
 

 

 

LÍMITS I EXCLUSIONS DE MÒDULS PER L’ANY 2016 

 

El passat 18 de novembre es va publicar l’Ordre HAP/2430/2015 de 12 de novembre per la que es 

desenvolupa pel proper any 2016, el mètode d’estimació objectiva (o de mòduls). 
 

Aquest Ordre incorpora les modificacions introduïdes per la Reforma Fiscal, Llei 26/2014 de 27 de 
novembre així com les introduïdes per la Llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de 
l’Estat i en conseqüència, per l’any 2016 s’aplicaran les noves magnituds excloents per volum de 
rendiments íntegres i compres de bens i serveis, així com l’exclusió d’aquelles activitats incloses en les 
divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’impost sobre Activitats Econòmiques subjectes a 

la retenció de l’1 %. 
 

Així, seguint amb les novetats tributàries establertes per la reforma fiscal i modificades en la Llei de 

Pressupostos Generals, el mètode d’estimació objectiva (o per mòduls) no es podrà aplicar a aquells 

contribuents quan concorrin qualssevol de les circumstàncies següents : 

 
1) Que el volum de rendiments íntegres de l’any immediatament anterior, superi qualssevol dels 

següents imports: 

 

a. 150.000 euros anuals pel conjunt d’activitats econòmiques, tret de les agrícoles, 

ramaderes i forestals. De manera transitòria pels exercicis 2016 i 2017 la quantitat de 

150.000 quedarà fixada en 250.000 euros, segons la disposició transitòria trenta-dosena 

de la Llei 35/2006 d’IRPF. Pel còmput d’aquests límits es tindrà en compte  la totalitat de 

les operacions, existeixi o no la obligació d’expedir factura.  

 

Tampoc serà d’aplicació el mètode d’estimació objectiva quan, dels rendiments integres, 

la meitat (és a dir 125.000€ durant el 2016 i el 2017, i 75.000 a partir del 2018) es 

corresponguin a operacions realitzades a un empresari o professional. 
 

b. 250.000 euros anuals pel conjunt de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. 

 

 

2) Que el volum en les adquisicions de béns i serveis (no incloses les adquisicions d’immobilitzat) 

durant l’exercici immediatament anterior superin els 150.000 euros anuals. De manera transitòria 

pels exercicis 2016 i 2017 la quantitat de 150.000 quedarà fixada en 250.000 euros, segons la 

disposició transitòria trenta-dosena de la Llei 35/2006 d’IRPF.  

 

En aquest cas, comptaran tant el volum de compres de les activitats econòmiques realitzades pel 

contribuent així com les que desenvolupin el  seu cònjuge, ascendents, descendents o entitats en 

règim d’atribució de rendes en les que participin qualsevol dels anteriors, sempre que les activitats 

siguin similars i existeixi direcció comuna compartint mitjans personals o materials. 



 

 

 

 

 

3) Que el contribuent exerceixi alguna altre activitat econòmica que es trobi en Estimació Directa. 

 

4) Que alguna de les activitats que exerceixi el contribuent no estigui inclosa a l’Ordre del Ministeri 

d’Hisenda i Administracions públiques que desenvolupa el règim d’estimació objectiva. 

 

Pel que fa a aquelles  activitats econòmiques que estaven incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció 

primera de les Tarifes de l’impost sobre Activitats Econòmiques subjectes al 2015  a la retenció de l’1 %, 
(com per exemple les de fusteria metàl·lica, industria del moble de fusta, feines de paleta i petits treballs 

de construcció, instal·lacions de lampisteria, de fred i calor,  fusteria, pintura de qualsevol tipus...), l’Ordre 

HAP/2430/2015 de 12 de novembre les exclou expressament en compliment del que disposa la disposició 

addicional trenta-sisena de la Llei 35/2006 d’IRPF, i per a la resta d’activitats subjectes a la retenció de 
l’1%, es revisen  les magnituds específiques per a la seva inclusió en el mètode d’estimació objectiva. 

 

Per a la resta d’activitats, es mantenen per l’exercici 2016 la quantia dels mòduls, els índex de rendiments 

nets de les activitats agrícoles i ramaderes, tret de determinades excepcions. Es manté la reducció del 5% 

sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits a la Mesa del Treball autònom.  
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