170,06
598,37

Euro

0,16

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou
exclusivament la derivada de l’elaboració i el comerç simultani dels productes fabricats i
comercialitzats en la forma que preveu la nota de l’epígraf 663.1 de l’IAE.

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de
cintes, vídeos, discos compactes, expenedores de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

1
2
3
4
5
6

Definició

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»
Import total de les comissions
per loteries

Unitat

Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.128,93
107,07
119,67
170,06
598,37
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de
cintes, vídeos, discos compactes, expenedores de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Activitat: Cafeteries.
Epígraf IAE: 672.1, 2 i 3
Mòdul

1
2
3
4
5
6

Definició

Unitat

Quota meritada
anual per unitat
Euros

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»
Import total de les comissions
per loteries

Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»

1.675,43
88,18
50,39
157,46
592,07

Euro

0,16
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Activitat: Restaurants de dues forquilles.
Epígraf IAE: 671.4
Mòdul
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Activitat: Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent dedicat
exclusivament a la comercialització de masses fregides, amb cobertures o
farciments o sense, patates fregides, productes d’aperitiu, fruites seques,
llaminadures, preparació de xocolata i begudes refrescants i facultat per a
l’elaboració dels productes propis de xurreria i patates fregides a la mateixa
instal·lació o vehicle
Epígraf IAE: 663.1

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de
cintes, vídeos, discos compactes, expenedores de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.
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Mòdul

1
2
3
4
5
6
7

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Taules
Longitud de la barra
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»
Import total de les comissions
per loteries

Persona
kW contractat
Taula
Metre
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.343,09
49,13
42,83
55,43
157,46
466,10
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 6% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de
cintes, vídeos, discos compactes, expenedores de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

1
2
3
4
5
6
7

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Taules
Longitud de la barra
Màquines tipus «A»
Màquines tipus «B»
Import total de les comissions
per loteries

Persona
kW contractat
Taula
Metre
Màquina tipus «A»
Màquina tipus «B»
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.832,90
34,01
40,31
44,72
125,97
466,10
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 6% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de màquines d’esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de
cintes, vídeos, discos compactes, expenedores de boles, etc., màquines de jocs infantils,
màquines reproductores de discos compactes i vídeos musicals, loteries i el servei d’ús de
telèfon, sempre que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Mòdul

1
2
3
4

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Superfície del local
Import total de les comissions
per loteries

Persona
kW contractat
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
3.098,92
35,90
2,89

Euro

0,16

Quota mínima per operacions corrents: 3% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou, si
escau, la derivada de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.
Activitat: Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.
Epígraf IAE: 676
Mòdul

1
2
3
4
5

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència elèctrica
Taules
Màquines tipus «A»
Import total de les comissions
per loteries

Persona
kW contractat
Taula
Màquina tipus «A»

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.714,70
100,78
32,75
125,97

Euro

0,16

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de les activitats d’elaboració de xocolates, gelats i orxates, el servei al públic de
gelats, orxates, xocolates, infusions, cafè i solubles, begudes refrescants, així com productes
de brioixeria, pastisseria, confiteria i rebosteria que s’acompanyen normalment per degustar
els productes anteriors, i de màquines d’esbarjo com ara balancins, cavallets, animals parlants,
etc., així com de la comercialització de loteries, sempre que es duguin a terme amb caràcter
accessori a l’activitat principal.
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Activitat: Altres cafès i bars.
Epígraf IAE: 673.2
Mòdul

2804

Activitat: Serveis en quioscos, casetes, parades o altres locals anàlegs.
Epígraf IAE: 675

Activitat: Cafès i bars de categoria especial.
Epígraf IAE: 673.1

Activitat: Serveis d’hostalatge en hotels i motels d’una o dues estrelles.
Epígraf IAE: 681
Mòdul

Unitat

Personal que hi treballa
Nombre de places
Import total de les comissions
per loteries

Persona
Plaça
Euro

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.851,80
37,79
0,16

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls anteriors inclou, si
escau, la derivada de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es dugui a
terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.
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1
2
3

Definició

Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Nombre de places

Persona
Plaça

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.801,40
39,68

Quota mínima per operacions corrents: 20% de la quota meritada per operacions corrents.

Mòdul

1
2

Personal que hi treballa
Nombre de places

Persona
Plaça

Persona
Metre quadrat

6.519,06
12,60

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.253,42
20,78

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica

Persona
100 kWh

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.286,39
27,71

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
Activitat: Reparació d’altres béns de consum n. c. a. ll. (excepte reparació de calçat,
restauració d’obres d’art, mobles, antiguitats i instruments musicals).
Epígraf IAE: 691.9

Activitat: Reparació d’articles elèctrics per a la casa.
Epígraf IAE: 691.1

Mòdul
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.434,22
4,35

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.100,39
10,08

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.
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1
2

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Quota meritada
anual per unitat
Euros

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.

Mòdul
Definició

Unitat

Activitat: Reparació de calçat.
Epígraf IAE: 691.9

Activitat: Servei d’hostalatge en fondes i cases d’hostes.
Epígraf IAE: 683
Mòdul

Definició
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Activitat: Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles.
Epígraf IAE: 691.2

Activitat: Servei d’hostalatge en hostals i pensions.
Epígraf IAE: 682

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.
Activitat: Reparació de maquinària industrial.
Epígraf IAE: 692
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
7.407,16
40,95

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.

2805

Mòdul

1
2

2806

Activitat: Altres reparacions n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 699

Activitat: Transport de mercaderies per carretera, excepte residus.
Epígraf IAE: 722

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
5.845,10
35,28

Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Càrrega vehicles

Persona
Tona

Quota meritada
anual per unitat
Euros
3.161,90
296,04

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera.
Epígraf IAE: 721.1 i 3
Mòdul

Unitat

Personal que hi treballa
Nombre de seients

Persona
Seient

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.209,33
56,69

NOTA: en els casos en els quals es facin transports de residus i transports de mercaderies
diferents d’aquests, els mòduls aplicables als sectors esmentats de l’activitat s’han de prorratejar
en funció de la seva utilització efectiva en cada un. Així mateix, cal aplicar a cada sector de
l’activitat la quota mínima per operacions corrents que li correspongui. La suma d’aquestes
quotes mínimes és la que s’ha de fer servir per calcular la quota derivada del règim simplificat
del conjunt de l’activitat.
Activitat: Transport de residus per carretera.
Epígraf IAE: 722

Quota mínima per operacions corrents: 3% de la quota meritada per operacions corrents.
Mòdul
Activitat: Transport per autotaxis.
Epígraf IAE: 721.2
Mòdul

1
2

Definició

Personal que hi treballa
Distància recorreguda

1
2
Unitat

Persona
1.000 quilòmetres

Quota meritada
anual per unitat
Euros
642,46
6,24

Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de la prestació de serveis de publicitat que facin servir com a suport el vehicle sempre
que es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Càrrega vehicles

Persona
Tona

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.385,70
129,12

Quota mínima per operacions corrents: 1% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de les activitats auxiliars i complementàries del transport, com ara agències de
transports, dipòsits i emmagatzemament de mercaderies, etc., sempre que es duguin a terme
amb caràcter accessori a l’activitat principal.
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Definició

NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de les activitats auxiliars i complementàries del transport, com ara agències de
transports, dipòsits i emmagatzemament de mercaderies, etc., sempre que es duguin a terme
amb caràcter accessori a l’activitat principal.

NOTA: en els casos en els quals es facin transports de residus i transports de mercaderies
diferents d’aquests, els mòduls aplicables als sectors esmentats de l’activitat s’han de prorratejar
en funció de la seva utilització efectiva en cada un. Així mateix, cal aplicar a cada sector de
l’activitat la quota mínima per operacions corrents que li correspongui. La suma d’aquestes
quotes mínimes és la que s’ha de fer servir per calcular la quota derivada del règim simplificat
del conjunt de l’activitat.
Activitat: Greixatge i rentatge de vehicles.
Epígraf IAE: 751.5

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
6.519,06
12,60

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
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Mòdul

Mòdul

1
2

Activitat: Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.
Epígraf IAE: 967.2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Càrrega vehicles

Persona
Tona

Quota meritada
anual per unitat
Euros
4.352,33
195,25

Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.165,24
1,89

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.

Quota mínima per operacions corrents: 3% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.
Epígraf IAE: 933.1

Activitat: Tint, neteja en sec, rentada i planxada de roba feta i de peces de roba i
articles de la casa usats.
Epígraf IAE: 971.1

Mòdul

Personal que hi treballa
Nombre de vehicles
Potència fiscal vehicle

Unitat

Persona
Vehicle
CVF

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.286,39
195,25
81,88

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: els mòduls anteriors no són aplicables en la mesura que es facin servir per dur a terme
operacions exemptes de l’impost sobre el valor afegit per aplicació del que preveu l’article
20.U.9è de la Llei 37/92.

Activitat: Altres activitats d’ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia,
taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions i similars n. c. a. ll.
Epígraf IAE: 933.9
Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local

Persona
Metre quadrat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.839,20
2,01

Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Consum d’energia elèctrica

Persona
100 Kwh

Quota meritada
anual per unitat
Euros
2.928,86
10,71

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.

Activitat: Serveis de perruqueria de senyores i senyors.
Epígraf IAE: 972.1
Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Metre quadrat
100 kWh

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.020,37
22,05
10,08
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Activitat: Serveis de mudances.
Epígraf IAE: 757

Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada de serveis de manicura, depilació, pedicura i maquillatge, sempre que aquestes
activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal.

Quota mínima per operacions corrents: 48% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: els mòduls anteriors no són aplicables en la mesura que es facin servir per dur a terme
operacions exemptes de l’impost sobre el valor afegit per aplicació del que preveu l’article
20.U.9è de la Llei 37/92.

Activitat: Salons i instituts de bellesa.
Epígraf IAE: 972.2
Mòdul

1
2
3

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Superfície del local
Consum d’energia elèctrica

Persona
Metre quadrat
100 kWh

Quota meritada
anual per unitat
Euros
1.952,57
31,49
13,23
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Quota mínima per operacions corrents: 32% de la quota meritada per operacions corrents.

Mòdul

1
2

Definició

Unitat

Personal que hi treballa
Potència elèctrica

Persona
kW contractat

Quota meritada
anual per unitat
Euros
10.008,48
182,66

Quota mínima per operacions corrents: 30% de la quota meritada per operacions corrents.
NOTA: la quota resultant de l’aplicació dels signes o els mòduls anteriors inclou, si escau, la
derivada dels serveis de reproducció de plànols i l’enquadernació dels treballs, sempre que
aquestes activitats es duguin a terme amb caràcter accessori a l’activitat principal de serveis
de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.

NORMES GENERALS
1.
El rendiment net resulta de la suma dels rendiments nets que corresponguin a cada una de
les activitats que preveu aquest annex.
2.
El rendiment net corresponent a cada activitat s’ha d’obtenir aplicant el procediment que
s’estableix a continuació:
2.1. Fase 1: rendiment net previ
El rendiment net previ és la suma de les quanties corresponents als signes o els mòduls
previstos per a l’activitat. La quantia dels signes o els mòduls, al seu torn, s’ha de calcular multiplicant
la quantitat assignada a una unitat d’ells pel nombre d’unitats d’aquest emprades, utilitzades o
instal·lades. Quan aquest nombre no sigui un número enter s’ha d’expressar amb dos decimals.
En la quantificació del nombre d’unitats dels diferents signes o mòduls s’han de tenir en
compte les regles següents:
1a) Personal no assalariat. Personal no assalariat és l’empresari. També tenen aquesta consideració
el seu cònjuge i els fills menors que hi convisquin, quan, treballant efectivament en l’activitat, no
constitueixin personal assalariat d’acord amb el que estableix la regla següent.

Quan el cònjuge o els fills menors tinguin la condició de no assalariats, s’han de computar al
50 per 100, sempre que el titular de l’activitat es computi sencer i no hi hagi més d’una persona
assalariada.
2a) Personal assalariat: persona assalariada és qualsevol altra que treballi en l’activitat. En particular, tenen la consideració de personal assalariat el cònjuge i els fills menors del subjecte passiu
que hi convisquin, sempre que, havent-hi el contracte laboral oportú i l’afiliació al règim general de
la Seguretat Social, treballin habitualment i amb continuïtat en l’activitat que el contribuent dugui a
terme. No es computen com a persones assalariades els alumnes de formació professional específica que realitzin el mòdul obligatori de formació en centres de treball.
S’ha de computar com a persona assalariada la que treballi el nombre d’hores anuals per
treballador fixat en el conveni col.lectiu corresponent o, si no n’hi ha, mil vuit-centes hores/any.
Quan el nombre d’hores de treball l’any sigui inferior o superior, s’ha de considerar quantia de la
persona assalariada la proporció que hi hagi entre el nombre d’hores treballades efectivament i les
fixades al conveni col·lectiu o, si no n’hi ha, mil vuit-centes.
S’ha de computar en un 60 per 100 el personal assalariat menor de dinou anys, el que presti els
serveis sota un contracte d’aprenentatge o per a la formació, així com els discapacitats amb un
grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
3a) Superfície del local. Per superfície del local s’ha de prendre la que defineix la regla 14a.1.F,
lletres a), b), c) i h), de la Instrucció per a l’aplicació de les tarifes de l’impost sobre activitats
econòmiques, aprovada pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
4a) Local independent i local no independent. Per local independent s’entén el que disposi de
sala de vendes per a atenció al públic. Per local no independent s’entén el que no disposi de la sala
de vendes pròpia per a atenció al públic perquè estigui ubicat a l’interior d’un altre local, galeria o
mercat.
A aquests efectes, es consideren locals independents els que hagin de tributar d’acord amb
el que disposa la regla 14a.1.F, lletra h), de la Instrucció per a l’aplicació de les tarifes de l’impost
sobre activitats econòmiques, aprovada pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
5a) Consum d’energia elèctrica. Per consum d’energia elèctrica s’entén la facturada per l’empresa
subministradora. Quan en la factura es distingeixi entre energia activa i reactiva, només s’ha de
computar la primera.
6a) Potència elèctrica. Per potència elèctrica s’entén la contractada amb l’empresa subministradora
de l’energia.
7a) Superfície del forn. Per superfície del forn s’entén la que correspongui a les característiques
tècniques del forn.
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L’empresari es computa com a persona no assalariada. En els casos en què es pugui acreditar una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, com ara jubilació, incapacitat,
pluralitat d’activitats o tancament temporal de l’explotació, s’ha de computar el temps efectiu
dedicat a l’activitat. En aquests casos, per quantificar les tasques de direcció, organització i
planificació de l’activitat i, en general, les inherents a la titularitat de l’activitat, s’ha de computar
l’empresari en 0,25 persones/any, llevat quan s’acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.

Quan el nombre d’hores de treball l’any sigui inferior a mil vuit-centes, com a quantia de la
persona no assalariada s’ha de considerar la porció que hi hagi entre el nombre d’hores efectivament
treballades l’any i mil vuit-centes.
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Per a la resta de persones no assalariades s’ha de computar com a persona no assalariada la
que treballi com a mínim mil vuit-centes hores/any en l’activitat.

Activitat: Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.
Epígraf IAE: 973.3

Si l’any anterior no s’ha estat acollit al règim d’estimació objectiva, s’ha de prendre com a
nombre d’unitats corresponents a aquell any el que s’hagués hagut de considerar, d’acord a les
normes que conté la regla 2a de la fase anterior.

9a) Nombre d’habitants. El nombre d’habitants és el de la població de dret del municipi, constituïda
pel total dels residents inscrits en el Padró municipal d’habitants, presents i absents. La condició
de residents s’adquireix en el moment de fer-hi la inscripció.

Si la diferència resulta positiva, s’hi ha d’aplicar el coeficient 0,40. El resultat és el coeficient
per increment del nombre de persones assalariades.

10a) Càrrega del vehicle. La capacitat de càrrega d’un vehicle o conjunt de vehicles és igual a la
diferència entre la massa total màxima autoritzada determinada tenint en compte les limitacions
administratives possibles, que, si escau, es ressenyin en les targetes d’inspecció tècnica, i la suma
de les tares corresponents als vehicles portants (pes en buit del camió, el remolc, el semiremolc i el
camió tractor), expressada, segons escaigui, en quilograms o tones, aquestes últimes amb dues
xifres decimals.
En el cas de camions tractors que facin servir diferents semiremolcs, s’ha d’avaluar la tara en
vuit tones com a màxim.
11a) Places. Per places s’entén el nombre d’unitats de capacitat d’allotjament de l’establiment.

Si la diferència ha resultat positiva i, per tant, és procedent aplicar-hi el coeficient 0,40, a
aquesta diferència no se li ha d’aplicar la taula de coeficients per trams que s’assenyala a continuació.
2a) A més, a cada un dels trams del nombre d’unitats del mòdul que s’indica a continuació se li
han d’aplicar els coeficients que s’expressen a la taula següent:
Tram

Coeficient

Fins a 1,00
Entre 1,01 a 3,00
Entre 3,01 a 5,00
Entre 5,01 a 8,00
Més de 8,00

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

12a) Seients. Per seients s’entén el nombre d’unitats que figura en la targeta d’inspecció tècnica
del vehicle, exclosos el del conductor i el del guia.

Tanmateix no es computen les que siguin propietat del titular de l’activitat.
14a) Potència fiscal del vehicle. El mòdul CVF, el defineix la potència fiscal que figura en la targeta
d’inspecció tècnica.
15a) Longitud de la barra. Als efectes del mòdul longitud de la barra, s’entén per barra el taulell on
se serveixen i es recolzen les begudes i els aliments que sol·liciten els clients. La seva longitud, que
cal expressar en metres, amb dos decimals, s’ha de mesurar pel costat del públic i se n’ha d’excloure
la zona reservada al servei de cambrers. Si hi ha barres auxiliars de suport adossades a les parets,
pilars, etc., tant si tenen tamborets com si no en tenen, cal incloure’n la longitud per calcular el
mòdul.

Per quantificar la minoració per incentius a l’ocupació, cal procedir de la manera següent:
Se suma el coeficient per increment del nombre de persones assalariades, si escau, i el de la
taula anterior, i s’obté el coeficient de minoració.
Aquest coeficient de minoració es multiplica pel «Rendiment anual per unitat abans
d’amortització» corresponent al mòdul «personal assalariat». La quantitat anterior es minora del
rendiment net previ.
b)

Minoració per incentius a la inversió

Són deduïbles les quantitats que en concepte d’amortització de l’immobilitzat, material o
immaterial, corresponguin a la depreciació efectiva que sofreixin els diferents elements per
funcionament, ús, gaudi o obsolescència.
Es considera que la depreciació és efectiva quan sigui el resultat d’aplicar al preu d’adquisició
o cost de producció de l’element patrimonial de l’immobilitzat algun dels coeficients següents:

2.2. Fase 2: rendiment net minorat.

1r) El coeficient d’amortització lineal màxim.

El rendiment net previ s’ha de minorar en l’import dels incentius a l’ocupació i la inversió, en
la forma que s’estableix a continuació, i dóna lloc al rendiment net minorat.

2n) El coeficient d’amortització lineal mínim que deriva del període màxim d’amortització.

a)

Minoració per incentius a l’ocupació
Per fer la minoració per incentius a l’ocupació cal tenir en compte el següent:
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12a) Màquines recreatives. Es consideren màquines recreatives tipus «A» o «B» les que defineixen
els articles 4t i 5è, respectivament, del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel
Reial decret 2110/1998, de 2 d’octubre.

Suplement núm. 17

8a) Taules. La unitat taula s’entén referida a la susceptible de ser ocupada per quatre persones.
Les taules de capacitat superior o inferior augmenten o redueixen la quantia del mòdul aplicable en
la proporció corresponent.

3r) Qualsevol altre coeficient d’amortització lineal comprès entre els dos anteriorment
esmentats.
La taula d’amortització és la següent:

1a) Si en l’any que es liquida ha tingut lloc un increment del nombre de persones assalariades,
per comparació amb l’any immediatament anterior, s’ha de calcular, en primer lloc, la diferència
entre el nombre d’unitats del mòdul «personal assalariat» corresponents a l’any i el nombre d’unitats
d’aquell mateix mòdul corresponents a l’any immediatament anterior. A aquests efectes, s’han de
tenir en compte exclusivament les persones assalariades que s’hagin computat en la fase 1a,
d’acord amb el que estableix la regla 2a.
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Descripció

Coeficient
lineal màxim

Període
màxim

1

Edificis i altres construccions

5%

40 anys

2

Estris, eines, equips per tractar la informació
i sistemes i programes informàtics

40%

5 anys

3

Elements de transport i la resta
d’immobilitzat material

25%

8 anys

4

Immobilitzat immaterial

15%

10 anys

És amortitzable el preu d’adquisició o cost de producció, exclòs, si escau, el valor residual.
En les edificacions, no és amortitzable la part del preu d’adquisició corresponent al valor del
sòl, que, quan no es conegui, s’ha de calcular prorratejant el preu d’adquisició entre els valors
cadastrals del sòl i de la construcció en l’any d’adquisició.

Quan resulti aplicable l’índex corrector per a empreses de petita dimensió (b.1) no s’ha d’aplicar
l’índex corrector d’excés (b.3).
Quan resulti aplicable l’índex corrector de temporada (b.2) no s’ha d’aplicar l’índex corrector
per inici de noves activitats (b.4).
Els índexs correctors s’han d’aplicar d’acord amb l’ordre en què figuren enumerats a
continuació, sempre que no resultin incompatibles, sobre el rendiment net minorat o, si escau,
sobre el rectificat per aplicació d’aquests:
a)

Índexs correctors especials.

Els índexs correctors especials només s’apliquen a les activitats concretes que s’esmenten a
continuació:
a.1)

Els elements patrimonials d’immobilitzat material s’han de començar a amortitzar des de la
seva posada en condicions de funcionament i els d’immobilitzat immaterial, des del moment en
què estiguin en condicions de produir ingressos.
La vida útil no pot excedir el període màxim d’amortització que estableix la taula d’amortització.
En el cas d’elements patrimonials de l’immobilitzat material que s’adquireixin usats, el càlcul
de l’amortització s’ha de fer sobre el preu d’adquisició, fins al límit resultant de multiplicar per dos
la quantitat derivada d’aplicar el coeficient d’amortització lineal màxim.

a.2)

Índex

Madrid i Barcelona
Municipis de més de 100.000 habitants
Resta de municipis

1,00
0,95
0,80

Activitat de transport per autotaxis.
Població del municipi

Índex

Fins a 2.000 habitants
0,75
De 2.001 fins a 10.000 habitants
0,80
De 10.001 fins a 50.000 habitants
0,85
De 50.001 fins a 100.000 habitants
0,90
Més de 100.000 habitants
1,00
S'ha d'aplicar l'índex que correspongui al municipi on es du a terme l'activitat.
Quan es pugui aplicar més d’un dels índexs anteriors perquè l’activitat es dugui a
terme en diversos municipis, cal aplicar un únic índex: el corresponent al municipi de
més població.

Els elements d’immobilitzat material nous, posats a disposició del contribuent en l’exercici, el
valor unitari dels quals no excedeixi els 601,01 euros, es poden amortitzar lliurement, fins al límit de
3.005,06 euros anuals.

2.3. Fase 3: rendiment net de mòduls.
a.3)

Activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera:
S’ha d’aplicar l’índex 0,80 quan el titular tingui un únic vehicle.

a.4)

Activitats de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances:

S’ha d’aplicar l’índex 0,80 quan el titular tingui un únic vehicle i exerceixi l’activitat sense personal
assalariat.
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Incompatibilitats entre els índexs correctors:

Ubicació dels quioscos

Quan es pugui aplicar més d’un dels índexs anteriors perquè l’activitat es dugui a
terme en diversos municipis, cal aplicar un únic índex: el corresponent al municipi de
més població.

En el cas de cessió d’ús de béns amb opció de compravenda o renovació, quan per les
condicions econòmiques de l’operació no hi hagi dubtes raonables que cal exercir una opció o
l’altra, és deduïble per al cessionari, en concepte d’amortització, un import equivalent a les quotes
d’amortització que correspondrien a aquests béns, aplicant els coeficients que preveu la taula
d’amortització, sobre el preu d’adquisició o cost de producció del bé.

S’han d’aplicar sobre el rendiment net minorat, quan correspongui, els índexs correctors que
s’estableixen a continuació, i s’obté el rendiment net de mòduls.

Activitat de comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la
via pública:
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L’amortització s’ha de dur a terme element per element, si bé quan es tracti d’elements
patrimonials integrats en el mateix grup de la taula d’amortització, l’amortització es pot dur a terme
sobre el conjunt d’elements, sempre que a cada moment es pugui conèixer la part de l’amortització
corresponent a cada element patrimonial.

En cap cas no és aplicable l’índex corrector per a empreses de petita dimensió (b.1) a les
activitats per a les quals estan previstos els índexs correctors especials enumerats en les lletres
a.2), a.3) i a.4).
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Índexs correctors generals.

Els índexs correctors generals són aplicables a qualsevol de les activitats d’aquest annex
en les quals concorrin les circumstàncies assenyalades en cada cas.
b.1)

Índex corrector per a empreses de petita dimensió:
S’ha d’aplicar l’índex que correspongui, en funció de la població en la qual es dugui
a terme l’activitat, quan concorrin totes i cada una de les circumstàncies següents:

1r) Titular persona física.
2n) Exercir l’activitat només en un local.
3r) No tenir més d’un vehicle afecte a l’activitat i que aquest no superi els
1.000 quilograms de capacitat de càrrega.
4t) Sense personal assalariat.
Població del municipi

Índex

Fins a 2.000 habitants
De 2.001 fins a 5.000 habitants
Més de 5.000 habitants

0,70
0,75
0,80

Quan concorrin les circumstàncies que assenyalen els números 1r), 2n) i 3r) del primer
paràgraf i, a més, l’activitat s’exerceixi amb personal assalariat fins a 2 treballadors,
s’ha d’aplicar l’índex 0,90, sigui quina sigui la població del municipi on es du a terme
l’activitat.
b.2)

Índex corrector de temporada:

32.752,76

Indústries del pa i de la brioixeria

41.602,30

Indústries de brioixeria, pastisseria i galetes

33.760,53

Indústries d’elaboració de masses fregides

19.670,55

Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars

19.670,55

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte
quan l’execució es dugui a terme majoritàriament per encàrrec a tercers

38.969,48

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements executades
directament per la mateixa empresa, quan es faci exclusivament per a
tercers i per encàrrec

29.225,54

Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per
a la construcció

28.463,40

Indústria del moble de fusta

29.534,17

Impressió de textos o imatges

40.418,16

Feines de paleta i petits treballs de construcció en general

32.078,80

Instal·lacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament
d’aire)

40.002,45

Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire

33.332,23

Instal·lació de parallamps i de similars. Muntatge i instal·lació de
cuines de tot tipus i classe, amb tots els aparells elevadors de qualsevol
classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques
sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe.
Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes, sense
vendre ni aportar la maquinària ni els elements objecte de la instal·lació
o el muntatge

40.002,45

Quan l’activitat tingui la consideració d’activitat de temporada, s’ha d’aplicar l’índex
de la taula adjunta que correspongui en funció de la durada de la temporada.

Revestiment, enrajolats i paviments i col·locació d’aïllaments

30.038,06

Fusteria i manyeria

28.356,33

Tenen la consideració d’activitats de temporada les que habitualment només es duguin
a terme durant certs dies de l’any, continus o alterns, sempre que el total no excedeixi
els 180 dies per any.

Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiment amb paper, teixits o plàstics
i acabament i decoració d’edificis i locals

26.687,20

Treballs en guix i escaiola i decoració d’edificis i locals

26.687,20

Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles

16.867,67

Comerç al detall de carn, despulles, de productes i derivats carnis elaborats

21.635,71

Comerç al detall d’ous, aviram, conills de granja, cacera i de productes
derivats d’aquests

20.136,65

Durada de la temporada
Fins a 60 dies
De 61 a 120 dies
De 121 a 180 dies
b.3)

32.475,62

Fabricació d’articles de ferreteria, manyeria, cargolam, derivats
del filferro, parament de casa i altres articles de metall n. c. a. ll.

Índex
1,50
1,35
1,25
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Quan es pugui aplicar més d’un dels índexs anteriors perquè l’activitat es dugui a
terme en diversos municipis, cal aplicar un únic índex: el corresponent al municipi de
més població.

Tancaments metàl·lics i fabricació d’estructures metàl·liques i caldereria

QUANTIA (euros)

Suplement núm. 17

b)

Índex corrector d’excés:
Quan el rendiment net minorat, o si escau, rectificat per aplicació dels índexs anteriors
de les activitats que a continuació s’esmenten sigui superior a les quanties que
s’assenyalen en cada cas, cal aplicar l’índex 1,30 a l’excés sobre aquestes quanties.
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QUANTIA (euros)

QUANTIA (euros)

Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres

32.815,74

Comerç a detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d’animals
d’abastament, frescos i congelats

16.237,81

Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l’aquïcultura
i de cargols

Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la
casa, d’oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)

31.367,06

24.551,97

Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes
lactis

Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire per a tota
classe de vehicles

26.970,63

43.605,26

Comerç al detall de mobles d’oficina i de màquines i equips d’oficina

30.718,31

Despatxos de pa, pans especials i brioixeria

42.925,01

Comerç al detall de productes de brioixeria, pastisseria i confiteria

33.760,53

Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i
fotogràfics

35.524,14

Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori i articles
de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats a la via pública

25.207,02
28.860,22

19.670,55

Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes
en establiments amb venedor

Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats a la via
pública

15.822,10

Comerç al detall de joguines, articles d’esport, roba esportiva, calçat i
pentinat, armes, cartutxos i articles de pirotècnia

24.948,78

Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i petits animals

23.978,80

Comerç al detall de tota classe d’articles, incloent-hi alimentació i begudes,
en establiments diferents dels especificats al grup 661 i a l’epígraf 662.1

16.395,27

Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de productes
alimentaris, incloent-hi begudes i gelats

14.379,72
19.059,58

Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes
en règim d’autoservei o mixt en establiments la sala de vendes dels quals
tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats

25.219,62

Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la casa, catifes i
similars i articles de tapisseria

23.638,67

Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i el pentinat

24.848,00

Comerç al detall de llenceria, cotilleria i peces de roba especials

19.626,46

Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria

14.862,05

Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’articles tèxtils
i de confecció

24.306,32

Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de calçat, pells
i articles de cuir

17.081,82

Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’articles
de drogueria i cosmètics i de productes químics en general

16.886,56

Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius,
cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja,
pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració
i de productes químics, i d’articles per a la higiene i la neteja personal

25.333,00

Comerç al detall de mobles

30.718,31

Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics
i altres aparells d’ús domèstic accionats per un altre tipus d’energia diferent
de l’elèctrica, així com mobles de cuina
Comerç al detall d’articles de parament de casa, ferreteria, adornament,
regal o reclam (incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics)

26.189,61
24.470,09

Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament,
portes, finestres, persianes, etc.

26.454,15

Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament de la casa n. c. a. ll.

32.765,35

Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent d’altres classes
de mercaderies n. c. a. ll.

18.354,14

Restaurants de dues forquilles

51.617,08

Restaurants d’una forquilla

38.081,38

Cafeteries

39.070,26

Cafès i bars de categoria especial

30.586,03

Altres cafès i bars

19.084,78
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Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments
o sense, patates fregides, productes d’aperitiu, fruites seques,
llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants
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Serveis en quioscos, casetes o altres locals anàlegs

16.596,83

Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries

25.528,25

Servei d’hostalatge en hotels i motels d’una i dues estrelles

61.512,19

Servei d’hostalatge en hostals i pensions

32.840,94

Servei d’hostalatge en fondes i cases d’hostes

16.256,70

Reparació d’articles elèctrics per a la casa

21.585,33

Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles

33.729,04

Reparació de calçat

16.552,74

Reparació d’altres béns de consum n. c. a. ll. (excepte reparació de calçat,
restauració d’obres d’art, mobles antiguitats i instruments musicals)

24.803,91

Reparació de maquinària industrial

30.352,99

Que no s’hagin exercici anteriorment sota una altra titularitat o qualificació.

-

Que es duguin a terme en un local o establiment dedicats exclusivament a
aquesta activitat, amb separació total de la resta d’activitats empresarials o
o professionals que, si escau, pugui du a terme el contribuent.

23.607,18

Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera

35.196,62

Transport de mercaderies per carretera

33.640,86

Greixatge i rentatge de vehicles

28.280,74

Serveis de mudances

33.640,86

Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics,
etc.

47.233,25

Altres activitats d’ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia,
taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions i similars n. c. a. ll.

33.697,55

Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport

37.067,30

Tint, neteja en sec, rentatge i planxatge de robes fetes i de peces de roba
i articles de la casa usats

37.224,77

Serveis de perruqueria de senyores i senyors

18.051,81

Salons i instituts de bellesa

26.945,44

Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores

24.192,95

Índex corrector per inici de noves activitats.

Té dret a aplicar els índexs correctors següents:
Exercici

Índex

Primer
Segon

0,80
0,90

PAGAMENTS FRACCIONATS
3.
Als efectes del pagament fraccionat, els signes o els mòduls, així com els índexs correctors
aplicables inicialment en cada període anual han de ser els corresponents a les dades base de
l’activitat referits al dia 1 de gener de cada any.
Quan alguna dada base no es pugui determinar el primer dia de l’any, a efectes del pagament
fraccionat s’ha de prendre la que hagúes correspost l’any anterior.
En el cas d’activitats de temporada, a efectes del pagament fraccionat s’ha de prendre el
nombre d’unitats de cada mòdul que hagin correspost l’any anterior.
Quan l’any anterior no s’hagi exercit l’activitat, els signes o els mòduls, així com els índexs
correctors aplicables inicialment han de ser els corresponents a les dades base referides al dia en
el qual s’iniciï.
Si les dades base de cada signe o mòdul no són un nombre enter, s’han d’expressar amb
dues xifres decimals.
Per quantificar el rendiment net a efectes del pagament fraccionat, l’import de les
amortitzacions s’obté aplicant el coeficient lineal màxim que correspon a cada un dels béns
amortitzables que hi hagi en la data de còmput de les dades base.
4.
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Altres reparacions n. c. a. ll.

b.4)

QUANTIA (euros)
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Els pagaments fraccionats s’han de fer trimestralment en els terminis següents:

El contribuent que iniciï noves activitats en què concorrin les circumstàncies següents:

-

Els tres primers trimestres, entre el dia 1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre.

-

Que es tracti d’activitats noves l’exercici de les quals s’iniciï a partir de l’1
de gener de 2001.

-

El quart trimestre, entre el dia 1 i el 30 del mes de gener.

-

Que no es tracti d’activitats de temporada.

Cada pagament trimestral consisteix en el 4 per 100 dels rendiments nets resultants de
l’aplicació de les normes anteriors.
No obstant això, en el cas d’activitats que no tinguin més d’una persona assalariada el
percentatge anterior ha de ser el 3 per cent, i en el cas que no hi hagi personal assalariat aquest
percentatge ha de ser el 2 per cent.
Quan no es pugui determinar cap dada base de conformitat amb el que disposa el número
anterior, el pagament fraccionat ha de consistir en el 2 per 100 del volum de vendes o d’ingressos
del trimestre.
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INSTRUCCIONS PER APLICAR ELS ÍNDEXS I ELS MÒDULS EN L’IMPOST SOBRE EL VALOR
AFEGIT

5.
En el cas d’inici de l’activitat posteriorment a l’1 de gener o de cessació abans del 31 de
desembre o quan concorrin ambdues circumstàncies, l’import del pagament fraccionat s’ha de
calcular de la manera següent:

NORMES GENERALS

1r) S’ha de determinar el rendiment net que seria procedent per aplicació del que disposa el
número 3 anterior.
2n) Per cada trimestre natural complet d’activitat s’ha d’ingressar el percentatge del rendiment
net corresponent, segons el punt 4 anterior.
3r) La quantitat que cal ingressar en el trimestre natural incomplet s’obté multiplicant la quantitat
corresponent a un trimestre natural complet pel quocient resultant de dividir el nombre de dies
naturals compresos en el període d’exercici de l’activitat en aquell trimestre natural pel nombre
total de dies naturals del trimestre natural.
Quan no es pugui determinar cap dada base el dia en què s’iniciï l’activitat, el pagament
fraccionat consisteix en el 2 per 100 del volum de vendes o ingressos del trimestre.
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El contribuent ha de presentar la declaració liquidació en la forma i dins els terminis previstos,
encara que no en resulti una quota per ingressar.

1.
La quota derivada d’aquest règim especial resulta de la suma de les quotes que corresponguin
a cada una de les activitats incloses en aquest règim que el subjecte passiu exerceixi.
Amb caràcter general, la liquidació de l’impost sobre el valor afegit per dur a terme cada
activitat acollida al règim especial simplificat resulta de la diferència entre «quotes meritades per
operacions corrents» i «quotes suportades o satisfetes per operacions corrents», relatives a aquesta
activitat, amb un «import mínim» de quota per ingressar. El resultat és la «quota derivada del règim
simplificat», i s’ha de corregir, com indica l’annex III d’aquesta Ordre, amb l’addició de les quotes
corresponents a les operacions esmentades en l’article 123, apartat u, segon paràgraf, de la Llei de
l’impost sobre el valor afegit i la deducció de les quotes suportades o satisfetes per l’adquisició o
la importació d’actius fixos.
2.
Als efectes del que indica el número 1 anterior, la quota corresponent a cada activitat es
quantifica per mitjà del procediment establert a continuació:
2.1. Quota meritada per operacions corrents.

El rendiment diari resulta de dividir l’anual pel nombre de dies d’exercici de l’activitat l’any
anterior.

La quota meritada per operacions corrents és la suma de les quanties corresponents als
mòduls previstos per a l’activitat. Al seu torn, la quantia dels mòduls es calcula multiplicant la
quantitat assignada a cada un pel nombre d’unitats del mòdul emprades, utilitzades o instal·lades
en l’activitat.

En les activitats a què es refereix aquest número, l’ingrés que cal fer per cada trimestre
natural resulta de multiplicar el nombre de dies naturals en què es du a terme l’activitat durant
aquell trimestre pel rendiment diari i pel percentatge corresponent segons el punt 4 anterior.

En la quantificació del nombre d’unitats dels diferents mòduls s’han de tenir en compte les
regles que estableixen les Instruccions per a l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls en
l’impost sobre la renda de les persones físiques i la que s’estableix a continuació:

RENDIMENT ANUAL

Personal que hi treballa. Es considera que hi treballen tant les persones no assalariades,
incloent-hi el titular de l’activitat, com les persones assalariades.

7.
En finalitzar l’any o en produir-se la cessació de l’activitat o la finalització de la temporada, el
contribuent ha de calcular la mitjana dels signes, els índexs o els mòduls relatius a tot el període en
què hagi dut a terme l’activitat durant aquell any natural, i ha de calcular, així mateix, el rendiment
net que correspongui.
Als efectes de determinar el rendiment net anual, la mitjana s’ha de determinar en funció de
les hores, quan es tracti de personal assalariat i no assalariat, o dels dies, en la resta de casos,
d’efectiu ús, utilització o instal·lació, excepte per al consum d’energia elèctrica o la distància
recorreguda, en què s’han de tenir en compte, respectivament, els quilowatts/hora consumits o els
quilòmetres recorreguts. Si no és un nombre enter s’ha d’expressar amb dues xifres decimals.
Quan hi hagi una utilització parcial del mòdul en l’activitat o el sector d’activitat, el valor que
cal computar és el que resulti de prorratejar-lo en funció de la utilització efectiva. Si aquesta no es
pot determinar, s’ha d’imputar per parts iguals a cada una de les utilitzacions del mòdul.

2.2. Diferencia entre la quota meritada i les quotes suportades per operacions corrents.
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6.
En les activitats de temporada, a efectes del pagament fraccionat, s’ha de calcular el rendiment
net anual d’acord amb el que disposa el número 3 anterior.

De la quota meritada per operacions corrents es poden deduir les quotes suportades o
satisfetes per l’adquisició o la importació de béns i serveis, diferents dels actius fixos, destinats a
dur a terme l’activitat, en els termes que estableixen el capítol I del títol VIII de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i el Reglament del tribut, i a aquests efectes es
consideren actius fixos els elements de l’immobilitzat. També se’n poden deduir les compensacions
agrícoles a les quals es refereix l’article 130 de la Llei 37/1992, satisfetes pels subjectes passius per
l’adquisició de béns o serveis a empresaris acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i
pesca. No obstant això, és deduïble l’1 per cent de l’import de la quota meritada per operacions
corrents, en concepte de quotes suportades de justificació difícil.
En l’exercici de les deduccions a què es refereix el paràgraf anterior s’han d’aplicar les regles
següents:
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1a. No són deduïbles les quotes suportades pels serveis de desplaçament o viatges, hoteleria
i restauració en el cas de subjectes passius que duguin a terme l’activitat en un local determinat
de conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel

2a. No poden ser objecte de deducció les quotes suportades fora de l’exercici.
3a. La deducció de les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents no resulta
afectada pel fet que el subjecte passiu percebi subvencions a l’activitat acollida al règim simplificat.
4a. Quan es duguin a terme adquisicions o importacions de béns i serveis per fer-los servir en
comú en diverses activitats subjectes a aquest règim, la quota que cal deduir en cada una d’aquestes
ha de ser la que resulti del prorrateig en funció de la seva utilització efectiva. Si no és possible
aplicar aquest procediment, s’han d’imputar per parts iguals a cada una de les activitats.
2.3. Quota derivada del règim simplificat.
La quota derivada del règim simplificat és la més gran de les dues quantitats següents:
-

ACTIVITAT ECONÒMICA

453

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements,
excepte quan l’execució es faci majoritàriament per encàrrec
a tercers

10%

453

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements
executada directament per la mateixa empresa, quan es faci
exclusivament per a tercers i per encàrrec

10%

463

Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures
de fusta per a la construcció

10%

468

Indústria del moble de fusta

10%

Impressió de textos o imatges

9%

501.3

Feines de paleta i petits treballs de construcció en general

2%

504.1

Instal·lacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i
condicionament d’aire)

9%

504.2 i 3

Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire

10%

La quota mínima resulta d’aplicar el percentatge, establert per a cada activitat, que figura a
l’annex II d’aquesta Ordre, sobre la quota meritada per operacions corrents, definida en el
número 2.1 anterior.

504.4, 5, 6, 7 i 8 Instal·lació de parallamps i de similars. Muntatges i instal·lació
de cuines de tot tipus i classe, amb tots els accessoris.
Muntatge i instal·lació d’aparells elevadors de qualsevol
classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions
de qualsevol classe. Muntatges metàl·lics i instal·lacions
industrials completes, sense vendre ni aportar la maquinària
ni els elements objecte de la instal·lació o muntatge

9%

Revestiments, enrajolats i paviments i col·locació d’aïllaments

10%

505.5

Fusteria i manyeria

10%

505.6
En les activitats de temporada la quota mínima s’ha de multiplicar per l’índex corrector que
preveu el número 6 següent.

Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiment amb paper,
teixits o plàstics i acabament i decoració d’edificis i locals.

15%

505.7

Treballs en guix i escaiola i decoració d’edificis i locals.

15%

QUOTES TRIMESTRALS

642.1, 2, 3

Elaboració de productes de xarcuteria per detallistes de carn

10%

642.5

Comerciants minoristes matriculats a l’epígraf 642.5 per la
rostida de pollastres

10%

644.1

Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i
de llet i productes lactis

6%

644.2

Despatxos de pa, pans especials i brioixeria

6%

644.3

Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria
i confiteria

9%

644.6

Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farciments
o sense, patates fregides, productes d’aperitiu, fruites seques,
llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants

10%

653.2

Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics,
electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic accionats
per un altre tipus d’energia diferent de l’elèctrica, així com
mobles de cuina

15%

653.4 i 5

Comerç al detall de materials de construcció, articles i
mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.

4%

3.
El resultat d’aplicar el que indica el número 2 anterior, l’ha de calcular el subjecte passiu al
terme de cada exercici, si bé, en les declaracions liquidacions corresponents als tres primers trimestres de cada any natural, el subjecte passiu ha de fer, durant els vint primers dies naturals dels
mesos d’abril, juliol i octubre, l’ingrés a compte d’una part de la quota derivada del règim simplificat,
que resulta d’aplicar el percentatge assenyalat a continuació per a cada activitat a la quota meritada
per operacions corrents, calculada d’acord amb el que assenyala el número 2.1 anterior:
IAE
314 i 315
316.2, 3, 4 i 9

ACTIVITAT ECONÒMICA
Tancaments metàl·lics i fabricació d’estructures metàl·liques
i caldereria

PERCENTATGE

505.1, 2, 3 i 4

9%

10%

419.1

Indústries del pa i de la brioixeria

6%

419.2

Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes

9%

419.3

Indústries d’elaboració de masses fregides

10%

654.2

423.9

Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro
i similars

Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a
vehicles sense motor

4%

10%

654.5

Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte
aparells de la casa, d’oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i
fotogràfics)

4%

2815

Fabricació d’articles de ferreteria, manyeria, cargolam,
derivats del filferro, parament de casa i altres articles en
metalls n. c. a. ll.
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La quota mínima, incrementada en l’import de les quotes de l’impost sobre el valor afegit o un
tribut similar suportades fora del territori d’aplicació de l’impost, que s’hagin retornat al subjecte
passiu en l’exercici, i que corresponguin a béns o serveis adquirits per fer-los servir en l’exercici
de l’activitat acollida al règim simplificat.

PERCENTATGE

474.1

El resultant del número 2.2 anterior.
En les activitats de temporada aquesta quantitat s’ha de multiplicar per l’índex corrector que
preveu el número 6 següent.

-

IAE
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que s’aproven les tarifes i la Instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques.

654.6

659.3

663.1

ACTIVITAT ECONÒMICA
Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d’aire
per a vehicles terrestres sense motor, excepte les activitats
de comerç al detall dels articles esmentats
Comerciantes minoristes matriculades a l’epígraf 659.3 pel
servei de recollida de negatius i altre material fotogràfic
impressionat per al processament en un laboratori de tercers
i el lliurament de les còpies i les ampliacions corresponents

PERCENTATGE

4%

4%

Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
dedicat exclusivament a la comercialització de masses fregides,
amb cobertures o farciments o sense, patates fregides, productes
d’aperitiu, fruites seques, llaminadures, preparació de xocolata i
begudes refrescants i facultat per a l’elaboració dels productes
propis de xurreria i patates fregides a la mateixa instal·lació o vehicle

6%

671.4

Restaurants de dues forquilles

4%

671.5

Restaurant d’una forquilla

6%

672.1, 2 i 3

4%
2%

673.2

Altres cafès i bars

2%

675

Serveis en quioscs, casetes, parades o altres locals anàlegs

1%

676

Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries

6%

681

Servei d’hostalatge en hotels i motels d’una o dues estrelles

6%

682

Servei d’hostalatge en hostals i pensions

6%

683

Servei d’hostalatge en fondes i cases d’hostes

9%

691.1

Reparació d’articles elèctrics per a la casa

15%

691.2

Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles

9%

691.9

Reparació de calçat

15%

691.9

Reparació d’altres béns de consum n. c. a. ll. (excepte reparació
de calçat, restauració d’obres d’art, mobles antiguitats i
instruments musicals)

15%

692

Reparació de maquinària industrial

9%

699

Altres reparacions n. c. a. ll.

10%

Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera

1%

Transport per autotaxis

10%

722

Transport de mercaderies per carretera, excepte residus

9%

722

Transport de residus per carretera

1%

751.5

Greixatge i rentatge de vehicles

9%

Serveis de mudances

9%

933.1

Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics,
aeronàutics, etc.

15%

933.9

Altres activitats d’ensenyament, com ara idiomes, costura,
mecanografia, taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions
i similars n. c. a. ll.

15%

967.2

Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport

2%

971.1

Tint, neteja en sec, rentatge i planxatge de robes fetes i de
peces de roba i articles de la casa usats

15%

757

PERCENTATGE
5%

972.2

Salons i instituts de bellesa

10%

973.3

Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores

9%

4.
Per calcular l’ingrés corresponent a cada un dels tres primers trimestres, els mòduls i els
índexs correctors aplicables inicialment en cada període anual són els corresponents a les dades
base del sector d’activitat referides al dia 1 de gener de cada any.

Quan l’any anterior no s’hagi exercit l’activitat, els mòduls i els índexs correctors aplicables
inicialment són els corresponents a les dades base referides al dia en què s’iniciï.
Si les dades base de cada mòdul no són un nombre enter, s’han d’expressar amb dues xifres
decimals.
5.
En cas d’inici de l’activitat posteriorment a l’1 de gener o de cessació abans del 31 de desembre
o quan concorrin ambdues circumstàncies, les quantitats que cal ingressar en els terminis indicats
en el número 3 anterior s’han de calcular de la manera següent:
1r) La quota meritada per operacions corrents es determina aplicant els mòduls del sector
d’activitat que corresponguin segons el que estableix el número 4 anterior.
2n) Per cada trimestre natural complet d’activitat s’ha d’ingressar el percentatge corresponent a
cada activitat que figura en el punt 3 anterior.
3r) La quantitat que cal ingressar en el trimestre natural incomplet s’obté multiplicant la quota
corresponent a un trimestre natural complet pel quocient resultant de dividir el nombre de dies
naturals compresos en el període d’exercici de l’activitat en aquell trimestre natural pel nombre
total de dies naturals d’aquest.
6.
En les activitats de temporada s’ha de calcular la quota meritada per operacions corrents de
conformitat amb el que disposa el número 4 anterior.
La quota meritada diària per operacions corrents resulta de dividir la quota meritada anual pel
nombre de dies d’exercici de l’activitat l’any anterior.
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Cafeteries
Cafès i bars de categoria especial

721.2

ACTIVITAT ECONÒMICA
Serveis de perruqueria de senyores i senyors

Quan alguna dada base no es pugui determinar el primer dia de l’any, s’ha de prendre la que
hagués correspost l’any anterior. Aquesta mateixa regla s’ha d’aplicar en el cas d’activitats de
temporada.

673.1

721.1 i 3

IAE
972.1

2816

IAE

En les activitats a les quals es refereix aquest número, l’ingrés que s’ha de fer per cada
trimestre natural és el resultat d’aplicar el percentatge corresponent a cada activitat, que figura en
el número 3 anterior, al producte de multiplicar el nombre de dies naturals en els quals es du a
terme l’activitat durant aquell trimestre per la quota meritada diària per operacions corrents.
La quota calculada segons el que disposa aquest número s’ha d’incrementar per aplicació
dels índexs correctors següents:
- Fins a 60 dies de temporada:
1,50.
- De 61 a 120 dies de temporada:
1,35.
- De 121 a 180 dies de temporada: 1,25.
Aquest índex s’ha d’aplicar en funció de la durada de la temporada.

En totes les activitats de temporada el subjecte passiu ha de presentar la declaració liquidació
en la forma i dins els terminis que preveu el Reglament de l’impost, encara que la quota per ingressar
sigui de zero euros.
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Tenen la consideració d’activitats de temporada les que habitualment només es duguin a
terme durant certs dies de l’any, continus o alterns, sempre que el total no excedeixi els 180 dies
per any.

QUOTA ANUAL
8.
En finalitzar l’any o en produir-se la cessació de l’activitat o l’acabament de la temporada, per
calcular la quota anual meritada i el seu reflex en l’última declaració liquidació de l’exercici, el
subjecte passiu ha de calcular la mitjana dels signes, els índexs o els mòduls relatius a tot el
període en el qual ha dut a terme l’activitat durant l’any natural esmentat.
9.
La mitjana dels signes, els índexs o els mòduls es determina en funció de les hores, quan es
tracti de personal assalariat i no assalariat, o els dies, en la resta casos, d’efectiu ús, utilització o
instal·lació, excepte per al consum d’energia elèctrica o la distància recorreguda, en què s’han de
tenir en compte, respectivament, els quilowatts/hora consumits o els quilòmetres recorreguts. Si
no és un nombre enter s’ha d’expressar amb dues xifres decimals.
Quan hi hagi una utilització parcial del mòdul en l’activitat o el sector d’activitat, el valor que
cal computar és el que resulti de prorratejar-lo en funció de la seva utilització efectiva. Si aquesta
no és pot determinar, s’ha d’imputar per parts iguals a cada una de les utilitzacions del mòdul.

Si el resultat és negatiu, el subjecte passiu pot sol·licitar la devolució en la forma que preveu
l’article 115, apartat u, de la Llei de l’impost, o optar per compensar el saldo a favor seu en les
declaracions liquidacions periòdiques següents.
11. La declaració liquidació corresponent a l’últim trimestre de l’any natural s’ha de presentar
durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.
12. La liquidació de les quotes corresponents a les operacions indicades en l’article 123, apartat
u, segon paràgraf, de la Llei de l’impost i la deducció de les quotes suportades o satisfetes per
l’adquisició o la importació d’actius fixos s’ha de fer en la forma que indica l’annex III, número 4,
d’aquesta Ordre ministerial.
ANNEX III
NORMES COMUNES A TOTES LES ACTIVITATS
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
1.
Quan l’exercici d’activitats empresarials o professionals a les quals resulti aplicable aquest
règim sigui afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries en l’equip industrial,
que suposin alteracions greus en l’exercici de l’activitat, els interessats poden sol·licitar la reducció
dels signes, els índexs o els mòduls a l’administració o la delegació de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària corresponent al seu domicili fiscal, en el termini de trenta dies a comptar des de la data
en la qual es produeixin, i han d’aportar les proves que considerin oportunes i fer la menció, si
escau, de les indemnitzacions per percebre per raó de les alteracions. Acreditada l’efectivitat
d’aquestes alteracions, es pot autoritzar la reducció dels signes, els índexs o els mòduls que sigui
procedent.
Igualment es pot autoritzar la reducció dels signes, els índexs o els mòduls quan el titular de
l’activitat estigui en una situació d’incapacitat temporal i no tingui altre personal que hi treballi. El
procediment per reduir els signes, índexs o mòduls és el mateix que el que preveu el paràgraf
anterior.

Les prestacions percebudes de la Seguretat Social per incapacitat temporal, maternitat, risc
durant l’embaràs o invalidesa provisional, si escau, tributen com a rendiments del treball.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
4.
La quota derivada del règim simplificat s’ha d’incrementar en l’import de les quotes meritades
per les operacions a les quals es refereix l’article 123, apartat u, paràgraf segon, de la Llei de
l’impost sobre el valor afegit, i es pot reduir en l’import de les quotes suportades o satisfetes per
l’adquisició o la importació dels actius fixos destinats a dur a terme l’activitat. A aquests efectes, es
consideren actius fixos els elements de l’immobilitzat i, en particular, es considera adquisició d’actius
fixos l’arrendament d’aquests mitjançant contractes d’arrendament financer amb opció de compra.
Les quotes corresponents a les operacions que indica l’article 123, apartat u, segon paràgraf,
de la Llei de l’impost (adquisicions intracomunitàries de béns, adquisicions amb inversió del subjecte
passiu i transmissions d’actius fixos) s’han de reflectir en la declaració liquidació corresponent al
trimestre en el qual el tribut s’hagi meritat. No obstant això, el subjecte passiu pot liquidar aquestes
quotes en la declaració liquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.
Les quotes suportades o satisfetes per l’adquisició o la importació d’actius fixos es poden
deduir, d’acord amb les normes generals que estableix l’article 99 de la Llei de l’impost, en la
declaració liquidació corresponent al període de liquidació en el qual s’hagin suportat o satisfet o
en les successives, amb les limitacions que estableix l’article esmentat. No obstant això, quan el
subjecte passiu liquidi en la declaració liquidació de l’últim període de l’exercici les quotes
corresponents a adquisicions intracomunitàries d’actius fixos, o a adquisicions d’aquests actius
amb inversió del subjecte passiu, la deducció d’aquestes quotes no es pot fer en una declaració
liquidació anterior a aquella en la qual es liquidin les quotes.
La deducció de les quotes suportades o satisfetes per l’adquisició o la importació d’actius
fixos únicament es redueix per la percepció de subvencions quan aquestes es percebin directament
per adquirir o importar determinats elements de l’immobilitzat, i l’import deduïble es redueix en la
mateixa mesura en què es trobi la subvenció respecte de l’import de l’adquisició o la importació
subvencionada. La minoració de les deduccions s’ha de fer en la declaració liquidació de l’últim
període de l’exercici en el qual s’hagin percebut, i s’han de regularitzar les deduccions que, si
escau, s’hagin fet anteriorment.
El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les subvencions a què es refereix el
tercer paràgraf del número 2n de l’article 104 de la Llei de l’impost.
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La reducció dels signes, els índexs o els mòduls s’ha de tenir en compte als efectes dels
pagaments fraccionats meritats posteriorment a la data de l’autorització.

3.
En les activitats que recull l’annex II d’aquesta Ordre, el rendiment net de mòduls s’ha
d’incrementar per altres percepcions empresarials, com ara les subvencions corrents i de capital.
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10. En l’última declaració liquidació de l’exercici s’ha de calcular la quota derivada del règim
simplificat, d’acord amb el procediment indicat en el número 2 anterior, i se n’han de detreure les
quantitats liquidades en les declaracions liquidacions dels tres primers trimestres de l’exercici.

2.
Quan l’exercici d’activitats empresarials o professionals a les quals sigui aplicable aquest
règim sigui afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals
que determinin despeses extraordinàries alienes al procés normal de l’exercici de les activitats, els
interessats poden minorar el rendiment net resultant en l’import de les despeses esmentades. Per
a això, els contribuents han de posar aquesta circumstància en coneixement de l’administració o la
delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal, en el
termini de trenta dies a comptar des de la data en la qual es produeixi, i han d’aportar, a aquest
efecte, la justificació corresponent i fer menció, si escau, de les indemnitzacions per percebre per
raó de les alteracions. L’Administració Tributària ha de verificar la certesa de la causa que motiva la
reducció del rendiment i l’import de la reducció.
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7.
En el cas d’activitats accessòries de caràcter professional, s’ha de quantificar l’import de
l’ingrés trimestral aplicant la quantitat assignada per al mòdul «Import de les comissions» sobre el
total dels ingressos del trimestre procedents d’aquesta activitat accessòria.

2818
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En la declaració liquidació corresponent a l’últim trimestre de l’exercici es pot fer, així mateix, si
escau, la regularització de la deducció de les quotes suportades o satisfetes abans de l’1 de gener
de 1998 per l’adquisició o la importació de béns d’inversió afectes a les activitats acollides al règim
simplificat, de conformitat amb el que disposa l’article 107 de la Llei reguladora de l’impost sobre
el valor afegit, si no ha transcorregut el període de regularització indicat en aquell precepte. A
aquests efectes, es considera que la prorrata de deducció de les activitats sotmeses al règim
simplificat fins a l’1 de gener de 1998 va ser zero, excepte respecte de les quotes suportades o
satisfetes per l’adquisició o la importació dels immobles, vaixells i actius immaterials exclosos del
règim fins a l’1 de gener de 1998.
5.
Quan l’exercici d’activitats a les quals sigui aplicable el règim simplificat estigui afectat per
incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries en l’equip industrial que suposin alteracions
greus en l’exercici de l’activitat, els interessats poden sol·licitar la reducció dels índexs o els mòduls
a l’administració o la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al seu
domicili fiscal, en el termini de trenta dies a comptar des de la data en la qual es produeixin les
circumstàncies esmentades, i han d’aportar les proves que considerin oportunes. Acreditada
l’efectivitat d’aquestes alteracions davant de l’Administració Tributària, cal acordar la reducció dels
índexs o els mòduls que sigui procedent.
Així mateix, d’acord amb el mateix procediment que indica el paràgraf anterior, es pot sol·licitar
la reducció dels índexs o els mòduls en els casos en els quals el titular de l’activitat estigui en
situació d’incapacitat temporal i no tingui altre personal que hi treballi.
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