
 
 

 

 

 

LLEI DE RECOLZAMENT ALS EMPRENEDORS 
 

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i a la seva 

internacionalització, ha introduït, entre d’altres qüestions, les següents novetats fiscals: 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – IVA 

 

Creació nou règim del criteri de caixa 

 

Una de les mesures més anunciades pel govern, sens dubte: Els empresaris autònoms i 

les PIMES podran ajornar el pagament de l’IVA fins que la factura estigui cobrada 

efectivament. No obstant això, aquesta mesura serà aplicable a partir de gener de 2014 i 

sempre que es compleixin determinats requisits establerts a aquest efecte.  

 

A partir 01/01/2014 es crea el nou règim especial del criteri de caixa de l'IVA pels 

subjectes passius amb un volum d'operacions no sigui superior a 2.000.000 €, que els 

permetrà ingressar l'IVA quan el cobrin en la majoria de les operacions, amb el límit del 

31 de desembre de l’any següent, i deduir-se l’IVA suportat quan efectuïn el pagament, 

amb el mateix límit del 31 de desembre de l’any següent. 

 

En els propers dies us enviarem una comunicació detallant el funcionament d’aquest 

nou règim. 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS – IS 

 

Deducció per inversió en beneficis 

 

Es crea una nova deducció a partir de 01/01/2013, per les empreses de reduïda 

dimensió, del 10 % (5% si s’aplica un tipus especial per creació/manteniment ocupació) 

dels beneficis de l’exercici que es reinverteixin en elements nous de l’immobilitzat 

material o en inversions immobiliàries afectes. 

 

Deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica. 

 

A partir de 01/01/2013 es modifica aquesta deducció eliminant el límit de la quota 

íntegra de l'impost permetent el seu abonament a través de la declaració del mateix en 

cas d’insuficiència de quota. 

 

 

 

 



 
 

Rendes procedents d'actius intangibles (cessió dret d'ús o explotació patents, 

dibuixos, models, plans, fórmules, etc..) per la cessió dels actius o per la transmissió 

dels mateixos. 

 

A partir de 29/08/2013 es millora la fiscalitat de les rendes per la cessió/transmissió de 

determinats intangibles (patent box), amb una reducció del 60 %, i per tant, integració a 

la base imposable en un 40 %. 

 

Modificació deducció per creació ocupació per treballadors amb discapacitat 

 

A partir de 01/01/2013 es modifica aquesta deducció en els següents termes: 

 

- Discapacitat entre 33 % i 65 %: 9.000 € de deducció per persona. 

- Discapacitat superior al 65 %: 12.000 € de deducció per persona. 

 

Modificació tipus vigent per les societats de nova creació 

 

Les entitats de nova creació constituïdes a partir del 01/01/2013 que realitzin activitats 

econòmiques, se’ls aplicarà el següent tipus impositiu: 

 

- Base imposable entre 0 i 300.000 €: 15 % 

- Base imposable a partir de 300.000,01 €: 20 % 

 

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF 

 

Deducció per inversió en empreses de recent creació (adquisició 

participacions/accions) 

 

A partir de 29/09/2013 s’estableix una deducció del 20 % amb una base màxima de 

50.000 € per les inversions realitzades en societat noves o de recent creació, i 

l’exempció total de la plusvàlua al sortir-ne, sempre que es reinverteixi en una altra 

societat nova o de recent creació 

 

Deducció per inversió dels beneficis - similar a l'IS 

 

A partir de 01/01/2013 es crea una deducció per inversió dels beneficis en l'activitat 

econòmica, del 10 % (5% si s’aplica un tipus especial per creació/manteniment 

ocupació) dels beneficis de l’exercici que es reinverteixin en elements nous de 

l’immobilitzat material o en inversions immobiliàries afectes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALTRES QÜESTIONS QUE CONSIDEREM PODEN SER DEL SEU INTERÈS 

 

 

Ajudes a emprenedors 

 

 La llei presenta dues novetats interessants de cara als emprenedors: D’una banda, limita 

la responsabilitat personal pels deutes contrets per l’exercici de la seva activitat, 

protegint per tant, el patrimoni dels emprenedors que s’acullin al règim dels 

“emprenedors de responsabilitat limitada”. D’altra banda, estableix una quota reduïda 

per als nous autònoms (eliminant la limitació per edat existent fins ara), per un període 

màxim de 18 mesos, segons l’escala : 

 

 Del 80% en el pagament de les corresponents quotes de la Seguretat Social 

durant els 6 primers mesos, 

 Del 50% durant els 6 mesos següents. 

 Del 30% durant els últims 6 mesos de reducció. 

 

∙ No és aplicable però als treballadors per compte propi que contractin treballadors per 

compte d'altri. 

∙ Els treballadors per compte propi que optin pel sistema de l'apartat anterior , no podran 

acollir‐se a les bonificacions i reduccions de la disposició addicional trenta‐cinquena 

LGSS previstes pels majors de 65 ó 67 

 

 

En els casos de Pluriactivitat amb jornada laboral a temps complert o a temps 

parcial superior al 50 % 

 

Els treballadors que causin alta per primera vegada en el règim especial de la Seguretat 

Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i iniciïn una situació de  

pluri‐activitat a partir del 29/09/2013, podran escollir com a base de cotització en aquest 

moment, una entre el 50 % de la base mínima de cotització establerta anualment amb 

caràcter general en la LPE durant els primers 18 mesos , i el 75 % durant els següents 

18 mesos , fins les bases màximes establertes per aquest règim especial . 
 

En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per 

compte d'altri fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50 % de la corresponent a 

la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable , es podrà escollir en el 

moment de l'alta , com a base de cotització, una entre el 75 per cent de la base mínima 

de cotització establerta anualment amb caràcter general en LPE durant els primers 18  

 

mesos , i el 85 % durant els següents 18 mesos , fins a les bases màximes establertes per 

aquest règim especial . 

 



 
 

L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o 

reducció establerta com a mesura de foment de l' ocupació autònoma , així com amb el 

que consti en les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat . 
 

 

Emprenedor de responsabilitat limitada 

 

Una persona física podrà excloure la seva vivenda habitual ( si no supera els 300.000€ 

de valor) de la responsabilitat pels deutes generats al seu negoci. 

 

Aquests autònoms persones físiques hauran de posar a les seves factures i documents 

darrera les seves dades personals (nom i cognoms) les sigles ERL (Emprenedor 

Responsabilitat Limitada) perque tothom sàpiga amb qui contracta i les garanties que 

ofereix. 

 

Constitució a preu “zero” 

 

La nova llei introdueix la figura de la Societat Limitada de Formació Successiva, que 

encara que bastant semblant a la tradicional Societat de Responsabilitat Limitada, 

difereix principalment d’aquesta última en la regulació del repartiment de dividends i en 

les retribucions dels socis. Tingui’s en compte que en aquest tipus societari, el capital 

social podrà ser inferior als 3000 euros legalment prevists fins avui, sempre que es 

compleixin els requisits que estableix la Llei a aquest efecte.  

 

Visat de residència per a inversors estrangers 

 

 S’atorga un visat de residència per a inversors estrangers. Què entén la llei per inversor 

estranger? Aquella persona que reuneixi alguna de les següents condicions:  

 

 Que adquireixi un habitatge de més de 500.000 euros lliure de tota càrrega o 

gravamen en territori espanyol, o bé  

 Que tingui intenció de desenvolupar un projecte empresarial que sigui considerat 

d’interès nacional (per creació de llocs de treball per a espanyols, per exemple), 

o bé  

 Que realitzi una inversió de 2 milions d’euros o més en deute públic espanyola, 

o accions i/o participacions de societats espanyoles.  

 

 

Olot, novembre 2013 

 

 


