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EDITORIAL 
Estem culminant el primer any de mandat de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir i 
que està al front de la nostra estimada Associació. Un any que ha passat molt ràpid, viscut 
amb il·lusió i treball de tot l'equip que forma aquesta Junta i de l'staff de l'APttCB. 
 
Un any en que s'han complit alguns dels objectius que ens havíem marcat en el període de 
la campanya electoral:  
 

- Proveir a la seu de les "Illes Balears" d'unes instal·lacions adequades a Mallorca.  
- La no repercussió als associats de l'última quota de la base de dades.  
- La realització des de desembre de 2015 de més de 100 actes formatius amb més de 

2200 assistents.  
- La presentació de la Campanya de renda mitjançant una conferència de premsa que 

ha permès a l'Associació i a la marca TT,  obtenir més visibilitat en els mitjans. 

Menció especial requereix l'encàrrec realitzat d'un Pla Estratègic per a l'Associació que, des d'una perspectiva externa, 
ens permeti detectar el potencial, les debilitats, oportunitats i amenaces, tant de la pròpia Associació com de la 
professió en general i, per extensió, dels nostres associats. Pla que ha de permetre'ns definir l'estratègia per aconseguir 
millorar el servei als associats, la captació de nous membres, especialment entre els joves, una millor presència en els 
mitjans i la millor valoració per la societat del Tècnic Tributari. 
 
Malgrat la tasca realitzada ens queda encara molt de camí per recórrer i, sense dubte, el nostre objectiu es afrontar-el 
decididament per aconseguir, entre altres aspectes, avançar de forma eficaç i eficient a la notable millora i la 
consolidació de la nostra professió i el seu reconeixement. Disposar d'una nova i millor dotada seu a Girona, 
incrementar de manera significativa el número d'associats i realitzar cursos a través de noves tecnologies, són alguns 
dels nostres reptes de futur. 
 
Per últim, vull expressar el meu desig de que aquest INFO tt que ha estat creat, amb esforç i il·lusió, pel nostre Gabinet 
d’Estudis, i pensat com una eina pràctica i útil en la vida diària dels nostres despatxos, sigui del vostre grat. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
Joan  Cortecans 
President 
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I.R.P.F. 
 
OBLIGACIÓ DE DECLARAR EXERCICI 2016 
 
Estan obligats a declarar els que obtinguin rendes subjectes a l'impost excepte els que obtinguin rendes que provinguin, 
exclusivament, de les següents fonts en tributació individual o conjunta: (Art.96, Llei 35/2006). 
 
 

 LÍMITS 

Del Treball: 22.000 € 

- Quan procedeixin de més d'un pagador 12.000 € 

- Quan procedeixin de més d'un pagador (si les quantitats percebudes del 
segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu 
conjunt 1.500 euros anuals i quan es percebin prestacions passives i el tipus 
de retenció s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial que 
reglamentàriament es estableixi) 

22.000 € 

- Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no 
exemptes diferents de les previstes en l'Art. 7 K 

12.000 € 

- Quan el pagador no estigui obligat a retenir d'acord amb el previst 
reglamentàriament 

12.000 € 

- Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de 
retenció. 

12.000 € 

Del   Capital  Mobiliari  i   Guanys  Patrimonials  sotmesos  a  retenció o ingressos a 
comptes, el límit en conjunto serà de 

1.600 € 

Rendes Immobiliàries Imputats en virtut de l'Art. 85 d'aquesta Llei rendiments 
Capital Mobiliari no subjectes a retenció de Lletres del Tresor i Subvencions 
adquisició habitatges de protecció oficial o  preu taxat 

1.000 € 

No hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament  rendiments del 
treball, del capital, activitats econòmiques i guanys patrimonials amb el límit conjunt 
de 

1.000 € 

I pèrdues patrimonials de quota inferior a 500 € 

 
 
Estaran obligats a declarar els contribuents que tinguin dret a: 
 
deducció per doble imposició internacional, realitzant aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat, plans de 
pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de 
dependència que redueixin la base imposable, en les condicions establertes reglamentàriament. 
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DIETES I DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA   
 
DESPESES DE MANUTENCIÓ, ESTADA I LOCOMOCIÓ EXEMPTS DE GRAVAMEN 
 

CONCEPTE                               EUROS/DIA    
 
Despeses Estada                Imports que es justifiquen 
 
Conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera: 
 
Despeses estada per desplaçament en territori espanyol  15 €   (1) 
Despeses estada per desplaçament en territori estranger  25 €   (1) 
 
(1) No precisen justificació. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Despeses de Manutenció 
 
Pernoctant en municipi diferent al de residència perceptor: 
Manutenció ESPANYA                53,34 € 
Manutenció ESTRANGER         91,35 € 
___________________________________________________________________________________ 
 
Si no es pernocta en municipi diferent: 
Manutenció ESPANYA      26,67 € 
Manutenció ESTRANGER      48,08 € 
___________________________________________________________________________________ 
 
Locomoció (quilometratge)       0,19 €/km 
Despeses peatge i aparcament      Imports que es justifiquen 
___________________________________________________________________________________ 
 

*  El pagador haurà d'acreditar el dia i lloc del desplaçament i el seu motiu. 
* Si es superin les quanties màximes especificades, hauran de justificar-es en la seva totalitat les citades despeses de 
manutenció i locomoció. 
 

 
RENDES DEL TREBALL  
 

• Desapareix la reducció per obtenció de rendiments del treball per a aquells empleats amb rendes del treball superiors a 
14.450 euros anuals. Aquesta reducció que en la majoria dels casos arribava als 2.652 euros ha quedat substituïda per una 
deducció de despeses de difícil justificació de 2.000 euros amb imports incrementats en el cas d'aturats que trobin un nou 
treball que els obligui a efectuar un canvi de residència en l'any del canvi i en el següent, i en el cas de treballadors amb 
algun tipus de discapacitat.  

 
• També ha de destacar-es que s'ha eliminat la reducció incrementada per obtenció de rendiments del treball aplicable als 

treballadors que continuaven treballant més enllà dels 65 anys. 
 

 
RENDES DEL CAPITAL IMMOBILIARI (EX. RENDES DE LLOGUERS, ARRENDAMENTS O SUBARRENDAMENTS)  
 

• La reducció de la que es beneficien els arrendadors per les rendes derivades del lloguer d'habitatges és del 60% en tots els 
casos però únicament s'aplica a les rendes que tinguin caràcter positiu. No es redueix l'import de les possibles pèrdues que 
es poguessin haver generat en els lloguers d'habitatges.  

• S'elimina la reducció del 100% de la renda en el cas de que l'arrendatari sigui menor de 30 anys. 
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ESCALES DE TRIBUTACIÓ I.R.P.F. (Aplicable a la base liquidable general) 
 

TARIFA 2016 ESTATAL 

Base 
Liquidable 

Quota 
Íntegra 

Resto Base 
Liquidable 

Tipus Aplicable 
Percentatge 

0,00 0 12.450,00 9,50% 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00% 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00% 

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50% 

60.000,00 8.950,75 En endavant 22,50% 

TARIFA 2016 AUTONÒMICA (Catalunya) 

Base 
Liquidable 

Quota 
Íntegra 

Resto Base 
Liquidable 

Tipus Aplicable 
Percentatge 

0,00 0 17.707,20 12,00% 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00% 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50% 

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50% 

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50% 

175.000,20 35.283,36 En endavant 25,50% 

TARIFA 2016 AUTONÒMICA (Illes Balears) 

Base 
Liquidable 

Quota 
Íntegra 

Resto Base 
Liquidable 

Tipus Aplicable 
Percentatge 

0,00 0,00 10.000,00 9,50% 

10.000,00 950,00 8.000,00 11,75% 

18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75% 

30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75% 

48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25% 

70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00% 

90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00% 

120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00% 

175.000,00 35.590,00 En endavant 25,00% 

 
 
RENDIMENT NET ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

• Des de l'1 de gener de 2015 la realització de l'activitat d'arrendament de béns immobles com  activitat econòmica exigeix 
que s'utilitzi al menys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa. No s'exigeix ja el requisit de 
l'existència de local exclusivament destinat a l'activitat d'arrendament. 
 

• Es preveu que en el cas de socis persones físiques de societats que realitzin activitats professionals es qualificaran les 
rendes obtingudes pel soci com rendes d'activitats professionals d'aquest si el soci persona física està inclòs en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en una Mutualitat alternativa al RETA. 
 

• En el cas d'aplicació de l'estimació directa els contribuents podran reduir el seu rendiment net en un 20% en el primer 
període en el que obtinguin resultats positius i en el següent. 
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• En l'estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina com a despesa per provisions i despeses de difícil 

justificació del 5% del rendiment net amb un límit màxim de 2.000€ anuals. 
 

• En 2016 el mètode d'estimació objectiva per índex, signes o mòduls s'aplica a les activitats empresarials que es trobin 
incloses en el llistat de l'Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre (BOE de 18 de novembre de 2015), per la que es 
desenvolupa per a l'any 2016 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. 

 
 
REBAIXA DE LES REDUCCIONS PER OBTENCIÓ DE RENDIMENTS IRREGULARS 
 

• Qualsevol que sigui la naturalesa de la font dels rendiments irregulars que es percebin (ex. rendes del treball, rendes del 
capital immobiliari, rendes d'activitats econòmiques), el percentatge de reducció no serà ja del 40% sinó del 30% amb una 
base màxima de 300.000 euros. 
 

• En determinats casos aquesta base màxima serà inferior segons les regles existents amb anterioritat a la Reforma de l'IRPF. 
 
 
RENDA DE L'ESTALVI 
 
Estarà constituïda per: 
 
Determinats rendiments del capital mobiliari (dividends, rendiments de contractes de assegurança i la major part dels interessos) i 
Guanys i pèrdues patrimonials per transmissió d'elements patrimonials Qualsevol que sigui el termini de generació de la guanys de 
patrimoni. 

 
 

TARIFA 2016 SUMA ESTATAL I AUTONÒMICA 

Base 
Liquidable 

Quota 
Íntegra 

Resto Base 
Liquidable 

Tipus Aplicable 
Percentatge 

0,00 0,00 6.000,00 19,00% 

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21,00% 

50.000,00 10.380,00 En endavant 23,00% 

 
 

• Des de l'1 de gener de 2015 deixen d'estar exempts en l'IRPF els dividends, primes d'assistència a juntes i participacions en 
beneficis amb el límit màxim de 1.500 € anuals. 

• Estaran exemptes els guanys patrimonials per transmissió de la habitatge habitual per majors de 65 anys, per persones en 
situació de dependència severa o gran dependència. 

• A partir de l'1 de gener de 2015 les persones majors de 65 anys poden transmetre qualsevol element patrimonial que es 
destini a la subscripció en el termini de sis mesos d'una renda vitalícia amb el límit de 240.000 euros de preu de venda en 
total. 

• Dels guanys patrimonials obtinguts per la transmissió d'elements NO AFECTES a ACTIVITATS ECONÒMIQUES, continuaran 
sent d'aplicació els coeficients d'abatiment de reducció dels guanys patrimonials: 

 
- Els guanys patrimonials es reduiran en funció del període de permanència que excedeixi de dos anys entre la data 

d'adquisició de l'element i el 31 de Desembre de 1996: 
 

a) Reducció amb caràcter general: 14,28% 
b) Accions admeses a negociació en alguns mercats secundaris oficials de valors previstos en la Llei 24/88 del Mercats 
de Valors: 25% 
c) Béns immobles, drets s/. els mateixos o valors d'entitats compresos en l'art. 108 Llei 24/1998 de Mercats de Valors: 
11,11% 
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Encara que la forma de càlcul dels guanys patrimonials variarà en funció de la data de transmissió (abans i després del 20 de 
Gener de 2006). Es repartirà linealment el guany patrimonial obtingut entre la data d'adquisició i la data de transmissió, en 
funció dels dies transcorreguts abans i després de la data del 20 de Gener de 2006. (Disp. Transitòria 9ª Llei 35/2006) i Disp. 
Transitòria 9ª TRLIRPF (modificada per Disp. Final 1ª). 
 
Des de l'1 de gener de 2015 es modifica l'aplicació dels coeficients de reducció dels guanys de patrimoni. 
 
Es calcularà la suma del valor de transmissió de totes les transmissions que s'han beneficiat de l'aplicació dels coeficients de 
reducció des de l'1 de gener de 2015 i el valor de transmissió de l'element respecte del qual es calcula el guany de patrimoni. 
 

- Si la suma acumulada de les transmissions no supera els 400.000 euros, s'aplicaran els coeficients d'abatiment com fins ara. 
- Si la suma acumulada de les transmissions supera els 400.000 euros però el valor de transmissió de l'element respecte del 

qual es calcula el guany de patrimoni, s'aplicaran els coeficients de reducció a la part del valor de transmissió de l'element 
que no superi els 400.000 euros. 

- En la resto de casos no s'aplicaran els coeficients reductors. 
 
 
NOUS PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI  
 

• Amb l'ànim de fomentar fiscalment l'estalvi a llarg termini, es creen els Plans d'Estalvi a Llarg Termini que es configuren 
com contractes celebrats entre el contribuent i una entitat asseguradora o de Crèdit. Són inversions limitades a un o 
successius plans que poden ser instrumentats només d'una de les dues formes següents: 
 

o Assegurances individuals de vida (SIALP). No poden cobrir contingències distintes de supervivència o defunció. El 
contribuent es contractant, assegurat i beneficiari, excepte defunció. 

o Depòsits o Contractes Financers integrats en un Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini (CIALP) separada de 
qualsevol altra imposició en entitats de crèdit. 
 

• La inversió per aportacions es limita a 5.000 euros anuals. El benefici fiscal consisteix en l'exempció dels rendiments 
positius si existeix permanència al menys 5 anys des de la primera aportació. El benefici de l'exempció es perd al fer-se 
disposició, de qualsevol tipus, abans del termini de 5 anys o a l'incomplir-se el límit màxim de aportacions anuals. 

 
 
COMPENSACIÓ ENTRE RENDES DE L'ESTALVI 
 

• Les rendes negatives que poguessin generar-se de sumar entre elles les rendes del capital mobiliari (ex. interessos) poden 
compensar-se amb fins el 15% de l'import els guanys de patrimoni que s'hagin generat en 2016. Aquesta és una novetat 
molt destacada donat que aquesta possibilitat no ha estat mai aplicable en la regulació espanyola de l'IRPF. El saldo negatiu 
restant podrà compensar-se en els quatre anys següents. 
 

• El saldo negatiu de la compensació entre guanys i pèrdues de patrimoni pot compensar-se amb fins el 15% del saldo positiu 
de les rendes positives per interessos o dividends. Aquesta és altra novetat en la regulació de l'IRPF espanyol. El saldo 
negatiu restant podrà compensar-se en els quatre anys següents. 
 

 
LÍMIT PER A APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS 
 
Serà la menor de les quantitats següents: 
 

 30% de la suma de Rendiments del Treball i Rendiments de activitats econòmiques. 
 8.000 € anuals. 

 
S'ha eliminat el límit específic per als contribuents majors de 50 anys. 
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Respecte de les aportacions següents: 
 
1- Aportacions i Contribucions a Sistemes de Previsió Social 
 
Modalitats: 

 Plans de Pensions 
 Mutualitats de Previsió Social 
 Plans de Previsió assegurats 
 Plans de Previsió Social Empresarial (Assegurança col·lectiu a favor de treballadors) 
 Assegurances privades de dependència severa o gran dependència. 

 
En el conjunt d'aportacions anuals màxims que donen dret a la reducció de la B.I. per les modalitats referides s'inclouran, en el seu 
cas, les aportacions imputades pels promotors que no podran excedir del límit financer previst en l'art. 5.3 TRLPFP. 
 
En cas d'aportacions a assegurances de Mutualitats de Previsió Social existeixen altres limitacions: 
 

a) En el cas de quantitats satisfetes per professionals no integrats en algun dels règims de la Seguretat Social s'han de complir 
les següents condicions: 
 

a. Ha de tractar-se d'aportacions efectuades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de 
previsió social.  

b. També poden efectuar les aportacions els cònjuges i els familiars consanguínies de primer grau, així com a els 
treballadors d'aquestes mutualitats. 

c. No poden haver tingut la consideració de despeses deduïbles respecte de rendiments d'activitats econòmiques. 
d. Han de tenir per objecte la cobertura de les contingències de jubilació, defunció, discapacitat o dependència. 

 
b) En el cas de quantitats satisfetes per professionals o empresaris individuals integrats en qualsevol Règim de la Seguretat 

Social s'han de complir les següents condicions: 
 

a. Ha de tractar-se d'aportacions efectuats en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de 
previsió social.  

b. També poden efectuar les aportacions els cònjuges i els familiars consanguínies de primer grau, així com a els 
treballadors d'aquestes mutualitats. 

c. Han de tenir per objecte la cobertura de les contingències de jubilació, defunció, discapacitat o dependència. 
 

c) En el cas de quantitats satisfetes per treballadors per compte aliena o socis treballadors s'han de complir les següents 
condicions: 
 

a. Ha de tractar-se d'aportacions efectuades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de 
previsió social com alternativa dels Plans i Fons de Pensions.  

b. S'han d'incloure les aportacions imputats pel promotor del sistema alternatiu. 
c. Han de tenir per objecte la cobertura de les contingències de jubilació, defunció, discapacitat o dependència. 

S'inclou la prestació per atur en el cas de socis treballadors. 
 

En cas d'aportacions a Assegurances de dependència existeixen altres limitacions: 
 
a) Les reduccions totals que efectuïn aportacions a favor d'un mateix assegurat, incloses les d'aquest, no podran excedir el 

total de 8.000 euros. 
b) Les primes satisfetes per les empreses per aquest tipus d'assegurances e imputats al treballador com rendiments del treball 

en espècie no podran ser objecte de reducció superior a 5.000 euros. 
 

En cas d'aportacions de esportistes en actiu a la mutualitat d'esportistes professionals la xifra màxima que es pot aportar puja 
a 24.250 euros sense límit percentual. 

 
En cas d'aportacions per parts de contribuents que pateixen una discapacitat la xifra màxima que es pot aportar puja a 24.250 
euros sense límit percentual. 
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L'assegurat ha de trobar-se afectat per: 
 
a) Un grau de discapacitat física igual o superior al 65 per 100, o 
b) Un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100, o 
c) Una incapacitat declarada judicialment.  
 
• Aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge: 

 
Possibilitat de reducció independent i acumulable a la resta. 

- Aportacions del contribuent a pla de pensions, mutualitat, pla de previsió assegurat, pla de previsió social empresarial o 
assegurança de dependència del cònjuge. 

- El cònjuge no ha d'obtenir rendiments del treball o d'activitats o els obtinguts no poden aconseguir la xifra de 8.000 euros 
anuals. 

- El límit màxim de l'aportació puja a 2.500 euros anuals des de l'1 de gener de 2015 (amb anterioritat 2.000 euros). 
 

• Aportacions a sistemes de previsió social de familiars discapacitats: 
 
Possibilitat de reducció independent i acumulable a la resta. 

- Aportacions del contribuent a pla de pensions, mutualitat, pla de previsió assegurat, pla de previsió social empresarial o 
assegurança de dependència de persones discapacitades que siguin parents (cònjuges o parents en línea directa o 
col·lateral fins el tercer grau inclòs) o a persones al seu càrrec per raó de tutela o acolliment. 

- El límit màxim de l'aportació puja a 10.000 euros anuals. 
- La suma de les reduccions aplicades per tots els parents a algun sistema de previsió social d'un mateix discapacitat no pot 

superar els 24.250 euros anuals. 
 

• Aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat: 
 

Possibilitat de reducció independent i acumulable a la resta. 
- Aportacions del contribuent al patrimoni protegit d'una persona amb discapacitat que siguin parents (cònjuges o parents 

en línea directa o col·lateral fins el tercer grau inclòs) o a persones al seu càrrec per raó de tutela o acolliment. 
- El límit màxim de la aportació puja a 10.000 euros anuals. 
- La suma de les reduccions aplicades per tots els parents a algun sistema de previsió social d'un mateix discapacitat no pot 

superar els 24.250 euros anuals. 
 

 
MÍNIM PERSONAL I FAMILIAR 
 
Per a l'exercici 2016, s'introdueixen amb caràcter general, els següents mínims per circumstàncies personals: 
 

 Mínim del contribuent: 5.550€. 
 >65 anys: serà de 6.700€ 
 >75 anys: serà de 8.100€ 
 

 Mínim per descendents:  
2.400€ pel primer. 

 2.700€ pel segon. 
 4.000€ pel tercer. 
 4.500€ pel quart i següents. 

 Quan el descendent sigui menor de 3 anys, s'augmentarà en 2.800€. 
 En el cas de defunció d'un descendent que generi el dret al mínim per descendents, la quantia serà de 2.400 euros anuals 

per aquell descendent. 
 

 Mínim per ascendents: 
 >65 anys o amb discapacitat qualsevol que sigui la seva edat: 1.150€ per cada un d'ells. 
 >75 anys: s'augmentarà addicionalment en 2.400€ 
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 Mínim per discapacitat: 
 Serà la suma del mínim per discapacitat del contribuent i del mínim per discapacitat d'ascendents i descendents. 
 Mínim per discapacitat del contribuent: 3.000€.  

 → Quan el grau de minusvalidesa sigui ≥ 65% : 9.000€. 
→ Quan acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda: s'incrementarà en 3.000€ en concepte de 
despeses d'assistència. 

 Mínim per discapacitat d'ascendents o descendents: 3.000€ per cada un d'ells. 
  → Quan el grau de minusvalidesa sigui ≥ 65% : 9.000€ per cada un d'ells.   
 → Despeses d'assistència: increment de 2.400€ per cada un d'ells. 
 

 
DEDUCCIONS PER DONATIUS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
 

• Els contribuents que efectuïn donatius a les entitats sense ànim de lucre contemplades en la Llei 49/2002 es beneficien 
d'un increment de les quantitats deduïbles per les donacions efectuades. 

• En 2016 es podrà deduir el 75% de l'import del donatiu quan aquests no superin els 150 euros anuals i del 30% per la resta. 
En el cas de que es mantingui el donatiu en igual o superior quantia a la mateixa entitat aquest segon percentatge serà del 
35%. 

• Per als donatius a les activitats prioritàries de mecenatge els percentatges anteriors s'incrementen en cinc punts 
percentuals. 

• A més es podrà deduir el 10% de les quantitats satisfetes com a donatiu a altres fundacions legalment reconegudes que 
rendeixen comptes a l'orgue del protectorat corresponent, així com a les associacions declarades d'utilitat pública a les que 
no resulti aplicable el règim de la Llei 49/2002. 

• Existeix una deducció per aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors del 20% amb la 
base màxima de 600 euros anuals. 

 
 
DEDUCCIONS PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ 
 

• En 2016 els contribuents poden deduir el 20% de les quantitats satisfetes en cada període impositiu per la subscripció 
d'accions o participacions socials en empreses de nova o recent creació.  

• La base màxima de la deducció queda fixada en 50.000 euros anuals. 
• Aquesta deducció és incompatible amb la deducció autonòmica similar en relació amb les mateixes quantitats invertides.  

 
 
NOVES DEDUCCIONS PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS 
 
Junt amb la deducció per maternitat aplicable des de 2003, des de l'1 de gener de 2015 existeixen altres tres deduccions per 
circumstàncies personals susceptibles de donar lloc a pagaments per part de l'AEAT. S'han denominat “impostos negatius” encara 
que, en realitat, es tracta de ajudes socials gestionades a opció del contribuent a través de la autoliquidació de l'IRPF. 
 
Les deduccions podran aplicar-se en els següents supòsits: 

 
• Per cada descendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per descendents. 
• Per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per ascendents. 
• Per ser un ascendent o un germà orfe de pare i mare que formi part d'una família nombrosa conforme a la Llei 40/2003, de 

18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses, o per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle 
matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i per els que tingui dret a la totalitat del mínim per 
descendents. 

 
L'import de la deducció que puja a 1.200 euros anuals i que es duplica en el cas de famílies nombroses de categoria especial. 
 
 
DRET A LA DEDUCCIÓ PER DESCENDENTS 
 
Els contribuents que no tenen dret a beneficiar-se del sistema específic d'aplicació de la tarifa general estatal i autonòmica per la 
pensió per aliments que satisfacin als seus descendents, tenen dret a l'aplicació del mínim per descendents. 
 
 



 

  10 

 
 
ELIMINACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL 
 

• Des de l'1 de gener de 2013 ha deixat d'existir la deducció per adquisició de l'habitatge habitual.  
• No obstant, s'apliquen unes regles de caràcter transitori sobre l'aplicació de la deducció. Així, els contribuents que van 

comprar el seu habitatge habitual o van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013 
mantenen el dret a la desgravació per adquisició de l'habitatge habitual en 2015 i en anys successius sempre que hagin 
aplicat la deducció per aquest habitatge en 2012 o en anys anteriors.  

 
 
ELIMINACIÓ DE LA DEDUCCIÓ ESTATAL PER ARRENDAMENT DE L'HABITATGE 

 
• La deducció estatal per arrendament de l'habitatge habitual va deixar d'existir el dia 1 de gener de 2015.  
• No obstant, es manté una disposició transitòria per la qual es permet seguir aplicant la deducció estatal per arrendament 

de l'habitatge quan es compleixin les següents condicions: 
o S'ha de tractar del mateix contracte d'arrendament de l'habitatge que es trobava vigent a 31 de desembre de 

2014. 
o Existia ja el dret a l'aplicació de la deducció amb anterioritat a 1 de gener de 2015. 

 
 
ELIMINACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PENDENT PER OBRAS DE MILLORA 

 
• La deducció estatal per les despeses satisfetes per obres de millora en l'habitatge ha quedat sense efecte el 31 de 

desembre de 2012 per el que no es pot aplicar respecte dels imports destinats a realitzar obres de millora després del 31 
de desembre de 2012. 

• No obstant, es manté una disposició transitòria per la qual és 2016 l'últim any en el que es permet seguir aplicant la 
deducció pels imports que, durant la seva vigència, haguessin superat els límits previstos en la norma. 

 
 
TIPUS DE RETENCIÓ DE RENDIMENTS ABONATS DURANT L'ANY 2016 
  

TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES ALS DIFERENTS RENDIMENTS 2016 

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI TIPUS APLICABLE 

RENDIMENTS DE COMPTES CORRENTS I COMPTES A TERMINI 19% 
RENDIMENTS OBTINGUTS PER CESSIÓ DE CAPITAL A TERCERS 
(Interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a  
remuneració per tal cessió) 

19% 

PARTICIPACIÓ EN ELS FONS PROPIS / DIVIDENDS 19% 
GUANYS PATRIMONIALS PER TRANSMISSIÓ O REEMBORSAMENTS D'ACCS. 
I PART. INST. INV. COL·LECTIVA 19% 

RENDIMENTS PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL, ASSISTÈNCIA 
TÉCNICA, ARRENDAMENT BÉNS MOBLES, NEGOCIS O MINES I 
SUBARRENDAMENTS S/. BÉNS ANTERIORS 

19% 

OPERACIONS DE CAPITALITZACIÓ, ASSEGURANCES DE VIDA O INVALIDESA I 
LA IMPOSICIÓ DE CAPITALS 19% 

CESSIÓ DEL DRET A L'EXPLOTACIÓ DE ELS DRETS D'IMATGE (Sempre que 
no siguin per al desenvolupament d'una activitat econòmica). 24% 

     

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI TIPUS APLICABLE 

ARRENDAMENTS O SUBARRENDAMENTS DE BÉNS IMMOBLES URBANS 19% 
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TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES A ELS DIFERENTS RENDIMENTS 2016 

RENDIMENTS DE ACTIVITATS PROFESSIONALS TIPUS APLICABLE 

  
RENDIMENTS DE ACTIVITATS PROFESSIONALS - EN GENERAL - 15% 

  
PROFESSIONALS DE NOU INICIO (en el any de inicio i en els dos següents) 7% 

SI RENDIMENTS ÍNTEGRES EJ. ANTERIOR < 15.000 € I A MÉS TAL IMPORT 
ES > 0,75 X (rendiments íntegres activitats econòmiques + rend. Treball 
exercici anterior) 

15% 

    

RENDIMENTS DEL TREBALL TIPUS APLICABLE 

ELABORACIÓ D'OBRES LITERÀRIES, ARTÍSTIQUES O CIENTÍFIQUES 15% 
RENDIMENTS PER IMPARTIR CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, 
SEMINARIS I SIMILARS 15% 

RETRIBUCIÓ CONSELLERS I ADMINISTRADORES DE SOCIETATS MERCANTILS 35% 
RETRIBUCIÓ CONSELLERS I ADMINISTRADORES DE SOCIETATS MERCANTILS 
(XIFRA DE NEGOCIS < 100.000 €) 19% 

  
  
TAULA GENERAL DE RETENCIONS DEL TREBALL PER A 2016 
 

 
 
 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 
 

 
RENDES EXEMPTES 
 
• S'ha introduït una nova exempció per a les transmissions de l'habitatge habitual per residents en la Unión Europea, Islàndia o 

Noruega sempre que l'import de la transmissió es reinverteixi en un nou habitatge habitual. 
 
 
NO RESIDENTS SENSE ESTABLECIMENT PERMANENT 
 

• A partir de l'1 de gener de 2015 s'aplica el tipus general del 24%.  
• Excepcions: 

• El tipus es del 19% des de l'1 de gener de 2016 quan es tracti de contribuents residents en la Unión Europea, Islàndia  o 
Noruega. 

• En el cas de dividends, interessos, guanys derivats de transmissions d'elements patrimonials, 19% des de l'1 de gener de 
2016.  

• 2% en el cas de rendes del treball derivades dels contractes de durada determinada. 

 
 

BASE LIQUIDABLE 
(fins euros) 

QUOTA LIQUIDABLE RESTA BASE LIQUIDABLE 
(fins euros) 

TIPUS APLICABLE  
(%) 

0,00 0,00 12.450,00 19,00% 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00% 

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00% 

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00% 

60.000,00 17.901,50 En endavant 45,00% 



El análisis más amplio y riguroso de toda la contabilidad.
Lejos de ofrecer un simple estudio de cada cuenta, se analizan los 
diferentes aspectos relacionados con la contabilidad que deben 
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          regímenes especiales, planes
          sectoriales, aspectos fiscales, 
          auditoría, infracciones y  
          sanciones, figuras mercantiles,   
          valoración de empresas,   
          Normas Internacionales 
          de Contabilidad, etc.
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PARTE I. Cuestiones generales 
Nociones fundamentales sobre sociedades

PARTE II. Sociedades de personas
Sociedad civil 
Sociedad colectiva 
Sociedad comanditaria simple

PARTE III. Sociedades de capital 
Sociedad de responsabilidad limitada 
Sociedad Limitada Nueva Empresa 
Sociedad Anónima y sociedad cotizada 
Sociedad anónima europea 
Sociedad comanditaria por acciones

PARTE IV. Régimen de valores mobiliarios 
Valores mobiliarios 
Acciones
OPAs 
Obligaciones

PARTE V. Reglas comunes a los distintos tipos 
de sociedades 
Sociedad unipersonal 
Sociedad profesional 
Sociedad familiar 
Formalización de acuerdos sociales 
Impugnación de acuerdos sociales 
Pactos parasociales 
Modificación de los estatutos sociales 

Modificaciones estructurales 
Separación y exclusión de socios 
Disolución, liquidación y extinción de la 
sociedad 
Cuentas anuales, aplicación del resultado y 
auditoría 
Registro Mercantil 
Transmisión de empresa 
Control de concentraciones 
Movimientos de capitales con el exterior 
Responsabilidad penal de la sociedad
Delitos societarios

PARTE VI. Uniones de empresas 
Grupos de sociedades 
Agrupaciones de interés económico 
Uniones temporales de empresas

PARTE VII. Otras formas societarias 
Sociedades cooperativas 
Sociedades de garantía recíproca 
Sociedad laboral 
Sociedad agraria de transformación 
Sociedad anónima deportiva 
Sociedad anónima cotizada de inversión en el 
mercado inmobiliario 
Entidades de capital-riesgo
 
ANEXOS

SUMARIO

PARTE 1ª ELEMENTOS BÁSICOS DE LA 
CONTABILIDAD
Estructuras e instrumentos contables 
fundamentales
Marco normativo contable
Obligaciones formales y sustanciales
Principios fundamentales
Marco conceptual de la contabilidad
Cambios en criterios contables, errores y 
estimaciones contables
Hechos posteriores al cierre del ejercicio
 
PARTE 2ª ACTIVIDAD HABITUAL DE LA 
EMPRESA
Cuentas anuales y estados financieros intermedios
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Inmovilizado intangible
Análisis de deterioro de Unidades Generadoras de 
Efectivo 
Existencias 
Activos no corrientes (grupos enajenables) 
mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas
Arrendamientos y gastos de servicios exteriores
Contabilización de impuestos
Provisiones y contingencias 
Retribuciones al personal
Transacciones con pagos basados en instrumentos 
de patrimonio
Instrumentos financieros
Derivados sobre elementos no financieros 

(alcance de la norma)
Transacciones en moneda extranjera
Patrimonio neto
Ingresos y gastos

PARTE 3ª REGÍMENES ESPECIALES
Grupos de empresas y consolidación contable
Contratos de cooperación empresarial
Situaciones de desequilibrio empresarial
Sociedades mercantiles
Cooperativas, sociedades laborales y sociedades 
agrarias de transformación
Contabilidad específica por razón del objeto de la 
empresa
Aspectos contables de las medidas de 
saneamiento del sector financiero

PARTE 4ª VERIFICACIÓN, CONTROL Y 
VALORACIÓN DE EMPRESAS
Auditoría independiente de cuentas anuales.
Análisis de estados contables
Valoración de empresas y elementos 
patrimoniales

PARTE 5ª NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

PARTE 6ª OPERACIONES ENTRE EMPRESAS 
DEL GRUPO

ANEXOS

SUMARIO 2.225 PAGS. APROX.

Calle Monasterios de Suso y Yuso, 34  28049 Madrid
T 91 210 80 00  clientes@lefebvreelderecho.com

INTELIGENCIA JURÍDICA
www.efl.es

Síguenos en 

  

1.950 PAGS. APROX.

5% DESCUENTO
4% IVA NO INCLUIDO

OFERTA VÁLIDA HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA OBRA

149,15€157€

5% DESCUENTO
4% IVA NO INCLUIDO

OFERTA VÁLIDA HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA OBRA

151,05€159€

QUIERES AYUDA PARA GESTIONAR TU EMPRESA

ASEGURAR CADA PASO

DIRIGIRLA DE FORMA INTELIGENTE



 

  13 

 
IMPOST SOBRE SOCIETATS 
 
COEFICIENTS DE CORRECCIÓ MONETÀRIA EN TRANSMISSIONS D'IMMOBLES REALITZATS EN 2016  
 

La Llei 27/2014, a partir de l'1 de Gener de 2015, ja no permet l'actualització de les rendes positives, obtingudes en la transmissió 
dels elements patrimonials de l'immobilitzat material, que tinguin la naturalesa de béns immobles. La depreciació monetària que es 
tenia en compte, pel transcurs del temps, en funció del moment de l'adquisició de l'element patrimonial transmès, ja no suposa una 
disminució de caràcter permanent al resultat comptable. 
 

 
RÈGIM FISCAL EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ (Art. 101 a 109 Llei 27/2014) 
 
 

ÀMBIT D'APLICACIÓ: 
Import net de la xifra de negocis < 10 milions de euros. (Definició segons normativa mercantil)  

LLIBERTAT AMORTITZACIÓ: 
Elements de l'Immobilitzat material nous i Inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques: 120.000 € x increment 
mig total de la plantilla calculat amb dos decimals, tenint en compte que durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del 
període impositiu en que els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitja total s'incrementi respectr de la plantilla 
mitja dels 12 mesos anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període inicial d'altres 24 mesos. 

LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ PER A BÉNS D'ESCÀS VALOR: 
Fins 12.000 € d'elements de l'Immobilitzat material nous quan el seu valor unitari no superi els 300 € (també d'aplicació per a 
la resta d'empreses que no siguin de reduïda dimensió). 

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL NOU, INVERSIONS IMMOBILIÀRIES E IMMOBILITZAT INTANGIBLE (afectes a 
activitats econòmiques): 
- Elements de l'Immobilitzat material nou podran amortitzar-se: coeficient lineal màxim previst per taula oficial x 2. 
- Elements de l'Immobilitzat intangible (Fons de Comerç, drets de traspàs, marques i altres s/. art. 13.3 LIS) podran amortitzar-
se en un 150% de la amortització que resulti d'aplicar aquest apartat (art. 103 LIS). 

PÈRDUES PER DETERIORAMENT DELS CRÈDITS PER POSSIBLES INSOLVÈNCIES DE DEUTORS: 
Deduïble la dotació a la provisió d'insolvències de deutors fins el límit de l'1% s/ saldo deutors existent al final del període 
impositiu (art.104 LIS). No es podran incloure en aquest càlcul, els saldos de dubtós cobrament sobre els que s'hagués 
reconegut la pèrdua per deteriorament individualitzat a la que es refereix l'art. 13.1 LIS, que exigeix per a la seva deduïbilitat el 
transcurs d'un termini de 6 mesos des del venciment de l'obligació, que es trobi declarat en situació de concurs o hagués estat 
processat per delicte de alçament de béns, o bé que les obligacions haguessin estat reclamades judicialment o siguin objecte 
d'un litigi judicial o procediment arbitral, de quina solució depengui el seu cobrament. Tampoc es podran incloure en el càlcul 
de l'1% aquells crèdits que no tinguin el caràcter de deduïbles, per correspondre a crèdits deguts per entitats de dret públic, 
excepte que siguin objecte d'un procediment arbitral o judicial, o a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, excepte 
que estiguin en situació de concurs i s'hagi produït l'obertura de la fase de liquidació pel jutge. 

RESERVA DE NIVELL DE BASES IMPOSABLES: 
Minoració de la B.I. fins en un 10% del seu import, amb un límit màxim de 1.000.000 €. Suposa la minoració d'un determinat 
període impositiu, amb l'objecte d'“anticipar” la compensació de B.I. negatives. Aquesta minoració haurà d'integrar-se en les 
B.I. dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en que 
es realitzi aquesta minoració, conforme es vagin generant B.I. negatives, i fins l'import de les mateixes. Si ha transcorregut els 5 
exercicis següents, quedant saldo sense aplicar de la reserva, l'import reduït s'addicionarà a la B.I. del període impositiu 
corresponent a la data de conclusió del referit termini. 
Requisit per a la seva aplicació: dotació de una reserva per l'import de la minoració, que serà indisponible fins el període 
impositiu en que es produeixi l'addició a la B.I. de l'entitat. 
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TIPUS DE GRAVAMEN (Llei 27/2014) 
 

  2016 2017 

Amb caràcter general 25% 25% 

Societats cooperatives protegides: cooperatives de ensenyament, d'habitatges, de serveis, de crèdit, etc. 
(excepte resultats extra cooperatius al 30%) 20% 20% 

Cooperatives especialment protegides (excepte resultats extracooperatius al 30%) 20% 20% 

Mutualitats de Previsió Social 25% 25% 

Societats d'Inversió de Capital Variable (SICAV)  1% 1% 

Societats i Fons d'Inversió Immobiliària que tinguin per objecte social exclusiu la inversió en habitatges per 
al seu arrendament i estiguin acollits a la Llei 35/2003 o bé desenvolupin l'activitat de promoció 
exclusivament d'habitatges per a dedicarles al seu arrendament i compleixin condicions art. 28 Ap.5 TR Llei 
I.S (1) 

1% 1% 

Fons d'Inversió Col·lectiva acollits a Llei 35/2003  1% 1% 

Fons de Pensions (regulats per R.D Leg 1/2002 i en el real decret 304/2004) 0% 0% 

Col·legis Professionals, Associacions Empresarials, Càmeres Oficials, Sindicats Treballadors i Partits 
Polítics  25% 25% 

Fundacions, Associacions declarades d'utilitat pública O.N.G, Federacions esportives espanyoles i d'àmbit 
autonòmic, Federacions i associacions sense finalitats lucratives a l'empar del títol II de la Llei 49/2002, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives. 

10% 10% 

Entitats sense finalitats lucratives que no les sigui d'aplicació el règim fiscal establert en Llei 49/2002 – 
veure obligac. declarar(2) 25% 25% 

Iglesia catòlica, entitats contemplades en Llei 24/1992 s/Acord amb Federació d'Entitats Religioses 
Evangèliques d'Espanya i altres comunitats religioses (a l'empar del règim fiscal Llei 49/2002 Art. 5 a 15) 10% 10% 

Fons de promoció de Treball 25% 25% 

Entitats dedicades a l'exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis 
d'hidrocarburs, s/Llei 34/1998 del Sector d'Hidrocarburs. 35% 35% 

Societats dedicades a l'arrendament d'habitatges    
(1) (1) 

Empreses de reduïda dimensió. Xifra de negocis inferior a 10 milions de euros  
 

25% 
 

25% 
 

Empreses de nova creació.  
15%-
20% 

15%-
20% 

 
(1) Bonificació 85% part quota íntegra de rendes per arrendament i transmissió habitatges. 
(2) Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2015, no tenen l'obligació de presentar declaració quan 
compleixin els requisits que els seus ingressos totals no superin 75.000 € anuals i que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 
2.000 € anuals i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció (art. 124.3 LIS). 
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INCENTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTIVITATS (RÈGIM GENERAL) 
 
(TERMINI APLICACIÓ DEDUCCIONS: 15 anys – Excepte I+D+i 18 anys) 
(TERMINI COMPROVACIÓ ADMINISTRACIÓ: 10 anys) – amb posterioritat al transcurs del citat termini, el contribuent 
haurà d'acreditar la procedència de les deduccions i la seva quantia, mitjançant l'exhibició de la liquidació o 
autoliquidació i de la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant el citat termini en el Registre Mercantil. 
 

 

DEDUCCIÓ TIPUS 2016 TIPUS 2017 

Lím
it  conjunt  25%

 (1) 

Deducció per a realització activitats I+D (Base deducció es minorarà en el 65% 
Subvencions rebudes). (1) (2) 
 
Despesa realitzada superior a la mitja 2 anys (s/excés) 

 
Deducció per inversions: efectuades en elements de l'immobilitzat material e intangible 
(exclosos immobles i terrenys afectes exclusivament a I+D  
 
Deducció per realització activitats INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Base de deducció es 
minorarà en el 65% subvencions rebudes): 

 
- Per despeses del període que correspongui. 
- S'inclouen com a innovació tecnològica els mostraris tèxtils i de la industria del 
calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta. 

25 % 
 

42 % 
 

8 % 
 
 

12% 
 
 
 

25 % 
 

42 % 
 

8 % 
 
 

12% 

Inversions en produccions de llarg metratges cinematogràfics, series audiovisuals de 
ficció, animació o documental i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (3) (4) (5) 
(Que permeti confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada) 

20% -18% 20% - 18% 

Deducció per creació de treball per a treballadors amb discapacitat (6) 
De l'increment promig plantilla de treballadors minusvàlids amb contracte per temps 
indefinit respecte al del exercici anterior.  

9.000€/12.000  
€ 
 

9.000€/12.000 
€ 
 

Deducció per creació de treball (7) (8) (9): Entitats que contractin al seu primer 
treballador, que sigui menor de 30 anys, a través d'un contracte per temps indefinit de 
recolzament als emprenedors. 
 

3.000 €      3.000 € 

 
 
LES EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ PODRAN APLICAR ELS INCENTIUS FISCALS PREVISTOS AMB CARÀCTER GENERAL. 

(1) L'import de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats, aplicades en el període impositiu, no pot excedir 
conjuntament del 25 % de la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i en les bonificacions. 
Es puja al 50% quan l'import de la deducció per activitats d'I+D+i, que correspongui a despeses e inversions efectuades en el propi període 
impositiu, excedeixi del 10 % de la quota íntegra de l'exercici, minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les 
bonificacions. (art. 39 LIS). La deducció relativa a les produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i d'obres audiovisuals, 
queda exclosa de aquest límit. 

(2) En el cas d'entitats a les que resulti d'aplicació el tipus general de gravamen o el tipus del 30  %, les deduccions per activitats d'I+D+i 
podran, opcionalment, quedar excloses del límit del 25 o 50  %, i aplicar-se en la seva totalitat però amb un descompte del 20 % del seu 
import – sota el compliment de determinats requisits-. En aquest cas, es podrà absorbir la totalitat de la quota íntegra ajustada positiva, e 
inclús una major, generant-se un dret a devolució  de la deducció, junt amb les retencions i els pagaments a compte efectuats en el 
període impositiu, no podent superar l'import de 1.000.000 € anuals (activitats IT) i 3.000.000 € (activitats I+D+i). En el cas de les activitats 
de innovació tecnològica (conjuntament) el import de 1.000.000 de euros anuals, per les activitats de I+D+i (en el seu conjunto), els 
3.000.000 de euros anuals. 

(3) Aplicació del 18% sobre l'excés del primer milió de base de la deducció. Base de la deducció: Cost total de la producció + despeses per a la 
obtenció de còpies + despeses publicitat promoció a càrrec del productor, fins el límit per a ambos del 40% del cost de producció, sent 
minorada per l'import de les subvencions rebudes (art. 36.1 LIS). 
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(4) Deducció addicional del 15% de les despeses realitzades en territori espanyol, en el cas de produccions Internacionals, sempre que 
aquestes despeses siguin, al menys, de 1.000.000 €. Base deducció: despeses de personal creatiu, sempre que tingui residencia fiscal a 
Espanya o a EEU, amb el límit de 50.000 €/persona, i per despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdores 
(art. 36.2 LIS). 

(5) Així mateix s'estableix una deducció del 20% sobre despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i 
musicals. Base deducció: costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en les referides activitats, minorada en 
l'import de les subvencions per a finançar aquestes despeses. 

(6) En funció del grau de discapacitat s'aplicarà l'import de 9.000 € (discapacitat en grau igual o superior a 33% e inferior a 65%), respecte de 
l'increment del promig de plantilla de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.  L'import serà de 12.000 €, 
quan la discapacitat sigui superior al 65%. (art. 38 LIS). 

(7) Sense perjudici del disposat anteriorment, les entitats que tinguin una plantilla inferior a 50 treballadors en el moment en que concertin 
contractes per temps indefinit de recolzament als emprenedors amb aturats beneficiaris d'una prestació contributiva per atur podran 
deduir de la quota íntegra el 50  % del menor dels dos imports següents:  import de la prestació per atur que el treballador tingués 
pendent de percebre en el moment de la contractació i l'import corresponent a 12 mensualitats de la prestació per atur que tingués 
reconeguda. Aquesta deducció està condicionada a que el treballador contractat hagués percebut la prestació per atur, durant al menys 3 
mesos abans de l'inici de la relació laboral. 

(8) Aquestes deduccions s'aplicaran a la finalització del període de proba d'1 any exigit en el corresponent tipus de contracte i estaran 
condicionades al manteniment d'aquesta relació laboral durant al menys 3 anys des de la data del seu inici. En el supòsit de contractes a 
temps parcial, les deduccions s'aplicaran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte. 

(9) No donarà dret a aplicar aquestes deduccions a efectes de l'increment de plantilla per a la llibertat d'amortització de les entitats de 
reduïda dimensió (art. 102 LIS). 

 
NOVETATS DESTACABLES IMPOST SOBRE SOCIETATS EN VIGOR DES DE L'1 DE GENER DE 2015 (LLEI 27/2014) 
 

A partir de l'1 de Gener de 2015, va entrar en vigor la nova Llei de l'Impost sobre Societats, de la que destaquem les de 
caràcter més rellevant: 
 
CONCEPTE D'ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
CONCEPTE GENERAL 
 
S'incorpora la definició d'activitat econòmica, com a la ordenació per compte pròpia dels mitjans de producció i de recursos humans 
o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 
 
ACTIVITAT D'ARRENDAMENT DE BÉNS IMMOBLES 
 
S'entendrà que existeix activitat econòmica en arrendament de béns immobles, quan per a la seva ordenació s'utilitzi, al menys, una 
persona empleada amb contracte laboral i jornada completa. Ja no serà necessari disposar d'un local exclusivament per a aquesta 
finalitat. 
 
En el supòsit d'entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, 
amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidades, el concepte d'activitat econòmica es 
determinarà tenint en compte a totes les que formen part del mateix. 
 
ENTITAT PATRIMONIAL 
 
S'entendrà per entitat patrimonial i que per tant, no realitza una activitat econòmica, aquella en la que més de la meitat del seu 
actiu estigui constituït per valors o no estigui afecte a una activitat econòmica, segons els requisits en l'activitat de l'arrendament de 
béns immobles. 
 
El valor del actiu, dels valors i dels elements patrimonials no afectes a una activitat econòmica serà el que es dedueixi de la mitja 
dels balanços trimestrals de l'exercici de l'entitat o, en cas de que sigui dominant d'un grup segons els criteris establerts en l'art. 42 
del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidades, dels balanços 
consolidats. No es computaran, en el seu cas, els diners o drets de crèdit procedents de la transmissió d'elements patrimonials 
afectes a activitats econòmiques o valors (1), que s'hagin realitzat en el període impositiu o en els dos períodes impositius anteriors. 
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(1) No es computen com a valors: els posseïts per a donar compliment a obligacions legals i reglamentàries. 

Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d'activitats 
econòmiques. 
Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva de el seu objecte. 
Els que atorguen, al menys, el 5% del capital d'una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d'1 any, amb la finalitat de dirigir i 
gestionar la participació, sempre que es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals. Aquesta condició es 
determinarà tenint en compte a totes les societats que formen part d'un grup de societats segons els criteris establerts en l'art. 42 del 
Codi de Comerç. 

 

 
SOCIETATS CIVILS CONTRIBUENTS 
 
A partir de l'1 de Gener de 2016, s'incorporen, com a subjectes passius de l'impost, les societats civils amb personalitat jurídica 
pròpia i objecte mercantil. S'ha establert un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de les societats civils, que han 
estat subjectes al règim d'atribució de rendes de l'IRPF: 
 
En la DT 19ª de la Llei es regula un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació, que s'aplicarà a les societats en que concorren 
les següents circumstàncies: 

- Que amb anterioritat al 1-1-2016 haguessin tributat en règim d'atribució de rendes de l'IRPF. 
- Que a partir de l'1-1-2016 compleixin els requisits per a adquirir la condició de contribuent de l'Impost sobre Societats. 

 
Com els canvis són per a l'exercici 2016, la norma prevé un règim transitori que reguli el trasllat d'aquest tipus d'entitats, com a 
contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a contribuents de l'Impost sobre Societats, i un règim de dissolució 
i liquidació. 
 
Als socis de les mateixes se'ls hi dona l'opció de dissoldre's, si adopten l'acord en els primers 6 mesos de 2016, amb un règim 
especial de diferiment (similar al que es va regular en el seu dia per a la dissolució de les societats patrimonials). 
S'han establert els avantatges i/o beneficis fiscals següents: 

• Exempció en la modalitat d'operacions societàries de l'ITP i AJD. 
• Exempció en el IIVTNU (plusvàlua). 
• Diferiment al valorar el rebut. 

 
L'acord de dissolució amb liquidació ha de ser adoptat pels socis en el primer semestre de 2016 i la societat s'extingirà en el 
termini de 6 mesos des d'aquesta data. La data límit per a l'extinció serà el 31 de Desembre de 2016. 
 
Si no s'acorda la dissolució i liquidació o no es compleixen els terminis, la societat civil tindrà la consideració de contribuent de 
l'Impost sobre Societats des de l'1 de gener de 2016 i no resultarà d'aplicació el règim d'atribució de rendes. Per tant, en juliol 2017 
presentaria el corresponent Impost sobre Societats, en els mateixos terminis que qualsevol societat limitada. 
 
Els socis de les entitats que a partir de gener de 2016 passen a tributar per Societats, que tinguin pendents d'aplicar saldos de 
deduccions per incentius a l'activitat econòmica, podran seguir deduint-los en els mateixos termes que estaven fent-el. 
 
DT 30ª. Socis de societats civils que tinguin la condició de contribuents de l'Impost sobre Societats 
 
S'habilita als socis de societats civils, a les que hagués resultat d'aplicació el règim d'atribució de rendes i adquireixin la condició 
de contribuents de l'Impost sobre Societats, a seguir aplicant les deduccions en la quota íntegra previstes en l'article 68.2 
(deducció per inversió de beneficis) que estiguessin pendents d'aplicació a 1 de gener de 2016. 
 
La DT 32ª estableix un règim transitori per a les societats civils i els seus socis a els que hagués resultat d'aplicació el règim 
d'atribució de rendes de la LIRPF en períodes iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2016 i tinguin la consideració de contribuents 
per l'Impost sobre Societats a partir d'aquesta data. 
 
Aquest règim transitori estableix els següents criteris: 
 

a) Les rendes meritades i no integrades en la base imposable en els períodes en els que l'entitat va tributar en el règim 
d'atribució de rendes s'imputaran en la base imposable de l'Impost sobre Societats corresponent al primer període 
impositiu que s'iniciï a partir de l'1 de gener de 2016. 
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b) Les rendes ja integrades en aplicació del règim d'atribució de rendes no s'integraran novament amb ocasió de la seva 
meritació.  
Els canvis de criteri d'imputació temporal com a conseqüència de la seva consideració com a contribuents de l'Impost sobre 
Societats no comportaran que cap despesa o ingrés quedi sense computar o que s'imputi novament en altre període 
impositiu. 
 

c) Per a les societats civils que haguessin tingut que portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç en els exercicis 2014 i 
2015, s'estableixen unes regles especials en relació amb la distribució de beneficis obtinguts en períodes impositius en els 
que hagi estat d'aplicació el règim d'atribució de rendes, així com a per les rendes obtingudes en la transmissió de 
participació en les societats civils que es corresponguin amb reserves procedents de beneficis no distribuïts obtinguts en 
exercicis en els que hagi estat d'aplicació el règim d'atribució de rendes. 
 

d) Per a aquelles societats civils diferents de les anteriors (que no haguessin portat comptabilitat), s'entendrà que a 1 de 
Gener de 2016, a efectes fiscals, la totalitat dels fons propis estan formats per aportacions dels socis, amb el límit de la 
diferència entre el valor de l'immobilitzat material e inversions immobiliàries, reflectits en els corresponents llibres registre, 
i el passiu exigible, a no ser que es provi l'existència d'altres elements patrimonials. 

 
 
 
TAULES D'AMORTITZACIÓ DE BÉNS D'INVERSIÓ: IMMOBILITZAT MATERIAL E IMMOBILITZAT INTANGIBLE. 
 
S'han simplificat les TAULES d'amortització, instaurant una sola taula d'amortització: 
 
Seran deduïbles les quantitats que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions 
immobiliàries, corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements per funcionament, us, gaudi u 
obsolescència. 
 
Es considerarà que la depreciació és efectiva quan: 
 
Sigui el resultat d'aplicar els coeficients d'amortització lineal establerts en la següent taula, instaurant una sola taula d'amortització: 
 
 
 

Tipus de element Coeficient lineal màxim Període d'anys màxim 
Obra civil 

Obra civil general. 2 % 100 
Paviments. 6 % 34 

Tipus d'element Coeficient lineal màxim Període d'anys màxim 
Tipus d'element Coeficient lineal màxim Període d'anys màxim 

Infraestructures i obres mineres. 7 % 30 
Centrals 

Centrals hidràuliques. 2 % 100 
Centrals nuclears. 3 % 60 
Centrals de carbó. 4 % 50 

Centrals renovables. 7 % 30 
Altres centrals. 5 % 40 

Edificis 
Edificis industrials. 3 % 68 

Terrenys dedicats exclusivament a escombreres. 4 % 50 

Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids). 7 % 30 

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges. 2 % 100 

Instal·lacions. 

Substacions. Xarxes de transport i distribució d'energia. 5 % 40 

Cables. 7 % 30 
Resta d'instal·lacions. 10 % 20 

Maquinària. 12 % 18 
Equips mèdics i assimilats. 15 % 14 
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Elements de transport 
Locomotores, vagons i equips de tracció. 8 % 25 

Vaixell, aeronaus. 10 % 20 
Elements de transport intern. 10 % 20 
Elements de transport extern. 16 % 14 

Autocamions. 20 % 10 
Mobiliari i estris 

Mobiliari. 10 % 20 
Llenceria. 25 % 8 

Cristalleria. 50 % 4 
Útils i eines. 25 % 8 

Motlles, matrius i models. 33 % 6 
Altres estris. 15 % 14 

Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes 
Equips electrònics. 20 % 10 

Equips per a processos d'informació. 25 % 8 
Sistemes i programes informàtics. 33 % 6 

Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i series 
audiovisuals. 

33 % 6 

Altres elements. 10 % 20 
 
 
 
PRÉSTECS PARTICIPATIUS 
 
Es consideren com a finançament propi els préstecs participatius entre empreses del grup, de forma que el seu cost no serà 
deduïble. 
 
 
 
DEDUCCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ 
 
S'estableix un règim d'exempció general per a participacions de, al menys, un 5% o, de valor superior a 20 milions €, que s'hagin 
posseït durant com a mínim 1 any de forma ininterrompuda, aplicable per a igual en l'àmbit intern e internacional, eliminant en 
aquest últim cas el requisit relatiu a la realització de l'activitat econòmica per part de la participada, però incorporant un requisit 
nou de tributació mínima que s'estableix en el 10% de tipus nominal. 
 
 
 
TRACTAMENT FISCAL DELS INTANGIBLES I ELS FONS DE COMERÇ (D'acord a la Llei 22/2015 d'Auditoria de Comptes) 
 
Els immobilitzats intangibles de vida útil definida s'han distingit per abastar la naturalesa d'aquells intangibles com els drets de 
traspàs, concessions administratives, patents, aplicacions informàtiques, drets de superfície, etc., així com els de vida útil indefinida, 
serien p.ex. les marques  en els que s'ha de particularitzar els fons de comerç.  
 
La Llei d'Auditoria ha modificat l'art. 39.4 del Codi de Comerç, respecte dels estats financers que comencen a partir de l'1 de Gener 
de 2016, respecte del tractament comptable de l'immobilitzat intangible i del propi fons de comerç.  
 
Així els immobilitzats intangibles tindran una sola categoria (vida útil definida), encara que s'haurà que distingir aquells 
immobilitzats intangibles que la seva vida pugui estimar-se de manera fiable (que s'amortitzaran en un termini de 10 anys).  
 
Els fons de comerç podran figurar en l'actiu quan s'hagin adquirit a títol onerós, i el seu import serà objecte d'amortització 
presumint-se, excepte proba en contrario, que la seva vida útil serà de 10 anys. 
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Criteri 
comptable  
(exercicis 

iniciats amb 
anterioritat a 

1/1/2016) 

Criteri  
comptable 

(exercicis iniciats 
amb 

posterioritat a 
1/1/2016) 

Criteri fiscal  
(períodes impositius 

iniciats a partir de 
1/1/2014) 

Criteri fiscal 
(períodes 
impositius 

iniciats a partir 
de 1/1/2015) 

Criteri 
fiscal  

(períodes 
impositius 
iniciats a 

partir de 1/1/2016) 

IMMOBILITZAT 
DE 

VIDA ÚTIL 
DEFINIDA 

Amortització 
sistemàtica 

Amortització 
sistemàtica 

Amortització màxim 
10% o en la seva vida 
útil si resultés inferior 

(amb requisits 
especials), amb 

principi d'inscripció 
comptable i 

deduibilitat del 
deteriorament 

Amortització durant 
la vida útil (sense 

requisits especials per a 
noves adquisicions), 

amb principi d'inscripció 
comptable i no 
deduibilitat del 
deteriorament 

Igual que 2015 

IMMOBILITZAT 
DE 

VIDA ÚTIL 
INDEFINIDA 

No amortització 
però sí 

deteriorament 
Desapareixen 

Amortització màxim 
2% 

amb requisits 
especials (excepció 
temporal per a el 

període 2014 a la regla 
general del 10%), 
sense principio de 

inscripció comptable i 
deduibilitat del 
deteriorament 

Amortització màxim 
2% sense requisits 

especials per a noves 
adquisicions (excepció 

temporal per a el 
període 2015 a la regla 
general del 5%), sense 
principio de inscripció 

comptable i no 
deduibilitat del 
deteriorament 

No Aplicable 

IMMOBILITZAT 
DE 

VIDA ÚTIL 
DEFINIDA 

QUE LA SEVA 
VIDA ÚTIL NO 
POT ESTIMAR-

SE DE 
FORMA FIABLE 

No Aplicable 

Amortització en 
un termini 
de 10 anys, 

excepte que altra 
disposició legal o 

reglamentària 
estableixi 
un termini 

diferent 

No Aplicable No Aplicable 

Sense requisits 
especials per als 

adquirits en 
períodes 

impositius iniciats 
amb posterioritat a 

1/1/2015, màxim 5%, 
amb necessitat 

d'inscripció 
comptable i no 
deduibilitat del 
deteriorament 

FONS DE 
COMERÇ 

No amortització 
sinó 

deteriorament, i 
obligació de 

dotar reserva 
indisponible 

anual del 5% del 
fons de comerç 

Amortització en 
la vida útil, la 

qual es 
presumirà, 

excepte proba en 
contrari, que és 

de 10 anys. 
Desapareix 

l'obligació de 
dotar la reserva 

indisponible, que 
es reclassifica a 

reserves 
voluntàries, si bé 
amb limitacions 

en quant a la 
seva distribució 

Sota dos requisits 
especials, i dotació de 
la reserva comptable, 
amortització màxim 

1% (excepció temporal 
per al període 2014 a 

la regla general del 
5%), sense principi 

d'inscripció 
comptable, i 

deduibilitat del 
deteriorament 

Sense requisits especials 
per als adquirits en 

aquest període, màxim 
1% (excepció temporal 
per al període 2015 a la 
regla general del 5%), 

sense principio 
d'inscripció comptable, 

sense dotació de la 
reserva especial, i no 

deduibilitat del 
deteriorament 

Sense requisits 
especials per als 

adquirits en períodes 
impositius iniciats 

amb posterioritat a 
1/1/2015, màxim 5%, 

amb principi 
d'inscripció 

comptable, sense 
dotació de la reserva 

especial, i no 
deduibilitat del 
deteriorament 
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COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES 
 
Es poden compensar els resultats negatius d'un exercici amb els positius d'exercicis futurs, sense limitació, tenint en compte la 
comprovació de crèdits fiscals d'exercicis precedents, establint el dret de l'Administració per a comprovar e investigar les B.I. 
negatives pendents de compensació que prescriurà als 10 anys. Resultarà d'aplicació en els procediments de comprovació i 
investigació ja iniciats abans de l'1 de gener de 2015 si no s'hagués formalitzat proposta de liquidació. 
 
Existeixen límits quantitatius per a la seva aplicació, en funció del següent quadre: 
 

COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES (BIN) 

Import Net de la 
Xifra de Negocis 

(INCN) 
Euros 

BIN 
Fins 
2010 

BIN 
Fins 
2011 

BIN 
entre 

2012 – 2015 

BIN 
en 

2016 

BIN 
des de 
2017 

< 20.000.000 100,00 % 100,00 % 100,00 % 60% mín. 1 M. 70% mín. 1 M. 

20.000.000 > INCN < 
60.000.000 100,00 % 75,00 % 50,00 % 60% mín. 1 M. 70% mín. 1 M. 

>60.000.000 100,00 % 50,00 % 25,00 % 60% mín. 1 M. 70% mín. 1 M. 

 
 
 
Restriccions en l'adquisició d'empreses amb pèrdues acumulades: 
 
S'estableix una limitació de l'import de les bases imposables negatives d'exercicis anteriors a compensar en un 70% de la base 
imposable prèvia, admetent-se en tot cas, la compensació fins un import d'1 milió d'euros. 
  
Aquest límit de la base imposable prèvia es calcularà prenent en consideració la base imposable del contribuent abans de la seva 
compensació i de l'aplicació de les reduccions per la reserva de capitalització. No obstant, existeixen règims transitoris per les 
diferents normatives que han anant succeint, algunes altres recollides en la disposició transitòria trigèsima quarta i disposició 
transitòria trigèsima sexta (LIS). 
 
En qualsevol cas, l'art. 26.1 estableix que la limitació del 70% referit, no resultarà aplicable en l'import corresponent a quites o 
esperes, o en el període impositiu en que es produeixi l'extinció de l'entitat, excepte que la mateixa sigui conseqüència d'una 
operació de reestructuració en la que resulti aplicable el règim fiscal especial establert en el capítol VII del títol VII d'aquesta Llei, o 
bé en el cas d'entitats de nova creació en els tres primers períodes impositius en que es generi una B.I. positiva prèvia a la seva 
compensació. 
 
LIMITACIÓ AL APROFITAMENT DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES. 
 
A l'objecte d'evitar l'adquisició de societats inactives o gairebé inactives amb bases imposables negatives, l'article 26.4 estableix 
mesures que impedeixen el seu aprofitament, en concret, s'indica que no podrà compensar-se bases imposables negatives, a més 
de en els supòsits recollits en l'antic article 25.2 TRLIS, quan l'entitat adquirida es trobi en alguna de les següents circumstàncies: 
 

1º. No vingués realitzant activitat econòmica alguna dins dels tres mesos anteriors a l'adquisició. 

2º. Realitzarà una activitat econòmica en els dos anys posteriors a l'adquisició diferent o addicional a la realitzada amb 
anterioritat (S'entendrà per activitat diferent o addicional aquella que tingui assignat diferent grup en la Classificació Nacional 
d'Activitats Econòmiques a la realitzada amb anterioritat.  

3º. Es tracti d'una entitat patrimonial (segons article 5.2 LIS). 

4º. L'entitat hagi estat donada de baixa en el índex d'entitats per no presentar la declaració durant tres períodes impositius 
consecutius (segons article 119.1.b) LIS). 
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DESPESES FINANCERS NO DEDUÏBLES 
 
No són despeses deduïbles les despeses financeres derivades de:  

a) deutes amb entitats del grup (art. 42 del CC) destinades a l'adquisició a altres entitats del grup de participacions en entitats 
o a la realització d'ampliacions de capital en altres societats del grup, excepte que es provin motius econòmics vàlids. 
 

En cas d'operacions equivalents en que el finançament sigui de tercers també hauran d'acreditar-se els motius econòmics vàlids, per 
aplicació de les normes generales anti-abús amb dues excepcions: 
 

*Operacions de reestructuració. 
*Que es produeixi una autèntica gestió de les entitats participades a Espanya. 
 

b) La deducció fiscal de les despeses financeres imputades en el compte de pèrdues i guanys que limitades amb els següents 
criteris: 

 
La despesa financera neta queda limitada al 30% del benefici operatiu de l'exercici.  
 
Despesa financera net = despeses financeres – ingressos financers derivats de la cessió a tercers de capitals propis, exclosos aquelles 
despeses financeres que no són deduïbles per l'art. 14.1 h).  
 
Benefici operatiu = resultat d'explotació sense amortitzacions, subvencions, deterioraments i resultats per venda d'immobilitzat i 
addicionant els ingressos per dividends de societats amb una participació mínima d'un 5% o amb un cost d'adquisició de 20 Milions 
€. 
 

c) Les despeses financeres no deduïbles per aplicació del límit es podran deduir sense límit temporal (18 anys fins el 2015), 
sempre que entre les despeses de l'any i els dels anys anteriors no superin el mateix límit del 30% . 

 
No aplicable el límit si la despesa financera neta és inferior a 1 Milió €, sempre deduïbles. 
 
 
OPERACIONS VINCULADES. OBLIGACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 
La nova Llei de l'Impost sobre Societats i el Reglament, han dotat de més simplificació i de racionalització de les normes aplicables a 
les operacions vinculades, pel que s'ha modificat el règim aplicable, s'han eliminat supòsits de vinculació, restringint el perímetre de 
les operacions vinculades o simplificant la documentació a preparar en la majoria de casos, excepte per als grans grups. 
 
Nou perímetre de vinculació: 
La Llei elimina els següents supòsits de vinculació que contemplava la normativa anterior (art. 18.1): 
 

• Una entitat i els socis d'altra societat de la que formen grup. 
• Una entitat no resident a Espanya i els seus EP aquí en territori espanyol. 
• Dos entitats que formi grup si tributen en grups de cooperatives. 

 
Així mateix defineix la vinculació en supòsits de la relació de socis en participacions superiors al 25% (art. 18.2). 
 
Obligacions de documentació: 
En quant a la documentació específica a confeccionar, estableix la introducció d'un règim simplificat per a grups i entitats amb una 
xifra de negocis inferior a 45 M € i un dossier súper simplificat per a Pymes, que podran complir amb la presentació d'un modelo 
normalitzat. 
 
 
RESERVA DE CAPITALITZACIÓ 
 
Els contribuents que tributen al tipus de gravamen previst en els apartats 1 o 6 de l'article 29 de la LIS tindran dret a una reducció en 
la base imposable del 10% de l'import de l'increment dels seus fons propis, sempre que es compleixin els següents requisits: 
 

1. Que l'import de l'increment dels fons propis de l'entitat es mantingui durant un termini de 5 anys des del tancament del 
període impositiu al que correspongui aquesta reducció, excepte per l'existència de pèrdues comptables en l'entitat. 
 

2. Que es doti una reserva per l'import de la reducció, que haurà de figurar en el balanç amb absoluta separació i títol 
apropiat i serà indisponible durant el termini previst en la lletra anterior. 
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En cap cas, el dret a aquesta reducció podrà superar l'import del 10% de la base imposable positiva del període impositiu prèvia a 
aquesta reducció, a la integració a que es refereix l'apartat 12 de l'article 11 de la LIS i a la compensació de bases imposables 
negatives. 
 
¿Com es determina l'incremento de fons propis? 
 
L'incremento de fons propis vindrà determinat per la diferència positiva entre els fons propis existents al tancament de l'exercici 
sense incloure els resultats del mateix, i els fons propis existents a l'inicio del mateix, sense incloure els resultats de l'exercici 
anterior. 
 
Però no es tindran en compte com a Fons Propis a l'inicio i al final del període impositiu: 
 

1. Les aportacions dels socis. 
2. Les ampliacions de capital o fons propis per compensació de crèdits. 
3. Les ampliacions de fons propis per operacions amb accions pròpies o de reestructuració. 
4. Les reserves de caràcter legal o estatutari. 
5. Les reserves indisponibles que es dotin per aplicació del disposat en l'article 105 d'aquesta Llei (reserva de nivell) i en 

l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries. 
6. Els fons propis que corresponguin a una emissió d'instruments financers compostos. 
7. Els fons propis que es corresponguin amb variacions en actius per impost diferit derivades d'una disminució o augment del 

tipus de gravamen d'aquest Impost. 
 
 
DONACIONS 
 
Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i 
bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, el 35 % 
de la base de deducció. 
  
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que 
concloguin en els 10 anys immediats i successius.  
 
Donacions plurianuals: el 35 % s'incrementarà al 40 % si l'empresa o entitat ha realitzat donacions per import o valor igual o 
superior a la mateixa fundació en els dos exercicis anteriors. 
 
 
RÈGIM FISCAL ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA LLEI 49/2002 Art. 22 – ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE 
MECENATGE -  
 
D'acord amb l'article 22 de la Llei 49/2002, durant l'any 2016 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les següents: 
 
Les portades a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes 
telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.  
 
Les portades a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per a el Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa 
i la consecució d'un desenvolupament humà sostenible en els països en desenvolupament.  
 
Les portades a terme per la Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el 
desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola en 
l'exterior.  
 
La promoció i la difusió de les llengües oficials dels diferents territoris de l'Estat espanyol portades a terme pe les corresponents 
institucions de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.  
 
La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l'Anexo XIII de la Llei de 
Pressupostos per a 2016.  
 
Els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques.  
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Els projectes i actuacions de les Administracions Públiques dedicades a la promoció de la Societat de la Informació i, en particular, 
aquells que tinguin per objecte la prestació dels serveis públics per mitjà dels serveis informàtics i telemàtics a través d'Internet.  
 
La investigació, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del Mapa nacional d'Infraestructures 
Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) aprovat el 7 de octubre de 2014 pel Consell de Política Científica, Tecnològica i de Innovació 
i que, a aquest efecte, es relacionen en l'Annex XIV d'aquesta Llei.  
 
La investigació, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l'Estratègia Espanyola 
de Ciència i Tecnologia i de Innovació per al període 2013-2020 i realitzades per les entitats que, a aquests efectes, es reconeguin 
pel Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques, a proposat del Ministeri d'Economia i Competitivitat.  
 
El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació portades a terme per la Fundació Espanyola 
per a la Ciència i la Tecnologia.  
 
Els programes dirigits a la eradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions 
Públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes.  
 
Les activitats de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals portades a terme per les Administracions públiques o 
amb el recolzament d'aquestes. 
 
Aplicable a: 
 

 Donacions efectuades per persones físiques: Deducció de la seva quota íntegra el 25% de la base de la deducció. 
 Donacions efectuades per persones jurídiques: Deducció de la seva quota íntegra el 35% de la base de la deducció (podent 

absorbir aquesta deducció totalitat quota ja que no està subjecta al límit del 35% o 50%). 
 

 
NOU MÈTODE DE CÀLCUL DELS PAGAMENTS FRACCIONATS (ESPECIALITAT PER A LES EMPRESES QUE LA SEVA XIFRA 
DE NEGOCI SIGUI IGUAL O SUPERIOR A 10 MILIONS EUROS) – DISP. ADDICIONAL CATORZENA EN LA LLEI 27/2014 IS). 
 
Els pagaments fraccionats a realitzar el 20 d'Abril, 20 de Octubre i 20 de Desembre s'han modificat a la vista del R.D. Llei 2/2016 de 
mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, que ha modificat, amb efectes per als períodes impositius iniciats a 
partir de l'1 de Gener de 2016, el règim legal dels pagaments fraccionats de l'Impt. sobre Societats. 
 
Els requisits son: 
 
1.- S'estableix que la quantitat a ingressar, no podrà ser inferior, al 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de 
l'exercici dels 3, 9 u 11 primers mesos de cada any natural. 
 
2.- Serà d'aplicació per als contribuents que el seu import net de xifra de negoci en els 12 mesos anteriors a la data que s'iniciés el 
període impositiu, sigui igual o superior a 10 milions €. 
 
3.- El pagament fraccionat mínim serà del 25% per a les entitats a les que s'aplica el tipus de gravamen incrementat en l'IS previst 
en art.29.6 LIS: entitats de crèdit i entitats dedicades a l'explotació de jaciments e hidrocarburs. 
 

• S'exclouen del resultat positiu, entre altres, les rendes derivades d'operacions de quita o espera conseqüència d'un acord de creditors 
del contribuent. 
 

• En el cas d'entitats parcialment exemptes, es prendrà com a resultat positiu, exclusivament el de les rendes no exemptes.  
 

• En el cas d'entitats amb bonificacions per prestació de serveis públics locals comptaran exclusivament les rendes no bonificades. 
 
 
D'aplicació a partir dels pagaments fraccionats del mes d'Octubre de 2016 (que ha de realitzar-se en els primers dies naturals del mes 
d'Octubre de 2016), per a les societats que el seu càlcul es realitza d'acord amb l'article 40.3 de la Llei 27/2014. 
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IVA 
 
LLOC DE REALITZACIÓ EN LES PRESTACIONS DE SERVEIS EN L'IVA 
 
REGLA GENERAL 
 

LOCALITZACIÓ DEL PRESTADOR ESTABLERT EN TAI ESTABLERT EN ALTRE 
EM ESTABLERT FORA UE 

Destinatari: 
Empresari o 
professional 

Art. 69.Un.1.LIVA 

Establert en TAI Seu destinatari = Seu 
Prestador Seu destinatari Seu destinatari 

Establert en altre EM Seu destinatari   
Establert fora UE Seu destinatari   

Destinatari: 
NO empresari o 

professional 
Art. 69.Un.2 
Art. 69.Dos 

Establert en TAI Seu destinatari = Seu 
Prestador Seu prestador Seu prestador 

Establert en altre EM, 
Canàries, Ceuta i Melilla Seu prestador   

Establert fora UE Excepció*: Seu 
destinatari   

 
* Per als serveis prestats a particulars establerts fora de la UE (excepte Canàries, Ceuta i Melilla), sempre i quan es tracti dels serveis 
recollits en les lletres a-l de l'article 69.Dos de la Llei de l'IVA. 

 
 
 
 

REGLES ESPECIALS EMPRESARI CONSUMIDOR FINAL 
Serveis relacionats amb béns immobles 

(Art.70.Un.1 de LIVA) Lloc de l'immoble Lloc de l'immoble 

Serveis de transport: 
- de passatgers (Art.70.Un.2.a de LIVA) 

En el TAI: per la part del trajecte que 
es realitzi en ell 

En el TAI: per la part del trajecte que es 
realitzi en ell 

Serveis de transport: 
- de béns (Art.70.Un.2.b de LIVA) Seu destinatari (Regla general) En el TAI: per la part del trajecte que es 

realitzi en ell 
Serveis de transport: 

- intracomunitari* de béns (Art.72 de LIVA) Seu destinatari (Regla general) Inicio del transport 

Serveis accessoris de transport com a la 
càrrega i descàrrega, transbord, 

manipulació i serveis similars (Art.70.Un.7.a 
de LIVA) 

Seu destinatari (Regla general) Lloc de prestació material del servei 

Arrendament de mitjans de transport: 
- Arrendament a curt termini** 

(Art.70.Un.9.a de LIVA) 
- Arrendament a llarg termini (Art.70.Un.9.b 

de LIVA) 
 

Atenció: Clàusula de tancament 

Lloc de posada en possessió del 
destinatari 

Lloc de posada en possessió del 
destinatari 

Seu destinatari (Regla general) Seu destinatari 

 
* S'entén per transport intracomunitari de béns: el transport de béns que els seus llocs d'inici i d'arribada estiguin situats en els territoris 
de dos Estats membres diferents. 
** A aquests efectes, s'entendrà per curt termini la tinència o l'ús continuat dels mitjans de transport durant un període ininterromput 
de 9 mesos. 
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REGLES ESPECIALS EMPRESARI CONSUMIDOR FINAL 

Manifestacions culturals, artístiques, 
esportives, científiques, educatives, 
recreatives, jocs d'atzar o similars: 
- Accés a les manifestacions culturals... 
(Art.70.Un.3 i 7 de LIVA) 
- Serveis relacionats amb les manifestacions 
culturals..., inclosos els d'organizació i 
accessoris a les mateixes (Art.70.Un.3 i 7.c 
de LIVA) 

Lloc de prestació material Lloc de prestació material del servei 

Seu destinatari (Regla general) Lloc de prestació material del servei 

Restauració i càtering: 
- A bordo de bucs, avions o trens en 
transports de passatgers intracomunitaris 
(Art.70.Un.5.b de LIVA) 
- Altres serveis de restaurant i càtering 
(Art.70.Un.5.b. de LIVA) 

Lloc d'inici del transport Lloc d'inici del transport 

Lloc de prestació material Lloc de prestació material del servei 

Serveis de mediació en nombre i per 
compte aliè (Art.70.Un.6 de LIVA) 

Seu destinatari (Regla general) 
Atenció: Clàusula de tancament 

Lloc de realització de l'operació amb 
respecte a la que s'intervingui 

Treballs i Execucions d'obra sobre béns 
mobles corporals, informes pericials, 
valoracions i dictàmens relatius a aquests 
béns (Art.70.Un.7.b de LIVA) 

Seu destinatari (Regla general) Lloc de prestació material del servei 

Serveis prestats per via electrònica 
(Art.70.Un.4 de LIVA) 
Atenció: Clàusula de tancament quan el 
destinatari resideixi fora de la Comunitat 
però el servei sigui utilitzat de forma 
efectiva en el TAI. 

Seu destinatari (Regla general) Lloc destinatari quan el consumidor 
final resideixi en un Estat membre 

Serveis de telecomunicacions, radiodifusió i 
televisió (Art. 70.Un.8 de LIVA) 
Atenció: Clàusula de tancament quan el 
destinatari resideixi fora de la Comunitat 
però el servei sigui utilitzat de forma 
efectiva en el TAI. 

Seu destinatari (Regla general) Lloc destinatari quan el consumidor 
final resideixi en un Estat membre 

 
 
 

CLÀUSULA D'ÚS EFECTIU. REQUISITS LLOC REALITZACIÓ 
Serveis afectats: 
- Els serveis recollits en l'art. 69.Dos*, que el seu destinatari sigui empresari o 
professional actuant com a tal. 
- Mediació en nombre i per compte aliena que el seu destinatari sigui un empresari 
o professional actuant com a tal. 
- Els d'arrendament de mitjans de transport (Qualsevol que sigui el seu destinatari) 
- Els prestats per via electrònica, els de telecomunicacions, de radiodifusió i de 
televisió (Qualsevol que sigui el seu destinatari). 
 
Quan, conforme a les regles de localització aplicables a aquests serveis, no 
s'entenguin realitzades en la Comunitat. 
 
La seva utilització o explotació efectives es realitzin en TAI 
 

TAI 
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS  
 

Segons el previst en la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'Impost sobre Successions i Donacions en la 
redacció donada per la Llei 2/2014, de 27 de gener.  
 
ESCALA DE TIPUS PER A LES DONACIONS FORMALITZADES EN ESCRIPTURA PÚBLICA PER A CONTRIBUENTS 
INCLOSOS EN ELS GRUPS I I II 
 

 
 
TARIFA IMPOSITIVA PER A SUCCESSIONS  
 

 
 
ADQUISICIONS MORTIS CAUSA 
 
REDUCCIONS EN LA BASE IMPOSABLE (APLICACIÓ DEFINITIVA A PARTIR DE L'1/07/2011) 
 

 GRUP I GRUP II GRUP III 

REDUCCIÓ Descendents 
menors de 21 anys Cònjuge Fills Resto 

descendents Ascendents Col·laterals 
fins 3º grau 

GENERAL 
100.000 + 12.000 
per any de menys 

màx.: 196.000 
100.000 100.000 50.000 30.000 8.000 

CONTRIBUENTS MÉS 
GRANS DE 75 ANYS 

GRUP II 
-- 275.000 275.000 275.000 275.000 -- 

 
 
COEFICIENTS MULTIPLICADORS PER GRAU DE PARENTESC SUCCESSIONS I DONACIONS 
 
Els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent van quedar suprimits a partir de l'1 de gener de 2010. 
 

Grau de parentesc 
Grup I i II Grup III Grup IV 

1 1,5882 2 
 
 
 

BASE LIQUIDABLE 
(fins euros) 

QUOTA LIQUIDABLE RESTO BASE LIQUIDABLE 
(fins euros) 

TIPUS APLICABLE  
(%) 

0 0 200.000 5 

200.000 10.000 600.000 7 

600.000 38.000 En endavant 9 

BASE LIQUIDABLE 
(fins euros) 

QUOTA LIQUIDABLE RESTO BASE LIQUIDABLE 
(fins euros) 

TIPUS APLICABLE  
(%) 

0,00 0,00 50.000,00 7 

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11 

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17 

400.000,00 57.000,00 800.000,00 24 

800.000,00 153.000,00 En endavant 32 
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PARELLES ESTABLES 
 
ALS EFECTES D'APLICACIÓ DE LA LLEI 19/2010, el tractament fiscal de les situacions de les parelles estables s'assimila a la dels 
cònjuges (INCLOSOS EN EL GRUP II DE PARENTESC). 
Per poder gaudir de l'assimilació que s'estableix el subjecte passiu ha d'acreditar la convivència en parella estable. 
 
RELACIONS ENTRE UN CÒNJUGE O UN CONVIVENT EN PARELLA ESTABLE I ELS FILLS DEL SEU CÒNJUGE O DE L'ALTRE 
MEMBRE DE LA PARELLA 
 
ALS EFECTES D'APLICACIÓ DE LA LLEI 19/2010, el tractament fiscal de les relaciones entre un cònjuge o un convivent en parella 
estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella queden assimilades a les relaciones entre ascendents i fills 
(INCLOSOS EN EL GRUP II DE PARENTESC). 
 
SITUACIONS CONVIVENCIALS D'AJUDA MÚTUA 
 
ALS EFECTES D'APLICACIÓ DE LA LLEI 19/2010, el tractament fiscal de les situacions convivencials de ajuda mútua definides en la 
disposició addicional de la Llei 19/1998, de desembre, s'assimila a “ALTRES DESCENDENTS” INCLOSOS EN EL GRUP II DE PARENTESC 
(Abans grup III). 

 
Art. 1 Llei 19/1998. Concepte de la convivència de ajuda mútua. 
Les disposicions de la present Llei són aplicables a les relaciones de convivència de dos o més persones en un mateix habitatge 
habitual que, sense constituir una família nuclear, comparteixen amb voluntat de permanència i ajuda mútua, les despeses comunes 
o el treball domèstic, o ambdues coses, tant si la distribució és igual com desigual i tant si la càrrega econòmica és només assumida 
per algun com si el és per alguns dels que conviuen i la del treball per l'altre o altres. 
 
BONIFICACIONS EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
QUAN EL CONTRIBUENT ÉS EL CÒNJUGE  
Els cònjuges poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària derivada de les adquisicions per causa de defunció. 
 
EN EL CAS DE LA RESTA DE CONTRIBUENTS DEL GRUP II 
La resta de contribuents dels grups I i II poden aplicar la bonificació en el percentatge mig ponderat que resulti de l'aplicació per a 
cada tram de base imposable dels següents percentatges: 
 

Base imposable 
Fins euros 

Bonificació (percentatge) Resto base imposable 
Fins euros 

Bonificació marginal 
(percentatge) 

0,00 0,00 100.000,00 99,00 
100.000,00 99,00 100.000,00 97,00 
200.000,00 98,00 100.000,00 95,00 
300.000,00 97,00 200.000,00 90,00 
500.000,00 94,20 250.000,00 80,00 
750.000,00 89,47 250.000,00 70,00 

1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00 
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00 
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00 
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 
3.000.000,00 57,37 En endavant 20,00 

 
Aquests percentatges es redueixen a la meitat en cas de que el contribuent opti per aplicar qualsevol de les següents avantatges 
fiscals: 
 

a) Les reduccions per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica. 
b) La reducció per adquisició de participacions en entitats. 
c) La reducció per l'adquisició de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals. 
d) La reducció per l'adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal. 
e) La reducció per l'adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent. 
f) La reducció per l'adquisició de béns del patrimoni natural. 
g) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries. 
h) Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que el contribuent sol·liciti i que depengui de la concurrència de 

determinats requisits que el seu compliment correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent. 
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I A.J.D. 
 2016 

OPERACIONS 
SOCIETÀRIES 

Constitució, augment i disminució, transformació i dissolució. Exempt  

Aportacions de socis que no suposin augment de capital. (1) Exempt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSMISSIONS 
PATRIMONIALS 

ONEROSES 

Adquisició habitatge habitual per a joves (32 anys o menys, el seu B.I. menys el mínim personal 
i familiar no  excedeixi de 30.000 €) 
 
Adquisició habitatge habitual per a famílies nombroses (adquirent membre d'una família 
nombrosa, B.I. total menys el mínim personal i familiar no excedeixi de 30.000€, aquesta 
quantitat s'incrementa en 12.000€ per cada fill que excedeixi del mínim per a ser considerat 
família nombrosa) 
 
Adquisició habitatge habitual per a persona amb disminució física, psíquica o sensorial o en 
algun dels membres de la unitat familiar (B.I. unitat familiar menys el mínim personal i familiar 
no excedeixi de 30.000€) 
 
Adquisició d'habitatges de protecció oficial així com la constitució i la cessió de drets reals que 
recaiguin sobre la mateixa, excepte els de garantía 
 
 
Adquisició de béns immobles, constitució i cessió de drets reals sobre els mateixos (excepte 
drets reals garantía) 

5% 
 
 

5% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

5% 
 
 
 

10% 

 
 
 

Segona o ulterior transmissió de habitatge a empresa immobiliària 
(que l'incorporin al seu actiu circulant) 

Bonif. 
70% quota 

 
 

Adquisició de mitjans de transport 
 
Transmissió d'altres béns mobles, constitució i cessió de drets sobre els mateixos (excepte 
drets reals garantía) 

5% 
 

4% 
 

Drets reals, garantía, pensions, fiances 1%  

Préstecs Exempt  

Arrendaments urbans i rústics 0,5%  

Transmissió de valors (Acciones, drets subscripció, obligacions o títols anàlogues) per fedatari 
mercantil 

 
Exempt 

 
(2) 

Transmissió de valors (Acciones, drets subscripció, obligacions o títols anàlogues) En la resta de 
casos 

 
Exempt 

 
(2) 

 
 

ACTES 
JURÍDICS 

DOCUMENTATS 

Documents d'adquisició de l'habitatge protegida i d'atorgament del corresponent préstec 
hipotecari 

 
0,1%  

Documents que formalitzin la constitució i modificació de préstecs hipotecaris atorgats a favor 
de contribuents de 32 anys o menys o amb discapacitat igual o superior al 33% per a 
l'adquisició del seu primer habitatge habitual sempre que la B.I. menys el mínim personal i 
familiar no excedeixi de 30.000€ 

 
 
 

0,5% 

 

Documents en els que s'exerciti la renúncia a l'exempció de l'IVA s/. Art. 20.2 Llei 37/1992 1,8%  

Documents notarials (Actes inscriptibles que tinguin per objecte cosa valorat) 1,5%  

Documents notarials que formalitzin la constitució i modificació de drets reals a favor de 
Societat de Garantía Recíproca. 0,1%  

 
(1) La Llei 4/2008 ha ampliat aquest concepte. És un concepte més ampli que l'anterior. Anteriorment solament es fa referència a les aportacions utilitzades per a 

reposar pèrdues. El RD-Llei 13/2010 ha declarat exemptes qualsevol aportació de socis que no suposi augment de capital. 
(2) Sí queden subjectes a gravamen com a transmissió de béns immobles els supòsits de transmissions d'accions i participacions socials inclosos en l'àmbit de 

l'article 314 del Real Decret legislatiu 4/2015, de 23 de octubre, per el que s'aprova el text refós de la Llei del Mercats de Valors. 
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JURISPRUDÈNCIA 
 

• Exempció de les subrogacions en préstecs i crèdits hipotecaris prevists i en les subrogacions de préstecs hipotecaris 
previstos en la Llei 2/1994.  
La STS de 24 d'abril de 2014 ha estès l'exempció als negocis de novació respecte de crèdits hipotecaris en relació amb 
l'impost sobre Actes Jurídics Documentats (SSTS de 13 d'abril de 2015; 24 d'abril de 2015).  

 
• No queda subjecte a gravamen per AJD la constitució d'un pacte anticrètic en un contracte de préstec hipotecari al no ser 

inscriptible en el Registre de la Propietat (STS de 15 de gener de 2015). 
Mitjançant el pacte anticrètic es concedeix al creditor la facultat de rebre els fruits de l'immoble per aplicar-los al pagament 
dels interessos i després al capital, amb efectes des del moment en que el creditor reclami judicialment el cobrament del 
crèdit garantit amb l'hipoteca. 

 
• En l'escriptura de constitució de l'hipoteca unilateral a favor de l'Administració en garantía del pagament de deutes 

tributàries es subjecte passiu de l'AJD l'Estat que es trobi afavorit per l'exempció contemplada en l'article 45.I.A) del Real 
Decret legislatiu 1/1993 (STS de 16 de juliol de 2015). 
 

• Queda subjecta a gravamen per AJD la constitució d'una condició resolutòria explícita a favor del venedor en garantía del 
preu. No obstant, la resta de condicions resolutòries expresses no queden subjectes a gravamen per AJD (STS de 26 de 
febrer de 2015).  

 
 
 

INTERÈS LEGAL DELS DINERS 
 

Exercici 2009: Fins el 31 de març de 2009  5,50% 
                           Des de l'1 d'abril de 2009  4,00% 
Exercici 2010: 4,00% 
Exercici 2011: 4,00% 
Exercici 2012: 4,00% 
Exercici 2013: 4,00% 
Exercici 2014: 4,00% 
Exercici 2015: 3,50% 
Exercici 2016: 3,00% 
 
 

INTERESSOS DE DEMORA 
 
 

Exercici 2009: Fins el 31 de març de 2009  7,00% 
                           Des de l'1 d'abril de 2009  5,00% 
Exercici 2010: 5,00% 
Exercici 2011: 5,00% 
Exercici 2012: 5,00% 
Exercici 2013: 5,00% 
Exercici 2014: 5,00% 
Exercici 2015: 4,375% 
Exercici 2016: 3,750% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assegurem la teva
Responsabilitat Civil Profesional

…i més.
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MESURES FISCALS APLICABLES ALS RESIDENTS EN LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE 
TRIBUTS CEDITS PER A L'ANY 2016 
 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 
1 Tarifa autonòmica Nou trams 

Els marginals van del 9,50% al 25,00% a partir de 175.000 euros 
2 Mínim personal i familiar S'aplica un increment del 10% sobre els imports establerts per la normativa estatal per al 

mínim personal per contribuent major de 65 anys, el mínim per descendents quan es tracti 
del tercer, quart i següents i el mínim per discapacitats. 

3 Inversions en la millora de la 
sostenibilitat en l'habitatge habitual 

Deducció del 15% de l'import íntegre de les inversions que millorin la qualitat i  la 
sostenibilitat dels habitatges que es facin en immobles situats en les Illes Balears que 
constitueixi o tingui que constituir l'habitatge habitual del contribuent. 
La base de la deducció correspondrà a l'import realment satisfet pel contribuent per a 
realitzar les inversions amb un límit màxim de 10.000 euros per període impositiu. 
Per a poder aplicar aquesta deducció la base imposable total del contribuent no podrà 
superar l'import de 24.000 euros en el cas de tributació individual ni l'import de 36.000 euros 
en el cas de tributació conjunta.  

4 Despeses per adquisició de llibres de text 
de segon cicle d'educació infantil, 
educació primària, educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius 
de formació professional específica 

Deducció del 100% de les despeses totals per cada fill amb els següents límits: 
a) En declaracions conjuntes, els contribuents per a les quals la quantitat que resulti 

de la base imposable total sigui: Fins 10.000 euros: 200 euros per fill; entre 
10.000,01 i 20.000,00 euros: 100 euros per fill; i entre 20.000,01 euros i 25.000 
euros: 75 euros per fill. 

b) En declaracions individuals, els contribuents per als quals la quantitat que resulti 
de la base imposable total sigui: Fins 6.500 euros : 100 euros per fill; entre 
6.500,01 euros a 10.000 euros: 75 euros per fill; i entre 10.000,01 i 12.500,00 
euros: 50 euros per fill.  

Queden excloses les rendes superiores a 12.500,00 euros en declaracions individuals i a 
25.000,00 euros en tributació conjunta. 

5 Despeses de aprenentatge extraescolar 
d'idiomes estrangers 

Deducció del 15% dels imports destinats a l'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers 
amb el límit de 100 euros per fill. 
Per a poder aplicar aquesta deducció la base imposable total del contribuent no podrà ser 
superior a l'import de 25.000 euros en cas de tributació conjunta i de 12.500 euros en el de 
tributació individual. 

6 Donacions a determinades entitats 
destinades a la investigació, el 
desenvolupament científic o tecnològic o 
la innovació  

Deducció del 25% de les donacions dineràries que es realitzin durant el període impositiu, 
fins el límit del 15% de la quota íntegra autonòmica, destinada a finançar a la investigació i el 
desenvolupament  científic o tecnològic o la innovació. 
Les entitats receptores de les donacions són les següents: 

a) L'Administració de les Illes Baleares o les seves entitats instrumentals. 
b) La Universitat de les Illes Balears. 
c) Les entitats sense finalitat lucrativa sempre i quan la finalitat exclusiva o principal 

que persegueixin sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic o 
la innovació en el territori de les Illes Balears i estiguin inscrites en el Registre de 
Fundacions de l'Administració de les Illes Balears. 

7 Donacions, cessions d'ús o contractes de 
comodat i convenis de col·laboració 
empresarial, relatius al mecenatge 
cultural, científic i de desenvolupament 
tecnològic  i el consum cultural 

Deducció del 15% de les quanties en que es valoren les donacions, les cessions d'ús o els 
contractes de comodat i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració 
empresarial efectuats d'acord amb la Llei balear 3/2015, de 23 de març. 
El límit de la deducció aplicable és de 600 euros per exercici. 
Per a poder aplicar aquesta deducció la base imposable total del contribuent no podrà ser 
superior a l'import de 25.000 euros en cas de tributació conjunta i de 12.500 euros en el de 
tributació individual. 

8 Donacions, cessions de ús o contractes 
de comodat i convenis de col·laboració 
relatius al mecenatge esportiu 

Deducció del 15% de les quanties en que es valoren les donacions, les cessions d'ús o els 
contractes de comodat i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració 
empresarial efectuats d'acord amb la Llei balear 6/2015, de 30 de març. 
El límit de la deducció aplicable és de 600 euros per exercici. 
Per a poder aplicar aquesta deducció la base imposable total del contribuent no podrà ser 
superior a l'import de 25.000 euros en cas de tributació conjunta i de 12.500 euros en el de 
tributació individual. 

9 Donacions a determinades entitats que 
tinguin per objecte el foment de la 
llengua catalana 

Deducció del 15% de les donacions dineràries que es realitzin durant el període impositiu, 
fins el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, destinada a entitats de foment de la 
llengua catalana. 
Les entitats receptores de les donacions són les següents: 

a) L'Administració de les Illes Baleares o les seves entitats instrumentals. 
b) La Universitat de les Illes Balears, els centres d'investigació i els centres superiors 

d'ensenyaments artístics de les Illes Balears. 
c) Les entitats sense finalitat lucrativa sempre i quan la finalitat exclusiva o principal 

que persegueixin sigui el foment de la llengua catalana i estiguin inscrites en el 
Registre de Fundacions de l'Administració de les Illes Balears. 
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10 Declarants discapacitats físics i psíquics 
el grau de discapacitada dels quals sigui 
igual o superior al 33 %. Membres de la 
unitat familiar que tinguin aquesta 
condició  (cònjuge o fills menors d'edat) 

Import de la deducció autonòmica:  
a) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 33% e inferior 65%: 80,00 
euros.  
b) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 65%: 150,00 euros.  
c) Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al 33%: 150,00 euros  
 
Els contribuents per als que la quantia resultant de la suma de la seva base imposable 
general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim 
per descendents, no superi l'import de 12.500,00 euros en tributació individual i de  
25.000,00 en el cas de tributació conjunta.  
 

11 Adquisició d'accions de noves entitats o 
de recent creació 

Deducció del 20% de les quanties invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o de 
participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació 
de capital en les societats. 
L'import màxim d'aquesta deducció serà de 600 euros per exercici.  
En el cas de declaració conjunta, l'import màxim de deducció serà de 600 euros per cada 
contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió. Aquesta deducció s'aplicarà en 
l'exercici en el que es materialitzi la inversió i en els següents amb el límit de 600 euros 
anuals. 
 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 
ADQUISICIONS PER CAUSA DE DEFUNCIÓ 

1 Reducció per parentesc   
 

a) Grup I. Adquisicions per descendents menors de 21 anys: 25.000,00 €, més 6.250 € per cada 
any menor de 21 que tingui el drethavent. La reducció, no obstant, no pot excedir de 50.000,00 
€.   
b) Grup II. Adquisicions per descendents de 21 o més anys, cònjuges i ascendents: 25.000,00 €.  
c) Grup III. Adquisicions per col·laterals de 2ª i 3r grau, ascendents i descendents per afinitat: 
8.000,00 €.   
d) Grup IV. Adquisicions per col·laterals de 4ª grau, graus més distants i estranys: 1.000,00 €. 
 

2 Reducció per minusvalidesa  
 

a) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 33% e inferior al 65%: 48.000,00 
euros.  
b) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 65%: 300.000,00 euros.   
c) Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al 33%: 300.000,00 euros. 
 

3 Reducció per l'adquisició de 
l'habitatge habitual   
 

Reducció del 100% del valor de l'habitatge habitual del causant, amb el límit de 180.000,00 
euros per cada subjecte passiu, sempre que els drethavents siguin el cònjuge, els ascendents o 
els descendents, o els parents col·laterals més grans de 65 anys que hagin conviscut amb el 
causant durant els dos anys anteriors a la defunció.  
Regla de manteniment de cinc anys. 
 

4 Reducció per assegurances de vida   
 

Reducció per cada subjecte passiu del 100%, amb un límit de 12.000,00 €, a les quantitats 
percebudes per els beneficiaris de contractes d'assegurances sobre la vida, quan el seu 
parentesc amb el contractant mort sigui el cònjuge, ascendent o descendent. En les 
assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor dels seus empleats s'estarà al 
grau de parentesc entre l'assegurat mort i el beneficiari. La mateixa reducció serà en tot cas 
aplicable a les assegurances sobre la vida que es meritin en actes de terrorisme, així com de 
serveis prestats en missions internacionals humanitàries o de pau de caràcter públic, i no estarà 
incurs al límit quantitatiu establert en el primer apartat d'aquest article, sent extensible a tots 
els possibles beneficiaris. 
 

5 Reduccions per adquisició de béns i 
drets afectes a activitats econòmiques    
 

Si en la base imposable d'una adquisició per causa de defunció, que correspongui als cònjuges 
o descendents de la persona morta, està inclòs el valor d'una empresa individual o d'un negoci 
professional al que sigui d'aplicació l'exempció regulada en l'apartat vuitè de l'article 4 de la Llei 
19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, o el valor de drets d'usdefruit sobre 
l'empresa o el negoci citats, o de drets econòmics derivats de l'extinció d'aquest usdefruit, 
sempre que amb motiu de la defunció es consolidi el ple domini en el cònjuge o en els 
descendents, per a obtenir la base liquidable s'aplicarà en la imposable, amb independència de 
les reduccions que procedeixin d'acord amb els articles anteriors, una reducció del 95% del 
mencionat valor. 
En els casos que no existeixin descendents, la reducció serà d'aplicació a les adquisicions per 
ascendents i col·laterals, fins al tercer grau, i amb els mateixos requisits recollits anteriorment. 
En tot cas, el cònjuge supervivent tindrà dret a la reducció del 95%. 
Quan es tracti de béns i drets afectes a una empresa cultural, científica o de desenvolupament 
tecnològic la reducció és del 99%. 
S'aplica la regla de manteniment durant cinc anys. 
 
 



 

  36 

6 Reducció per adquisició de 
participacions socials en entitats   
 

Si en la base imposable d'una adquisició per causa de defunció, que correspongui als cònjuges 
o descendents de la persona morta, està inclòs el valor de participacions en entitats als quals 
sigui d'aplicació l'exempció regulada en l'apartat vuitè de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de 
juny, de l'impost sobre el patrimoni, o el valor de drets d'usdefruit sobre les participacions 
citades, o percebin aquells els drets deguts a la finalització de l'usdefruit forma de 
participacions en l'empresa, el negocio o l'entitat afectada, per a obtenir la base liquidable es 
aplicarà en la imposable, amb independència de les reduccions que procedeixin d'acord amb 
els articles anteriors, una reducció del 95% del mencionat valor.  
En els casos que no existeixin descendents, la reducció serà d'aplicació a les adquisicions per 
ascendents i col·laterals, fins al tercer grau, i amb els mateixos requisits recollits anteriorment. 
En tot cas, el cònjuge supervivent tindrà dret a la reducció del 95%. 
Quan es tracti de participacions socials d'entitats culturals, científiques o de desenvolupament 
tecnològic la reducció es del 99%. 
S'aplica la regla de manteniment durant cinc anys. 
 

7 Reducció per adquisició de béns 
integrants del patrimoni històric o 
cultural de les Illes Balears  

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició per causa de defunció del cònjuge o 
dels descendents del difunt s'incloguin béns compresos en el patrimoni històric o cultural de les 
Illes Balears, s'aplicarà sobre aquests béns una reducció del 99% del seu valor. 
 

8 Reducció per adquisició de béns 
integrants del patrimoni històric 
espanyol o del patrimoni històric o 
cultural de les altres comunitats 
autònomes   
 

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició per causa de defunció del cònjuge o 
dels descendents de la persona morta s'incloguin béns integrants del patrimoni històric 
espanyol o del patrimoni històric o cultural d'altres comunitats autònomes, s'aplicarà sobre 
aquests béns una reducció del 95% del seu valor.   
 

9 Reducció per transmissió consecutiva 
de béns   
 

Si uns mateixos béns, en un període màxim de dotze anys, són objecte de dos o més 
transmissions per causa de defunció en favor de descendents, en la segona i les ulteriors es 
deduirà de la base imposable, a més, l'import del satisfet per l'impost en les transmissions 
precedents. Aquesta reducció també serà aplicable en cas de que els béns transmesos per 
primera vegada hagin estat substituïts per altres del mateix valor que integren el caudal 
hereditari de la següent o les ulteriors transmissions, sempre que aquesta circumstància 
s'acrediti de forma fefaent. 
 

10 Reducció per adquisició de 
determinats béns i participacions en 
àrees de sòl rústic protegit o en àrees 
d'interès agrari   
 

Quan en la base imposable d'una adquisició per causa de defunció que correspongui als 
cònjuges, ascendents o descendents del causant estigui inclòs el valor d'un terreny situat en 
una àrea de sòl rústic protegit o en una àrea d'interès agrari, o en un espai de rellevància 
ambiental per a obtenir la base liquidable s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95% 
del valor d'aquell terreny. Aquesta reducció s'aplicarà només a les finques en les que, com a 
mínim, un 33% de l'extensió quedi inclosa dins de les àrees o els espais abans mencionats i en 
proporció a aquest percentatge, i serà incompatible amb qualsevol altra reducció estatal o 
autonòmica que recaigui sobre aquests béns.    
Del mateix percentatge de reducció gaudiran les adquisicions per causa de defunció de 
participacions en entitats i societats mercantils que el seu actiu estigui constituït per terrenys 
on com a mínim un 33% de l'extensió estigui situat en una àrea de sòl rústic protegit o en una 
àrea d'interès agrari o en un espai de rellevància ambiental.    
 

11 Reducció per adquisició de diners per 
causa de defunció per a la creació de 
noves empreses i de treball 

Reducció del 50% en les adquisicions de diners per causa de defunció que es destini a la creació 
d'una empresa, sigui individual, negoci professional o entitat societària, mitjançant l'adquisició 
originaria d'accions o participacions. 
S'han de complir els següents requisits: 

a) L'empresa creada haurà de desenvolupar una activitat econòmica. 
b) Com a mínim, l'empresa creada haurà d'emprar a una persona domiciliada fiscalment 

en les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa. 
c) En el termini de 18 mesos des del meritació de l'Impost s'ha de destinar el diners a la 

constitució de l'empresa i la creació de treball. 
d) Haurà de mantenir-se l'activitat i el treball durant un termini de quatre anys. 
e) La base de la deducció serà l'import dels diners rebuts amb el límit màxim de 200.000 

euros. 
f) La xifra anual de negocis no pot superar els 2.000.000 de euros durant els quatre anys 

d'activitat obligatoris. 
g) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros. 
h) En el cas d'adquisició originària de participacions en el capital social s'haurà de 

superar el 50% de l'import del capital social de l'entitat. 
i)  

12 Reducció per adquisició de béns 
culturals per a la creació d'empreses 
culturals, científiques o de 
desenvolupament tecnològic 

Reducció del 50% en les adquisicions de béns culturals per causa de defunció que es destini a la 
creació d'una empresa, sigui individual, negoci professional o entitat societària, mitjançant 
l'adquisició originària d'accions o participacions. 
S'han de complir els següents requisits: 
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 a) L'empresa creada haurà de desenvolupar una activitat econòmica. 
b) Com a mínim, l'empresa creada haurà d'emprar a una persona domiciliada fiscalment 

en les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa. 
c) Els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i a la creació de treball en el 

termini de divuit mesos. 
d) Haurà de mantenir-se l'activitat i el treball durant un termini de quatre anys. 
e) La base de la deducció serà l'import del diners rebut amb el límit màxim de 200.000 

euros. 
f) La xifra anual de negocis no pot superar els 2.000.000 d'euros durant els quatre anys 

d'activitat obligatoris. 
g) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros. 
h) En el cas d'adquisició originària de participacions en el capital social s'haurà de 

superar el 50% de l'import del capital social de l'entitat. 
 

13 Reducció per adquisició de béns per a 
la creació d'empreses esportives 
 
 
 

Reducció del 70% en les adquisicions de béns culturals per causa de defunció que es destini a la 
creació d'una empresa, sigui individual, o entitat societària, mitjançant l'adquisició originària 
d'accions o participacions. 
S'han de complir els següents requisits: 

a) L'empresa creada haurà de desenvolupar una activitat econòmica. 
b) Com a mínim, l'empresa creada haurà d'emprar a una persona domiciliada fiscalment 

en les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa. 
c) Els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i a la creació de treball en el 

termini de divuit mesos. 
d) Haurà de mantenir-se l'activitat i el treball durant un termini de quatre anys. 
e) La base de la deducció serà l'import del diners rebut amb el límit màxim de 200.000 

euros. 
f) La xifra anual de negocis no pot superar els 2.000.000 d'euros durant els quatre anys 

d'activitat obligatoris. 
g) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros. 
h) En el cas d'adquisició originari de participacions en el capital social s'haurà de superar 

el 50% de l'import del capital social de l'entitat. 
14 Tarifa autonòmica Des de l'1 de gener de 2016 s'aplica una tarifa que va del 7,65 al 34% per a bases liquidables 

superiors a 800.000 euros. 
En el cas de transmissions a contribuents inclosos en els grups I i II s'aplica una tarifa de 
gravamen que va de l'1 al 20%. 
Per al tram dels primers 700.000 euros s'aplica un tipus de l'1%. 
Si la base liquidable es d'1.000.000 euros el tipus resultant es del 3,1% (31.000 euros) 
Si la base liquidable es de 2.000.000 euros el tipus resultant es del 7,05% (141.000 euros) 
Si la base liquidable es de 3.000.000 euros el tipus resultant es del 9,7% (291.000 euros). 
 

15 Coeficients multiplicadors En el cas de contribuents dels grups I i II, els coeficients multiplicadors van de l'1,000 1,0000 
(per a patrimonis de fins 400.000 euros) a l'1,2000 (per a patrimonis superiors a 4.000.000 
euros). 
En el cas de contribuents que siguin col·laterals de segon i tercer grau per consanguinitat, 
ascendents i descendents per afinitat, els coeficients multiplicadors van de l'1,2706 (per a 
patrimonis de fins 400.000 euros) al 1,5247 (per a patrimonis superiors a 4.000.000 euros). 
En el cas de contribuents que siguin col·laterals de segon i tercer grau per afinitat, els 
coeficients multiplicadors van de 1,6575 (per a patrimonis de fins 400.000 euros) a l'1,9550 
(per a patrimonis superiors a 4.000.000 euros). 
En el cas de contribuents inclosos en el grup IV, els coeficients multiplicadores van de l'1,7000 
(per a patrimonis de fins 400.000 euros) a l'2,0400 (per a patrimonis superiors a 4.000.000 
euros). 
 

15 Bonificació autonòmica en 
adquisicions per subjectes passius 
inclosos en el grup I.  
 

En les adquisicions per causa de defunció per subjectes passius que siguin descendents menors 
de 21 anys (grup I), s'aplicarà una bonificació del 99% sobre la quota íntegre corregida.   
 

ADQUISICIONS LUCRATIVES ENTRE VIUS 
1 Reduccions per adquisició de béns i 

drets afectes a activitats econòmiques   
 

En els casos en els que en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels 
descendents, estigui inclòs el valor d'un empresa individual o d'un negoci professional als quals 
sigui d'aplicació l'exempció regulada en l'apartat vuitè de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de 
juny, de l'impost sobre el patrimoni, per a obtenir la base liquidable s'aplicarà en la imposable 
una reducció del 95% del mencionat valor.  Aquesta reducció serà del 99%, sempre que el 
donatari mantingui els llocs de treball de l'empresa o el negoci durant el termini de 5 anys 
següents a la data de l' escriptura pública de donació i es compleixin la resta de requisits que 
estableix l'article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre 
successions i donacions. 
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2 Reduccions per adquisició de 
participacions socials en entitats   
 

En els casos en els que en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels 
descendents estigui inclòs el valor de participacions en entitats a les quals sigui d'aplicació 
l'exempció regulada en l'apartat vuitè de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost 
sobre el patrimoni, per a obtenir la base liquidable s'aplicarà en la imposable una reducció del 
95% del mencionat valor   
Aquesta reducció serà del 99%, sempre que el donatari mantingui els llocs de treball de 
l'empresa o el negoci durant el termini de 5 anys següents a la data de l'escriptura pública de 
donació i es compleixin la resta de requisits que estableix l'article 24 de la Llei 22/2006, de 19 
de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.  

3 Reducció per adquisició de béns 
integrants del patrimoni històric o 
cultural de les Illes Balears  

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició lucrativa entre vius del cònjuge o 
dels descendents, s'incloguin béns compresos en el patrimoni històric o cultural de les Illes 
Balears, s'aplicarà sobre aquests béns una reducció del 99% del seu valor.   

4 Reducció per adquisició de béns 
integrants del patrimoni històric 
espanyol o del patrimoni històric o 
cultural de les altres CCAA  

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició lucrativa entre vius del cònjuge o 
dels descendents, s'incloguin béns compresos en els apartats 1, 2 o 3 de l'article 4 de la Llei 
19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, com a integrants del patrimoni històric 
espanyol o del patrimoni històric o cultural d'altres comunitats autònomes, s'aplicarà sobre 
aquests béns una reducció del 95% del seu valor.  

5 Reducció per adquisició de l'habitatge 
habitual per part de determinats 
col·lectius   
 

Quan en la base imposable corresponent a una donació a favor de fills o descendents del 
donant menors de 36 anys, o fills o descendents del donant amb un grau de minusvalidesa 
física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica de grau igual 
o superior al 33%, s'inclogui un immoble que vagi a constituir el primer habitatge habitual de 
les persones citades, s'aplicarà sobre el valor real d'aquest immoble una reducció del 57%.   

6 Reducció en les donacions a 
patrimonis protegits titularitat de 
persones amb discapacitat   

En les donacions que constitueixin aportacions als patrimonis protegits regulats en la Llei 
41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de 
modificació del Codi Civil, de la Llei de enjudiciament civil i de la normativa tributària amb 
aquesta finalitat, s'aplicarà una reducció del 99%, que serà incompatible amb la reducció 
anterior. 

7 Reducció en les donacions dineràries 
de pares a fills o altres descendents 
per a l'adquisició del primer habitatge 
habitual  

En donacions dineràries de pares a fills o altres descendents per a l'adquisició del primer 
habitatge habitual s'aplicarà una reducció de 57%, sempre que es compleixin determinats, sent 
incompatible amb la reducció per a l'adquisició de l'habitatge habitual per part de determinats 
col·lectius. L'import màxim de les donacions és de 60.000,00 € i en el cas de persones 
discapacitades de 90.000,00 €. 
 

8 Reducció en les donacions dineràries 
de pares a fills o altres descendents o 
entre col·laterals per a la creació de 
noves empreses o de treball    
 

En les donacions dineràries de pares a fills, altres descendents o altres col·laterals fins a tercer 
grau per a la constitució o adquisició d'una empresa individual o d'un negoci professional o per 
a l'adquisició de participacions en entitats s'aplicarà una reducció de 50%, sempre que es 
compleixin determinats requisits.   
S'han de complir els següents requisits: 

a) La donació haurà de formalitzar-se mitjançant escriptura pública en al que haurà de 
fer-se constar de forma expressa que el donatari té que destinar el diners a la creació 
d'una nova empresa. 

b) L'empresa constituïda haurà de desenvolupar una activitat econòmica. 
c) Com a mínim, l'empresa creada haurà d'emprar a una persona domiciliada fiscalment 

a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa. 
d) Els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i a la creació de treball en el 

termini de divuit mesos. 
e) Haurà de mantenir-se l'activitat i el treball durant un termini de quatre anys. 
f) La base de la deducció serà l'import del diners rebut amb el límit màxim de 200.000 

euros. 
g) La xifra anual de negocis no pot superar els 2.000.000 de euros durant els quatre anys 

d'activitat obligatoris. 
h) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros. 
i) En el cas de l'adquisició originària de participacions en el capital social s'haurà de 

superar el 50% de l'import del capital social de l'entitat. 
 

9 Reducció en les donacions dineràries 
de pares a fills o altres descendents o 
entre col·laterals per a la creació d'una 
empresa cultural, científica o de 
desenvolupament tecnològic   
 

En les donacions dineràries de pares a fills, altres descendents u altres col·laterals fins tercer 
grau per a la constitució o adquisició d'una empresa individual o d'un negoci professional o per 
a l'adquisició de participacions en entitats s'aplicarà una reducció de 70%, sempre que es 
compleixin determinats requisits.   
S'han de complir els següents requisits: 

a) La donació haurà de formalitzar-se mitjançant escriptura pública en el que haurà de 
fer-se constar de forma expressa que el donatari té que destinar el diners a la creació 
d'una nova empresa. 

b) L'empresa constituïda haurà de desenvolupar una activitat econòmica. 
c) Com a mínim, l'empresa creada haurà d'emprar a una persona domiciliada fiscalment 

en les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa. 
d) Els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i a la creació de treball en el 

termini de divuit mesos. 
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e) Haurà de mantenir-se l'activitat i el treball durant un termini de quatre anys. 
f) La base de la deducció serà l'import del diners rebut amb el límit màxim de 300.000 

euros. 
g) La xifra anual de negoci no pot superar els 2.000.000 de euros durant els quatre anys 

d'activitat obligatoris. 
h) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros. 
i) En el cas de l'adquisició originària de participacions en el capital social s'haurà de 

superar el 50% de l'import del capital social de l'entitat. 
j)  

10 Reducció en les donacions dineràries 
de pares a fills u altres descendents o 
entre col·laterals per a la creació 
d'empreses esportives  
 

En les donacions dineràries de pares a fills, altres descendents o altres col·laterals fins tercer 
grau per a la constitució o adquisició d'una empresa individual o d'un negoci professional o per 
a l'adquisició de participacions en entitats s'aplicarà una reducció de 70%, sempre que es 
compleixin determinats requisits.   
S'han de complir els següents requisits: 

a) La donació haurà de formalitzar-se mitjançant escriptura pública en el que haurà de 
fer-se constar de forma expressa que el donatari té que destinar el diners a la creació 
d'una nova empresa. 

b) L'empresa constituïda haurà de desenvolupar una activitat econòmica. 
c) Com a mínim, l'empresa creada haurà d'emprar a una persona domiciliada fiscalment 

en les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa. 
d) Els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i a la creació de treball en el 

termini de divuit mesos. 
e) Haurà de mantenir-se l'activitat i el treball durant un termini de quatre anys. 
f) La base de la deducció serà l'import del diners rebut amb el límit màxim de 300.000 

euros. 
g) La xifra anual de negoci no pot superar els 2.000.000 d'euros durant els quatre anys 

d'activitat obligatoris. 
h) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros. 
i) En el cas de l'adquisició originari de participacions en el capital social s'haurà de 

superar el 50% de l'import del capital social de l'entitat. 
 

11 Tarifa autonòmica Des de l'1 de gener de 2016 s'aplica una tarifa que va del 7,65 al 34% per a bases liquidables 
superiors a 800.000 euros. 
 

15 Coeficients multiplicadors En el cas de contribuents dels grups I i II, els coeficients multiplicadores van de l'1,0000 (per a 
patrimonis de fins 400.000 euros) a l'1,2000 (per a patrimonis superiors a 4.000.000 euros). 
En el cas de contribuents que siguin col·laterals de segon i tercer grau per consanguinitat, 
ascendents i descendents per afinitat, els coeficients multiplicadors van de 1,5882 (per a 
patrimonis de fins 400.000 euros) a l'1,9059 (per a patrimonis superiors a 4.000.000 euros). 
En el cas de contribuents que siguin col·laterals de segon i tercer grau per afinitat, els 
coeficients multiplicadors van de 1,9500 (per a patrimonis de fins 400.000 euros) al 2,300 (per 
a patrimonis superiores a 4.000.000 euros). 
En el cas de contribuents inclosos en el grup IV, els coeficients multiplicadors van de 2,0000 
(per a patrimonis de fins 400.000 euros) al 2,4000 (per a patrimonis superiores a 4.000.000 
euros). 

12 Deducció autonòmica per a les 
adquisicions per els subjectes inclosos 
en els grups I i II.   
 

En les adquisicions lucratives entre vius, als subjectes passius que siguin descendents menors 
de 21 anys (grup I) o descendents de 21 o més anys, cònjuges i ascendents (grup II) s'aplicarà 
una deducció que el seu import serà el resultat de restar a la quota líquida la quantia derivada 
de multiplicar la base imposable per un tipus percentual del 7%.  
 

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 
1 Operacions de transmissió de béns 

immobles.  
Quan no es tracta de la transmissió de places de garatge que no s'incloguin com a annexos a un 
habitatge fins dos: 
S'aplica una escala de gravamen que va del 8 al 11%. El tipus del 11% s'aplica quan el valor total 
de l'immoble supera 1.000.000 de euros. 
 
Quan es tracta de la transmissió de places de garatge que no  s'incloguin com a annexos a un 
habitatge fins dos: 
S'aplica una escala de gravamen amb dos trams: un tram del 8% fins 30.000 euros i del 9% a 
partir de 30.000,01 euros. 

2 Operacions de transmissió de béns 
immobles situats al ParcBIT  

El tipus de gravamen es estableix en 0,5% sobre el valor del bé transmès.  
 

3 Operacions de transmissió de béns 
immobles en les que el contribuent 
pugui optar per a tributar per IVA o 
per ITP i opta per ITP (ej.: venda de 
local comercial segona mà d'empresa 
a empresa)  

El tipus de gravamen d'aquestes operacions s'estableix en 4%.  
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4 Operacions de transmissió d'immobles 
que vagin a constituir la seu del 
domicili fiscal o un centre de treball de 
societats o empreses de nova creació 

Tipus reduït del 3,5% sempre que concorrin les següents circumstàncies:  
a) Que l'adquisició es formalitzi en escriptura pública en la que es faci constar la finalitat 

de destinar l'immoble a la seu del domicili fiscal o a un centre de treball, així com a 
l'identitat dels socis i les participacions de cadascun. 

b) Que l'empresari individual o social es doni d'alta per primera vegada en el cens 
d'empresaris tingui el domicili social i fiscal en les Illes Balears, desenvolupi una 
activitat econòmica i contracti com a mínim a una persona domiciliada fiscalment en 
Illes Balears. 

c) Que la xifra anual de negoci no sigui superior a 2.000.000 d'euros. 
d) Que l'adquisició de l'immoble tingui lloc abans del transcurs d'un any des de la 

creació de l'empresa. 
e) Que, al menys durant quatre anys des de l'adquisició, es mantingui l'exercici de 

l'activitat empresarial o professional en el territori de les Illes Balears i es compleixin 
els requisits de xifra de negoci i de permanència de la persona empleada. 

f) Que, en el cas de persones jurídiques societàries, els socis, en el moment de 
l'adquisició, siguin persones físiques que no estiguin o hagin estat donades d'alta en 
el cens citat. 

g) Que no existeixi cap vinculació entre l'adquirent i el transmitent.  
  

5 Béns mobles  
 

Tipus general del 4%.  
a) Tipus reduït de l'1% aplicable en la transmissió de béns mobles inscrits en el Catàleg 

General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d'Interès 
Cultura de les Illes Balears sempre que el bé s'incorpori a una empresa, activitat o 
projecte de caràcter cultural, científic o de desenvolupament tecnològic. 

b) Tipus reduït de l'1% aplicable als béns mobles imprescindibles per a la pràctica de 
l'esport sempre que el bé s'incorpori a una empresa, activitat o projecte de caràcter 
esportiu. 

c) Tipus reduït del 0% aplicable a les transmissions oneroses de ciclomotors. 
d) Tipus reduït del 8% aplicable a les transmissions oneroses de vehicles de turisme i de 

vehicles tot terreny que superin els 15 cavalls de potència fiscal. 
 

6 Actes jurídics documentats: tipus 
general aplicable  

Tipus general de l'1,2%.  

7 Actes jurídics  que documentin 
escriptures públiques d'hipoteca 
unilateral a favor de les 
Administracions en garantía de 
ajornaments o fraccionaments de 
deutes 

Tipus reduït de l'0,1% quan es compleixin els següents requisits: 
a) L'hipotecant i el deutor són subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegit amb 

domicili fiscal en Illes Balears. 
b) El creditor garantit empresari és una Administració pública territorial o institucional. 
c) En el document públic en el que es formalitzi el dret real de garantía es fa constar 

expressament que la seva finalitat es garantir les obligacions derivades de 
l'incompliment de l'ajornament o fraccionament concedit, així com a la resolució 
administrativa que fonamenti la concessió. 

d) L'Administració pública beneficiària ha d'acceptar l'hipoteca en els termes previstos 
en la legislació tributaria i recaptatòria. 

 
8 Actes jurídics  que documentin la 

constitució de préstecs i crèdits 
hipotecaris per a finançar l'adquisició 
d'immobles que vagin a constituir el 
seu del domicilio fiscal o un centre de 
treball de societats o empreses de 
nova creació  
 

Tipus reduït del 0,5%.  
 

9 Actes jurídics documentats per a les 
societats de garantía recíproca (SGR) 
amb domicili social en les Illes Balears  
 

Tipus de gravamen reduït de l'0,1% per el que respecta als documents notarials que formalitzin 
la constitució i la cancel·lació de drets reals de garantía a favor d'una SGR balear.  
 

10 Actes jurídics que documentin la 
transmissió de béns de caràcter 
cultural 

Tipus reduït del 0,6% que exigeix el compliment de les següents condicions: 
a) S'ha de tractar de la transmissió de béns de caràcter cultural inscrits en el Catàleg 

General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d'Interès 
Cultural de les Illes Balears. 

b) L'adquirent ha d' incorporar els béns a una empresa, activitat o projecte de caràcter 
cultural, científic o de desenvolupament tecnològic. 
 

11 Actes jurídics documentats sobre 
operacions de transmissió de béns 
immobles en les que el contribuent 
pugui optar tributar per IVA  o per ITP  
i opta per IVA  

El tipus de gravamen d'aquestes operacions és del 2,00%.  
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FISCALITAT DEL SECTOR DEL JOC 
1 Taxa sobre els jocs de sort, envit o 

atzar  
 

Tipus impositius:  
a) Tipus general: 21%  
b) Tipus joc del bingo: 18,2%. 
c) Tipus joc del bingo electrònic:  25%  
 
c) Tipus impositius de les màquines Tipus B, C i D:  
1. Màquines del Tipus B o recreatives amb premi  

1.1) Un jugador: 3.467 euros. 
1.2) Dos jugadors: 5.560 euros. 
1.3) Tres o més jugadores: 3.467 euros + 25% per cada jugador autoritzat 
1.4) Màquines especials i exclusives de salons de joc: Increment del 10% sobre les 
quanties aplicables a les màquines ordinàries. 
1.5) Màquines interconnectades:  Increment del 25% sobre la quota que correspongui 
segons característiques de la màquina. 
1.6)   Màquines o terminals d'un sol jugador amb autorització temporal per període 
no superior a 6 mesos: quota anual reduïda de 2.200 euros. 

2) Màquines del Tipus C o d'atzar.  
2.1) Un jugador: 4.946 euros. 
2.2) Dos jugadors: 9.892 euros. 
2.3) Tres o més jugadors: 9.892 euros + 4.946 euros x número de jugadors x 0,123  

3) Màquines del Tipus D o Màquines grua. Quota anual: 150,00 euros.  
2 Taxa sobre el joc en casinos  

 
Escala general de tarifes aplicables a les taxes sobre els casinos de joc:  
a) Base imposable entre 0,00 euros i 2.000.000 euros. Tipus aplicable: 20%.  
b) Base imposable entre 2.000.000,01 euros i 4.000.000,00 euros. Tipus aplicable: 39%.   
c) Base imposable entre 4.000.000,01 euros i 6.500.000,00 euros. Tipus aplicable: 49%   
d) Base imposable superior a 6.500.000,00 euros. Tipus aplicable: 59,50%.  
 
Deducció del 100% de la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques satisfet pel subjecte 
passiu per raó de l'increment mig del número de taules de joc complint determinats requisits.  
 

3 Taxa sobre rifes, tómboles, apostes i 
combinacions aleatòries  

Rifes i tómboles: 
Tributació amb caràcter general del 15% de l'import dels billetes o bitllets oferits.  
En les declarades d'utilitat pública o benèfica: 7%  
Tributació en les tómboles de durada inferior a quinze dies organitzades amb motiu de 
mercats: 
Possibilitat d'utilitzar la tarifa anterior o satisfer 200 euros per cada dia de durada en 
poblacions de més de 50.000 habitants, de 130 euros per cada dia de durada en poblaciones 
entre 15.000 i 50.000 habitants, i de 60 euros per cada dia de durada en poblaciones inferiores 
a 15.000 habitants. 
 
Apostes: 
Amb caràcter general, incloses les apostes hípiques: 4% de l'import total dels bitllets o 
resguards. 
En carreres de llebrers: 3% dels bitllets venuts. 
 
Combinacions aleatòries: 
Tipus general del 10%. 
 
Jocs mitjançant serveis de telecomunicació sobretarifats o amb tarificació addicional: 12% 
 
Tributació del joc mitjançant concursos desenvolupats en mitjans de comunicació: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



CHECKPOINT COMPLIANCE
Servicio de Información Inteligente que facilita al Compliance Offi cer 
la prevención, gestión y supervisión de los potenciales riesgos 
a los que pueda estar expuesta la empresa.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PLAN COMPLIANCE?
Porque con la reforma del Código Penal se declara que las personas jurídicas 
podrán incurrir en responsabilidad penal por los delitos cometidos 
por sus Administradores, Directivos y Empleados.

DESCUBRE NUESTRA SOLUCIÓN PARA EVITAR LAS SANCIONES PENALES

NO PATINES. GESTIONA CON 
EFICACIA EL COMPLIANCE

HACIA UNA NUEVA CULTURA COMPLIANCE

T. 900 40 40 47 
masinfo@thomsonreuters.com 
microsite.checkpointespana.es

ANUNCIO_A4_checkpoint_compliance 5_16.indd   1 03/06/2016   8:41:59
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COMPTABLE 
 
Encara que ja és conegut, no està de més fer un breu repàs al calendari d'obligacions comptables, aspectes sobre la formulació 
de les CCAA, la Legalització de Llibres Oficials, l'aprovació de les CCAA, així com al seu dipòsit i les xifres que afecten als models a 
presentar. 
 
 
CALENDARI D'OBLIGACIONS COMPTABLES: 

 

Supòsit tancament 31-12-XXXX Fins 31 març 
X+1 

Fins 30 abril 
X+1 

Fins 30 juny 
X+1 

Fins 30 juliol 
X+1 

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1.- Formulació 
de CCAA 

2.- Legalització 
de Llibres 

Oficials 

3.- Aprovació 
de CCAA 

4.- Dipòsit de 
CCAA 31-03-XXXX 30-06-XXXX 30-09-XXXX 31-12-XXXX 

Codi de Comerç: Títol III De la comptabilitat dels empresaris 
Secció primera: Dels llibres dels empresaris. Articles del 25 al 33 

Secció segona: Dels comptes anuals. Articles del 34 al 49 

Plans Generales de Comptabilitat - Reals decrets 1514/2007 i 2015/2005 - General i Pimes (actualitzats RD 1159/2010) 

 
 
FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS 
 
La normativa que regula la formulació dels Comptes Anuals (CCAA) es trobi en diverses lleis:  

 
Article. 34: (Codi de comerç): 
 
Al tancament de l'exercici, l'empresari haurà de formular els comptes anuals de la seva empresa, que comprendran el 
balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de 
fluxos d'efectiu i la Memòria. Aquests documents formen una unitat. L'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de 
fluxos d'efectiu no seran obligatoris quan així ho estableixi una disposició legal. 

 
 Article 37: (Codi de Comerç): 
 

Les comptes anuals hauran de ser signades per les següents persones, que respondran de la seva veracitat: 
 

1.º Pel propi empresari, si es tracta de persona física. 
2.º Per tots els socis il·limitadament responsables pels deutes socials. 
3.º Per tots els administradors de les societats. 

  
Article 253: (Llei de Societats de Capital): Formulació de comptes anuals. 
 
1. Els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a partir del tancament 
de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, 
els comptes i l'informe de gestió consolidats. 

 
2. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els administradores. Si faltés la firma d'algun 
d'ells s'assenyalarà en cadascun dels documents en que falti, amb expressa indicació de la causa. 

 
 
ELS LLIBRES OBLIGATORIS I LA SEVA LEGALITZACIÓ 
 
Tot empresari haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa que permeti un seguiment 
cronològic de totes les seves operacions, així com a l'elaboració periòdica de balanços i inventaris. 
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Els llibres obligatoris dels empresaris són: 
1) Llibre d'inventaris i comptes anuals 
2) Llibre Diari 
3) Llibre d'actes 
4) Llibre d'accions nominatives en Societats Anònimes 
5) Llibre de socis en Societats Limitades 

 
A tenir en compte: 
 
Article. 28: (Codi de comerç): 
 
El llibre d'inventaris s'obrirà amb el balanç inicial o d'obertura i, al menys trimestralment, es transcriuran, amb sumes i saldos, 
els balanços de comprovació. (Especial atenció als comptes dels grups 2, amortitzacions i 3, Existències). 

 
Legalització de llibres oficials: 
 
Article. 27: (Codi de comerç): 
 
Els empresaris presentaran els llibres que obligatòriament han de portar en el Registre Mercantil del lloc on tinguessin el seu 
domicili……… els quals seran legalitzats abans de que transcorrin els quatre mesos següents a la data de tancament de 
l'exercici. En quant al llibre d'actes, estarà al disposat en el Reglament del Registre Mercantil. 

 
 

LA PRESENTACIÓ DE LLIBRES CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2015 HA DE REALITZAR-SE OBLIGATÒRIAMENT DE 
FORMA TELEMÀTICA 

 
Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Dirección General dels Registres i del Notariat, sobre legalització de llibres dels 
empresaris en aplicació de l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva  
internacionalització. 
 
A ressaltar de la instrucció de 12 de febrer de 2015: 

 
El sistema de legalització de llibres dels empresaris en format electrònic i presentats per via telemàtica en el Registre Mercantil 
competent, establert en l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva 
internacionalització, serà d'aplicació als llibres obligatoris de totes classes respecte d'exercicis oberts a partir del dia 29 de 
setembre de 2013, data d'entrada en vigor de la Llei. 
 
Conforme al citat article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, tots els llibres que obligatòriament ha de portar els 
empresaris hauran d'emplenar-se en suport electrònic. 
 
La presentació d'aquests llibres per a la seva legalització en el Registre Mercantil competent per raó del domicili, haurà de ser 
per via telemàtica, després de la seva complementació, dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici social. 
 
No podran legalitzar-se per a els exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013, llibres enquadernats en blanc per a la 
seva posterior utilització o llibres no enquadernats, també en blanc, i formats per fulles mòbils. 
 
Respecto d'exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013 tampoc serà possible la legalització de llibres en suport paper 
o en suport electrònic de qualsevol tipus no presentats per via telemàtica. 
 
Totes les actes de reunions dels òrgans col·legiats de les societats mercantils, incloent les decisions adoptades pel soci únic, 
respecte dels exercicis socials començats a partir del 29 de setembre de 2013, hauran de fer-se en suport electrònic i ser 
presentats de forma telemàtica per a la seva legalització dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici social. 
 
En cada exercici s'hauran de legalitzar les actes de l'exercici precedent. Aquest llibre podrà ser únic per a les actes de tots els 
òrgans col·legiats de la societat, o també un llibre per a cada un dels òrgans col·legiats. Serà necessari que en cada un d'aquests 
llibres consti la data d'obertura i tancament de l'exercici. 
 
Podran ser objecte de legalització els llibres d'actes d'un exercici determinat sense que ho estigui el immediatament anterior o 
anteriors. 
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De la mateixa forma podran legalitzar-se llibres registres d'accions nominatives o llibres registre de socis, encara que resulti del 
llibre presentat a legalització que no ha estat legalitzat el llibre inicial. 
 
En cas de pèrdua, subtracció, destrucció física o informàtica, o robatori dels llibres de socis o acciones nominatives, es podrà 
legalitzar un llibre amb el contingut dels llibres inutilitzats per qualsevol causa, sempre que s'acrediti per denúncia policial o per 
acta notarial els fets anteriorment assenyalats. A aquests efectes s'inclourà l'acta o la denúncia en fitxer annex a la petició de la 
legalització dels llibres. (no parla de llibre d'actes encara que s'utilitza el mateix sistema). 
 
Legalització, presentació telemàtica: 

 
La presentació telemàtica de llibres es realitza a través de la pàgina Web www.registradores.org, seleccionant l'opció 
“Presentació telemàtica de documents” 
 
L'aplicació Legalia ofereix la possibilitat de realitzar la càrrega de fitxers en el portal www.registradores.org una vegada finalitzat 
l'emplenament de la legalització. 
 
Veure instruccions que ofereix cada Registre Mercantil per a la seva legalització. 
 
 
APROVACIÓ DE COMPTES ANUALS 
 
Article 160: (Llei de Societats de Capital): Competència de la junta. 
 
Es competència de la junta general deliberar i acordar sobre els següents assumptes: (entre altres). 

 
a) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social. 

 
Article 164: (Llei de Societats de Capital): Junta ordinària. 
 
La junta general ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessariament dins dels sis primers mesos de cada 
exercici, per a, en el seu cas, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. 
 
L'administrador emetrà una certificació que acompanyarà els comptes anuals per al seu dipòsit. 
 
 
DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS 
 
Obligació de dipòsit: 
 
Article 279: (Llei de Societats de Capital): Dipòsit de les comptes. 
Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, els administradors de la societat presentaran, per al seu dipòsit en el 
Registre Mercantil del domicilio social, certificació dels acords de la junta de socis d'aprovació d'aquests comptes, degudament 
signades, i d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, dels comptes consolidats, a la que s'adjuntarà un exemplar de 
cadascuna d'elles. 
 
Article 281: Llei de Societats de Capital: Publicitat del dipòsit. 
Qualsevol persona podrà obtenir informació del Registre Mercantil de tots els documents dipositats. 
 
Article 282: Llei de societats de Capital: Tancament registral. 
L'incompliment per l'òrgan d'administració de l'obligació de dipositar, dins del termini establert, els documents a que es 
refereix aquest capítol donarà lloc a que no s'inscrigui en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre 
l'incompliment continuï. 
 
Règim sancionador: 
  
Article 283: Llei de societats de Capital: Règim sancionador. 
L'incompliment per l'òrgan d'administració de l'obligació de dipositar, dins del termini establert, els documents a que es 
refereix aquest capítol, també donarà lloc a la imposició a la societat d'una multa per import de 1.200 a 60.000 euros per 
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció d'expedient conforme al procediment establert 
reglamentàriament, d'acord amb el disposat en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

http://www.registradores.org/�
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Quan la societat o, en el seu cas, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de 
la multa per a cada any de retard es pujarà a 300.000 euros. 
 
Sembla ser que l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, ha 
iniciat una campanya d'obertura d'expedients sancionadors a societats que no han complert amb l'obligació de dipositar els 
seus comptes anuals en el Registre Mercantil, segons han reconegut fonts del Registre d'Economistes Comptables del Consell 
General d'Economistes. 

 
Models a utilitzar segons mida de l'empresa: 
 

MODELS A PRESENTAR CCAA SEGONS EMPRESA 

 

Model PYME 
Model Abreujat Model Normal Micro 

empresa 
Resto 
Pimes 

Condicions 

Balanç, P i G, ECPN i 
Memòria 

Balanç, 
ECPN, 

Memòria 
P i G 

Balanç, 
ECPN, EFE i 
Memòria 

P i G 

Durant dos exercicis 
consecutius reuneixin dues 

de les circumstàncies: 

Durant dos exercicis 
consecutius reuneixin 

dues de les 
circumstàncies: 

 

Total actiu: < 1.000.000€ < 
2.850.000€ 

< 
4.000.000€ 

< 
11.000.000€ Resta Resta 

Import xifra 
negoci < 2.000.000€ < 

5.700.000€ 
< 

8.000.000€ 
< 

22.800.000€ Resta Resta 

Número mig 
empleats < 10 < 50 < 50 < 250 Resta Resta 

 
Per últim, breu referència al projecte de modificació del Pla General de Comptabilitat, que ens portarà alguns canvis importants 
per a les PIMES, com per exemple la supressió de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net. 
 
Projecte de Real Decret per el que es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat per Real Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat per Real Decret 1515/2007, de 16 de 
novembre, les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades per Real Decret 1159/2010, de 17 de 
setembre, i les Normes d'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Real 
Decret 1491/2011, de 24 d'octubre . 
 
Els canvis es concentren en tres blocs.  
 
En primer lloc, el relacionat amb la simplificació de les obligacions comptables de les petites empreses que es materialitza en 
l'eliminació de l'estat de canvis en el patrimoni net i en la reducció de les indicacions a incloure en la memòria dels comptes 
anuals.  
 
En segon lloc en el que respecta als criteris de registre i valoració la única modificació que s'ha incorporat, per a tot tipus 
d'empreses, es la que pertoca als actius intangibles, especialment el fons de comerç.  
 
Es tanca el desenvolupament reglamentari amb una breu revisió de les NFCAC sobre els supòsits de dispensa i exclusió de 
l'obligació de consolidar, el tractament del fons de comerç de consolidació i algunes millores tècniques. 
 
Presentació dels Comptes Anuals per al seu dipòsit: 
 
Es poden presentar, pel moment fins avui, de tres formes diferents: 
 
  Opció 1: Presentació en paper. 
  Opció 2: Presentació en CD (suport magnètic) 
  Opció 3: Presentació telemàtica. 
En qualsevol cas en la pàgina web del Registre Mercantil de cada Província o en Registradors, es troben els models oficials de 
presentació. 
 



Somos la compañía líder mundial
y única en España que ofrece
Soluciones integrales de software
de gestión, información, servicios
y  formación para favorecer la
productividad y la eficiencia en
Despachos Profesionales y Empresas

Solución integral de
gestión para Despachos
Profesionales 

Solución integral de
gestión para RR.HH.

Solución integral de
gestión para PYMES

Acompañamos a nuestros clientes en la transformación de sus
organizaciones creando negocios más competitivos a través
de soluciones tecnológicas inteligentes y fáciles de usar.

902 330 083
www.wolterskluwer.es



 

  48 

LABORAL 
 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) 

DIARI MENSUAL ANUAL 

21,84 € 655,20 € 9.172,80 € 
 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDES DE EFECTES MÚLTIPLES (IPREM) 

DIARI MENSUAL ANUAL 

17,75 € 532,51 € 6.390,13 € 
 
 
BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ PER A EL 2016 
 
RÈGIM GENERAL  
 

BASES DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 16 - ORDRE ESS/70/2016, de 29/01 
(BOE del 30/01) 

Grups de Cotització 
Base mínima Base màxima 

Euros (Mes) Euros (Mes) 

1 1.067,40 3.642,00 

2 885,30 3.642,00 

3 770,10 3.642,00 

4 764,40 3.642,00 

5 764,40 3.642,00 

6 764,40 3.642,00 

7 764,40 3.642,00 

 Euros (Dia) Euros (Dia) 

8 25,48 121,40 

9 25,48 121,40 

10 25,48 121,40 

11 25,48 121,40 

LÍMIT Màxim 3.642,00 

LÍMIT Mínim 764,40 
 
 

TIPUS DE COTITZACIÓ (%) 

CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

Comunes 23,60 4,70 28,30 

Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00 

Resta Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30 

(1) Tipus de contingències comunes (IT): Treballadors amb 65 anys i 0 a 3 mesos d'edat i 36 anys o més de cotització ó 65 anys i 4 
mesos ó més de edat i 35 anys i 6 mesos o més de cotització: 1,50 per 100 (1,25 per 100 -empresa- i 0,25 per 100 -treballadors). 

(2) En els contractes temporals de durada efectiva inferior a set dies, la quota empresarial per contingències comuns 
s'incrementa en un 36 per cent. No s'aplica als contractes d'interinitat ni al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè 
Agrari, inclòs en el Règim General. 
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 ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

Tipus General 5,50 1,55 7,05 

Contracte durada determinada Temps Complet 6,70 1,60 8,30 

Contracte durada determinada Temps Parcial 6,70 1,60 8,30 
 

 EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

FOGASA 0,20  0,20 
 

 EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70 
 

LÍMITS COTITZACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS 

MÀXIM MÍNIM 

3.642,00 764,40 
 

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL 

GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA 

1 6,43  

2 5,33  

3 4,64 

4 a 11 4,60 
 
 
RÈGIM GENERAL D'EMPLEAT/DA DE LA LLAR 

A partir de l'1 de gener de 2016, les bases de cotització per contingències comunes, seran les determinades en la següent escala, 
en funció de la retribució mensual percebuda pels empleats de la llar, incrementat amb la part proporcional de les pagues 
extraordinàries a que tingui dret el mateix, per cada relació laboral.   

TRAM RETRIBUCIÓ MENSUAL EUROS/MES BASE DE COTITZACIÓ EUROS/MES 

1.º Fins 174,64 149,34 

2.º Des de 174,65 fins 272,80 247,07 

3.º Des de 272,81 fins 371,10 344,81 

4.º Des de 371,11 fins 469,30 442,56 

5.º Des de 469,31 fins 567,50 540,30 

6.º Des de 567,51 fins 665,00 638,05 

7.º Des de 665,01 fins 764,40 764,40 

8.º Des de 764,41 798,56 
 

TIPUS DE COTITZACIÓ (%) 

CONTINGÈNCIES OCUPADOR TREBALLADOR TOTAL 

Comunes 21,35 4,25 25,60 
 

• Contingències professionals (AT i EP), tarifa de primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre, en 
redacció donada per la disposició final divuitena, de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre (PGE 2016), (clau epígraf 97) sent 
la quota resultant a càrrec exclusiu de l'ocupador. 

• IT: 0,65%. 
• IMS: 0,45%. 
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REDUCCIÓ  

• S'aplicarà una reducció del 20% en l'aportació empresarial per contingències comuns. 

• Famílies nombroses, la reducció de quotes prevista en el paràgraf anterior s'ampliarà amb una bonificació fins arribar al 
45%. 

• Beneficiaris: ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en aquest Sistema 
Especial a un empleada de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre i quan l'empleat no hagués figurat en alta en 
el Règim Especial d'Empleats de la Llar a temps complet, pel mateix ocupador, dins del període comprés entre el 2 
d'agost i el 31 de desembre de 2011. 

• Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la seguretat social a càrrec de l'ocupador, 
com en bonificacions de quotes a càrrec del mateix, no seran d'aplicació en els supòsits en que els empleats de la llar, 
que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin les obligacions en matèria 
d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial d'acord amb l'establert en la disposició addicional 
vintena quarta de la Llei General de la Seguretat Social. 

 
RETA 

 
TAULA DE COTITZACIÓ AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Any 
Disposicions 

Legals 
Efectes 

Base 
Mínima 

(euros/mes) 

Base 
Màxima 

(euros/mes) 

Base treballadors segons edat 
(euros/mes) 

Base treballadors 50 anys ó 
més (euros/mes) 

Tipus 
% (*) 

2016 

Ordre 
ESS/70/2016, de 

29/01 (BOE 
30/01) Efectes 

01.01.16 

893,10 3.642,00 

 

Treballadors <=47 anys 

Elecció entre 893,10 i 3.642,00, amb 
base de cotització en desembre de 
2015=>1.945,80 o causen alta en 

aquest règim especial. 

Base < a 1.945,80, no podran elegir 
base > a 1.964,70 excepte exercir opció 

abans del 30/06 amb efectes 
01/07/2016. Cònjuge superstite no 

existirà aquesta limitació. 

Treballadors 48 ó més anys d'edat 

Amb 48 anys ó més elecció entre 
963,30 i 1.964,70 

Cònjuge supérstite amb 45 ó més anys 
de edat, elecció entre 893,10 i 

1.964,70. 

Treballadors 48 ó 49 anys d'edat 

Amb 48 ó 49 anys en 2011 i base > a 
1.945,80 opció entre 893,10 i l'import 
incrementat en un 1 per 100 optant 

fins 1.964,70. 

 

Treballadors amb 50 ó més 
anys i 5 o més anys cotitzats. 

Última base <= a 1.945,80 
una base compresa entre 

893,10 i 1.964,70. 

Última base > a 1.945,80 una 
base compresa entre 893,10 i 
el import incrementat en un 1 
per 100, optant fins 1964,70. 

29,80 
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2015 

Ordre 
ESS/86/2015, de 

30/01 (BOE 
31/01) Efectes 

01.01.15 

884,40 3.606,00 

Treballadors <=47 anys 

Elecció entre 884,40 i 3.606,00, amb 
base de cotització en desembre de 

2014=>1.926,60 o causin alta en 
aquest règim especial 

Base < a 1.926,60, no podran escollir 
base > a 1.945,80 excepte exercir opció 

abans del 30/06 amb efectes 
01/07/2015. Cònjuge superstite no 

existirà aquesta limitació. 

Treballadors 48 ó més anys d'edat 

Amb 48 anys ó més elecció entre 
953,70 i 1.945,80 

Cònjuge supérstite amb 45 ó més anys 
d'edat, elecció entre 884,40 i 1.945,80. 

Treballadors 48 ó 49 anys d'edat 

Amb 48 ó 49 anys en 2011 i base > a 
1.926,60 opció entre 884,40 i l'import 

incrementat en un 0,25 per 100 optant 
fins 1.945,80. 

 

Treballadors amb 50 ó més 
anys i 5 o més anys cotitzats. 

Última base <= a 1.926,60 
una base compresa entre 

884,40 i 1.945,80. 

Última base > a 1.926,60 una 
base compresa entre 884,40 i 

l'import incrementat en 
un 0,25 per 100, optant fins 

1945,80. 

 

29,80 

2014 

Ordre 
ESS/106/2014 

de 31.01 
(BOE del 01/02) 

Efectes 01.01.14 

875,70 3.597,00 

Treballadors <= 47 anys 

Elecció entre 875,70 i 3.597,00, amb 
base de cotització en desembre de 
2013 => a 1.888,80, o causen alta 

en aquest règim especial. 

Base < a 1.888,80, no podran elegir 
base > a 1.926,60, excepte opció abans 
del 30/06 amb efectes de l'01/07/2014 
Cònjuge supérstite no existirà aquesta 

limitació. 

Treballadors 48 ó més anys edat 

Amb 48 anys ó més elecció entre 
944,40 i 1.926,60. Cònjuge supérstite 

amb 45 ó més anys d'edat, elecció 
entre 875,70 i 1.926,60. 

Treballadors 48 ó 49 anys de edat 

Amb 48 ó 49 anys en 2011 i base > a 
1.888,80, opció entre 875,70 i l¡import 
incrementat en un 5 per 100, optant 

fins 1.926,60. 

Treballadors amb 50 ó més 
anys i 5 o més anys cotitzats. 

Última base <= a 1.888,80, 
base compresa entre 875,70 i 

1.926,60. 

Última base > a 1.888,80, base 
compresa entre 875,70 i 

l'import incrementat en un 5 
per 100, optant fins 1926,60. 

29,80 
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2013 

Ordre 
ESS/56/2013 de 
28.01 (BOE del 

29) 

Efectes 01.01.13 

858,60 3.425,70 

Treballadors <= 47 anys 

Elecció entre 858,60 i 3.425,70. 

Elecció 858,60 i 3.425,70, amb base de 
cotització en desembre de 2012 => a 

1.870,50, o causen alta en aquest 
règim especial. 

Base < a 1.870,50, no podran escollir 
base > a 1.888,80, excepte opció abans 
del 30/06 amb efectes de l'1/07/2013 
Cònjuge supérstite no existirà aquesta 

limitació. 

Treballadors 48 ó més anys edat 

Amb 48 anys ó més elecció entre 
925,80 i 1.888,80. 

Cònjuge supérstite amb 45 ó més anys 
d'edat, elecció entre 858,60 i 1.888,80. 

Treballadors 48 ó 49 anys de edat 

Amb 48 ó 49 anys en 2011 i base > a 
1.870,50, opció entre 858,60 i l'import 
incrementat en un 1 per 100, optant 

fins 1.888,80. 

Treballadors amb 50 ó més 
anys i 5 o més anys cotitzats. 

Última base <= a 1.870,50, 
base compresa entre 858,60 i 

1.888,80. 

Última base > a 1.870,50, base 
compresa entre 858,60 i 

l'import incrementat en un 1 
per 100, optant fins 1.888,80. 

29,80 

2012 

Ordre 
ESS/184/2012 

de 02/02 
(BOE del 07) 

Efectes 01.01.12 

850,20 3.262,50 

Treballadors <= 47 anys 

Elecció entre 850,20 i 3.262,50. 

Elecció 850,20 i 3.262,50, amb base de 
cotització en desembre de 2011 => a 

1.682,70, o causen alta en aquest 
règim especial. 

Base < a 1.682,70, no podran elegir 
base > a 1.870,50, excepte opció abans 
del 30/06 amb efectes de l'1/07/2012 
Cònjuge supérstite no existirà aquesta 

limitació. 

Treballadors 48/49 anys ó més 

Amb 48 anys elecció entre 916,50 i 
1.870,50. 

Cònjuge supérstite amb 45 ó més anys 
d'edat, elecció entre 850,20 i 1.870,50. 

Amb 48 ó 49 anys en 2011 i base en 
2012 > a 1.682,70, opció entre 850,20 i 
l'import incrementat en un 1 per 100, 

optant fins 1.870,50. 

Treballadors amb 50 ó més 
anys i 5 o més anys cotitzats 

abans dels 50. 

Última base <= a 1.682,70, 
base compresa entre 850,20 i 

1.870,50. 

Última base > a 1.682,70, base 
compresa entre 850,20 i 

l'import incrementat en un 1 
per 100, optant fins 1.870,50. 

29,80 

 
(*) Si es renuncia a la cobertura per incapacitat temporal el tipus serà de 26,50%. 
(*) Amb protecció per cessament activitat 29,30 %. 
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RETA AGRARI 
 
SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI AGRARIS 
 

Base Mínima euros/mes 893,10 

Base Màxima euros/mes 3.642,00 

Tipus 
18,75%: Quan la base estigui compresa entre 893,10 i 1.071,60 euros mensuals. 
26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.071,60 euros mensuals, la quantia que 
excedeixi. 

Millora Voluntària I.T.  C.C.  3,30% 
 2,80%, si està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat. 

Tipus AT i EP 
Tarifa primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre, en redacció 

donada per la disposició final octava novena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 

IMS (no opció AT i EP) 1,00% 
 
Els treballadors inclosos en aquest sistema que no hagin optat per la totalitat de la cobertura d'AT i EP, efectuaran una cotització 
addicional del 0,10%, sobre la base de cotització elegida, per al finançament de les prestacions de risc durant l'embaràs i risc 
durant la lactància natural. 
 
El tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà el 2,20%. 
 
 
RÈGIM GENERAL AGRARI  
 
PERÍODES D'ACTIVITAT 
 
BASES DE COTITZACIÓ MENSUALS 
 
A partir de l'1 de gener de 2016, les bases mensuals de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat per  
als treballadors que prestin serveis durant tot el mes, són les següents: 
 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES 

Grup de 
Cotització Categories Professionals 

Bases 
mínimes 

euros/mes 

Bases 
màximes 

euros /mes 

1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de 
l'Estatut dels Treballadors 1.067,40 3.642,00 

2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 885,30 3.642,00 

3 Caps Administratius i de Taller 770,10 3.642,00 

4 Ajudants no Titulats 764,40 3.642,00 

5 Oficials Administratius 764,40 3.642,00 

6 Subalterns 764,40 3.642,00 

7 Auxiliars Administratius 764,40 3.642,00 

8 Oficials de primera i segona 764,40 3.642,00 

9 Oficials de tercera i Especialistes 764,40 3.642,00 

10 Peons 764,40 3.642,00 

11 Treballadors menors de divuit anys 764,40 3.642,00 
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Aquesta modalitat de cotització mensual es aplicable amb caràcter obligatori a els treballadors per compte aliè amb contracte 
indefinit, sense incloure entre aquests als que prestin serveis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter 
opcional. 

No s'aplicarà en aquest Sistema Especial: 
• La cotització addicional per hores extraordinàries. 
• L'increment de la quota empresarial per contingències comuns en els contractes temporals de durada efectiva inferior a 7 

dies. 

BASES DE COTITZACIÓ JORNADES REALS. 

 BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS 

Grup de 
Cotització Categories Professionals 

Bases 
mínimes 

euros/dia 

Bases 
màximes 

euros /dia 

1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de 
l'Estatut dels Treballadors 46,41 158,35 

2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 38,49 158,35 

3 Caps Administratius i de Taller 33,48 158,35 

4 Ajudants no Titulats 33,23 158,35 

5 Oficials Administratius 33,23 158,35 

6 Subalterns 33,23 158,35 

7 Auxiliares Administratius 33,23 158,35 

8 Oficials de primera i segona 33,23 158,35 

9 Oficials de tercera i Especialistes 33,23 158,35 

10 Peons 33,23 158,35 

11 Treballadors menors de divuit anys 33,23 158,35 

Quan es realitzin en el mes natural 23 o més jornades reals la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases 
mensuals de cotització per contingències comunes. 

TIPUS DE COTITZACIÓ 
  

TIPUS COTITZACIÓ % 

CONTINGÈNCIES COMUNES Accidentes Treball i Malalties Professionals 

GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL Tarifa Primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de 
desembre, segons redacció de la disposició final octava de la Llei 

48/2015, de 29 d'octubre (PGE 2016)sent les primes resultants a càrrec 
exclusiu de l'empresa 

1 23,60 4,70 28,30 

2 a 11 17,75 4,70 22,45 
 

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES 

GRUP PUNTS 
PERCENTUALS 

TIPUS 
EFECTIU % Regles per a treballadors de els grups 2 a 11 

(1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals ó 42,90 euros per jornada 
realitzada. 

(2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes ó 42,90 euros/jornada, i fins 3.642,00 
euros/mes ó 158,35 euros per jornada realitzada, s'aplicarà el percentatge resultant 

d'aplicar les fórmules establertes en el article 13.4b)2ª de la Ordre de Cotització per a 
2016. 

1 8,10 15,50 

2 a 11 6,83 10,92 (1) 
(2) 
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Grup 1.- La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes ó 12,13 euros per jornada real treballada. 

Grup 2 a 11.- La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 70,51 euros al mes ó 3,07 euros per jornada real treballada.  

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

Treballadors per compte aliè fixos 5,50 1,55 7,05 

Treballadors per compte aliè de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30 

Treballadors amb contractes de durada determinada o celebrats amb discapacitats amb un 
grau no inferior al 33 per cent 5,50 1,55 7,05 

 
Durant l'any 2016 s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant 
la lactància natural així com a maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat. Qualsevol que sigui el grup en el que 
queden enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització. 

 EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

FOGASA 0,10  0,10 
 

 EMPRESA TREBALLADORS TOTAL 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18 
 

INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT 
DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS MODALITAT DE CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE 
INDEFINIT Normes 

Règim General 
CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS 

GRUP TIPUS % S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en els que no hagin pogut prestar els 
seus serveis. 

En els dies en que no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la 
cotització corresponent als períodes d'inactivitat, excepte que estiguin percebent els subsidis per maternitat 
i paternitat. 

1 15,50 

2 a 11 2,75 

 

PERÍODES D'INACTIVITAT 

La base mensual aplicable als treballadors per compte aliè inclosos en aquest Sistema Especial, durant aquests períodes és 
764,40 euros/mensuals. 

El tipus de cotització és el 11,50% sent la quota resultant a càrrec exclusiu del treballador. 
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