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INSTRUCCIONS SOBRE EL TRÀMIT D’ALTA 

 D’AUTÒNOMS COM A FISIOTERAPEUTA  APEUTA  

  

1.‐ Alta Fiscal de l’activitat a la Agència Tributària. Utilitzar el MODEL 037 – ALTA SIMPLIFICADA1.‐ Alta Fiscal de l’activitat a la Agència Tributària. Utilitzar el MODEL 037 – ALTA SIMPLIFICADA 

Documents necessaris 
1. Model  037  ALTA  SIMPLIFICADA  degudament  emplenat.  (Utilitzar  el  model  036  si  l’alta  censal  no  és 

SIMPLIFICADA). 
2. Fotocòpia del DNI. 

 
 

Quan podem utilitzar el model 037 ALTA SIMPLIFICADA? 
Persones físiques que compleixin les següents condicions:  

- Que siguin residents a Espanya.  
- Que tinguin DNI/NIF assignat.  
- Que no utilitzin un representant fiscal.  
- Que el domicili fiscal sigui el mateix que el de gestió administrativa.  
- Que no vulguin donar‐se d’alta al Registre d’Operadors intracomunitaris o Règim de Devolució mensual d’IVA. 

 
Hi  ha altres requisits que no afecten l’activitat de fisioterapeuta i que estan especificats en les instruccions del model 

de la pàgina web d’Hisenda. (Veure el l’enllaç). 
 
 

Quan podem utilitzar el model 036 ALTA NORMAL? 
- Persones físiques no compleixin els requisits anteriors. 
- Altes censals de societats de fisioterapeutes, ja siguin SL i SA (professionals o no), SCP (professionals o no), CB, SLL, 

etc. 
 
 

Termini de presentació 
Amb anterioritat a l’inici de l’activitat de fisioterapeuta i amb una antelació màxima de 10 dies.   

 
 

Lloc de presentació 
  A l’Administració o Delegació Tributària que correspon al domicili fiscal del fisioterapeuta. 
 
  En aquest enllaç podeu informar‐vos de les adreces on heu de presentar la documentació. 
 
 

Enllaços 
Model 037 
Instruccions per emplenar el model 037 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie03700t.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G322.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Cataluna/Cataluna.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie03700t.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G322/informacion.shtml
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2.‐ Alta d’autònoms a la Tresoreria General de la Seguretat Social. MODEL TA.0521/1 

Documents necessaris 
1. Model TA.0521/1 “SOL∙LICITUD SIMPLIFICADA”, degudament emplenat. 
2. Fotocòpia del model 037 presentat en el punt 1r. 
3. Fotocòpia del DNI. 
4. Fotocòpia del compte bancari per a la domiciliació bancària.  

 
 

Quan podem utilitzar el model TA.0521/1 SOL∙LICITUD SIMPLIFICADA? 
Únicament  persones  físiques  que  inicien  una  activitat  professional  independent  com  a  fisioterapeutes                 

sense tenir la condició de treballadors autònoms econòmicament dependents. 
 
 

Quin model s’ha d’omplir si no es compleixen els requisits anteriors? 
- Model TA.0521‐4 ‐ Socis de cooperatives de treball associat. 
- Model  TA.0521‐5  ‐  Socis,  familiars  de  socis  o  membres  d’òrgans  d’administració  de  societats  mercantils 

capitalistes. 
- Model TA.0521‐6 ‐ Socis de comunitats de béns, societats civils, col∙lectives o comendatàries. 
- Model TA.0521‐8 ‐ Treballadors autònoms econòmicament dependents. 

 
 

Termini de presentació 
30 dies des de la data de l’inici de l’activitat de fisioterapeuta que figura al model 037. 

 
 

Lloc de presentació 
  Oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspon al domicili fiscal del fisioterapeuta. 
 
  En aquest enllaç podeu informar‐vos de les adreces on heu de presentar la documentació. 
 
 

Enllaços 
Model TA.0521 Alta SIMPLIFICADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05211Solicitudsim48745/index.htm#documentoPDF
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05214Sociosdecoop48742/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05215Sociosfamili48743/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05215Sociosfamili48743/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05216Sociosdecomu48744/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/trades/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm?Comu=C%20&locCom=2
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/TA05211Solicitudsim48745/index.htm#documentoPDF


       

 

INSTRUCCIONS . MODEL 037. ALTA CENSAL 

PRIMERA PÀGINA 
 

 

DNI  
COGNOMS I NOM 

MARCAR “ALTA” 

La resta en BLANC
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Domicili per a Notificacions. Caselles [A41] a [A68] – Només s’emplenen si volem que l’Agència Tributària enviï 
les seves notificacions a una adreça diferent a la fiscal. 

 

 

DADES PERSONALS

DOMICILI HABITUAL 

CORREU ELECTRÒNIC 

TELÈFON 

POBLACIÓ 
DATA D’EMPLENAMENT DEL MODEL 
“INTERESSAT” 
NOM I COGNOMS 

 
 



       

 

SEGONA PÀGINA 

3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

 

 

1.1.  Caselles [600] i [602] ‐ Marcar “ALTA” si tenim la previsió de que més del  30%  dels ingressos que 
tindrem els facturarem a persones físiques particulars.  

 

En el cas que NOMÉS treballem per a altres empreses o professionals fisioterapeutes, les factures 
d’ingressos aniran amb la retenció de l’IRPF del 21% o 9% i, aleshores, deixarem en blanc aquestes caselles. 

 

 Marcar ALTA [600] i la seva data d’inici [602] suposa  l’obligació de presentar el model 130 cada 
trimestre. 

Recomanació: En cas de dubte, perquè treballarem per a particulars i empreses, marcar “ALTA” i posar la 
data d’inici de l’activitat. Casella [602]. 

 
DEIXAR EN BLANC. 
NO MARCAR RES 1.2.  Caselles [601], [603], [604], [605], [606], [607], [608], [615], [616], [617] y [618] 

 

 

  1.‐ Marcar casella [609] “INCLUSIÓN” 
2.‐ Posar la data d’inici de l’activitat  [650] 
(Si a la casella [602] hi ha data, posar la mateixa) 

3.‐ La resta de caselles en blanc 

1.3.  Caselles [609],[610],[610],[611],[612],[613],[614],[619],[650] 
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4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

1. MARCAR “SÍ”           IMPLICA REALITZAR EXCLUSIVAMENT SERVEIS DE CARÀCTER SANITARI. 

 

Marcarem “SÍ” quan el que fem és prestar serveis de fisioterapeuta com a professional sanitari i fent 
prestacions de serveis sanitaris a persones físiques de forma exclusiva. 

DEIXAR EN BLANC. 
NO MARCAR RES 

Apartats  4.B, 4.C i 4.E 

 

2. MARCAR “NO”                    IMPLICAR L’OBLIGACIÓ DE PRESENTAR TRIMESTRALMENT “IVA”. MODEL 303 

 

Marcarem “NO” si, a més de fer de fisioterapeutes prestant “serveis sanitaris”, fem altres activitats que sí 
tributen amb IVA, com, per exemple, peritatges professionals, assessorament  a laboratoris o clíniques, o 
prestem serveis de caràcter NO sanitari com poden ser tractaments estètics, d’aprimament o massatges de 
relaxació, entre d’altres. 

 

836

Apartat B. Marcar casella [502] i posar a la casella [503] la mateixa data de la casella [650]. 

Apartat C. Marcar casella [510] i posar l’epígraf  ”836” a la casella [511] i la mateixa data de la casella [650] a la 
casella [512]. 

Apartat E. Posar el percentatge que creiem que facturarem amb IVA respecte del total de facturació. Casella 
[586]. 
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TERCERA PÀGINA 

5. RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE 

 

Casella [700] i [720] ‐ Només es marquen si contractarem treballadors des de l’inici de l’activitat, si no, es deixa 
en BLANC. 

Casella [701] ‐ Marcar “ALTA” ,  i a la casella [721] posar la mateixa data de la casella [650]. El fet de marcar 
‘alta’ no implica l’obligació de presentar el model 111 trimestralment, només es presenta el model el trimestre 
que es té alguna factura de professionals amb retenció. 

Casella [702] i [722] ‐ Només es marquen si tenim una consulta i la lloguem i tenim l’obligació de practicar 
retenció (21%) al propietari de l’immoble, si no, es deixa en BLANC. 

 

6. DECLARACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I LOCALS 

6.1. Fisioterapeutes que són contractats per centres de fisioterapeutes, clíniques, hospitals, etc.  o que fan 
domicilis, SENSE consulta o centre propi. 

 

Casella [403] escollir opció “A05 PROFESIONALES”. 

Casella [402] escollir epígraf  “836. AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS”. 

Casella [405] marcar “ALTA” i posar la mateixa data que a la casella [650] a la casella [406]. 

Casella [411] Escollir la província i el municipi on treballarem principalment.  

La resta de caselles de l’apartat, deixar‐les en BLANC. 
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6.1. Fisioterapeutes  AMB  consulta o centre propi. 

 

DEIXAR EN BLANC. 
NO MARCAR RES 

ADREÇA DE 
L’ACTIVITAT  

Casella [403] escollir opció “A05 PROFESIONALES”.  

Casella [402] escollir epígraf  “836. AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS”. 

Casella [400] escriure “FISIOTERAPEUTES”. 

Caselles [412] a [423] emplenar amb les dades de la consulta o centre on s’exerceix l’activitat.  

Casella [424] marcar “ALTA” i posar a la casella [425] la mateixa data de la [650].  
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INSTRUCCIONS. MODEL  TA.0521/1 
 
PRIMERA PÀGINA 
 

A  la primera pàgina del  formulari  s’han d’omplir  les dades personals  (nom, adreça, DNI, número de  compte, 
etc.). 

La data d’inici d’activitat ha de ser la mateixa que la data d’inici que consta a Hisenda (model 037. Casella [650]). 

En aquesta primera pàgina has de signar al quadre de sota a l’esquerra.  

 

 

DADES 
PERSONALS

DATA INICI ACTIVITAT: 
HA DE SER LA MATEIXA 
QUE LA DATA D’INICI A 
HISENDA (MODEL 037) 

DADES DE 
L’ACTIVITAT: LA 
MATEIXA DEL 
MODEL 037 

NÚM. DE COMPTE i DNI DEL 
TITULAR 

  8

SIG
N
A
TU

RA
 



       

 

 
SEGONA PÀGINA 
 

 

DADES 
PERSONALS  del 
FISIOTERAPEUTA

 

 

En aquest apartat, s’ha d’escollir la base de cotització; quan més petita sigui la base menys es pagarà, al mes, de 
quotes de  Seguretat  Social  i més petites  seran  les prestacions  (maternitat, paternitat, prestació per malaltia 
comuna,  jubilació,  etc.).  Si  s’agafa  la  base  mínima  (858,60€)  es  pagarà  una  quota  al  mes  de  260€ 
aproximadament,  i si s’agafa  la base màxima (3.425,70€) es pagarà uns 1000€ aproximadament al mes. Es pot 
escollir una base intermèdia o modificar les bases.  

 

 

En  aquest  apartat  s’ha  d’escollir  la  Mútua.  Com  a  autònom,  es  paguen  unes  cotitzacions  mensuals  que 
garanteixen unes prestacions  (prestacions per malaltia  comuna, per  accident  de  treball, maternitat,  etc.).  La 
Seguretat Social encarrega la gestió d’algunes d’aquestes prestacions a les Mútues. Això significa que si s’ha de 
gestionar  una  prestació  per malaltia  comuna,  per  exemple,  l’INSS  no  deixarà  fer  cap  gestió  ni  sol∙licitud  de 
prestació en les seves oficines perquè, en el cas d’autònoms, ha de ser la Mútua qui ho gestioni. Per tant, quan 
et dones d’alta d’autònom, obligatòriament has de seleccionar una Mútua que gestioni aquestes prestacions. 
Aquest fet no implica un increment en la quota. 

Quines Mútues es poden escollir? 
 
ACTIVA MUTUA 2008 ‐ (núm. 003) 
ASEPEYO ‐ (núm. 151) 
EGARSAT ‐ (núm. 276) 
FRATERNIDAD ‐ MUPRESPA ‐ (núm. 275) 
FREMAP ‐ (núm. 061) 
IBERMUTUAMUR ‐ (núm. 274) 
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS ‐ (núm. 272) 
MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA ‐ (núm. 011) 
MUTUA BALEAR ‐ (núm. 183) 
MUTUA DE ANDALUCÍA Y CEUTA ‐ CESMA ‐ (núm. 115) 
MUTUA GALLEGA DE AT ‐ (núm. 201) 
MUTUA INTERCOMARCAL ‐ (núm. 039) 
MUTUA MONTAÑESA ‐ (núm. 007) 
MUTUA NAVARRA ‐ (núm. 021) 

  9

http://www.activamutua.es/
http://www.asepeyo.es/
http://www.egarsat.es/
http://www.fraternidad.com/
http://www.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.ibermutuamur.es/
http://www.mac-mutua.org/
http://www.maz.es/
http://www.mutuabalear.es/
http://www.mutuacesma.com/
http://www.mutuagallega.es/
http://www.mutua-intercomarcal.com/portal/
http://www.mutuamontanesa.es/
http://www.mutuanavarra.es/es/index.aspx


       

 

MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT ‐ (núm. 010) 
MC MUTUAL ‐ (núm. 001) 
MUTUALIA ‐ (núm. 002) 
SOLIMAT ‐ (núm. 072) 
UMIVALE ‐ (núm. 015) 
UNION DE MUTUAS, UNIMAT ‐ (núm. 267) 
 

 

 

En  aquest  apartat  s’ha  d’escollir  si  es  vol  tenir millors  prestacions  en  cas  d’accident  de  treball  i  cobrar  una 
prestació  per  cessament  d’activitat  per  causes  econòmiques.  Si  s’escull  aquesta  opció  es  pagarà  un major 
import, aproximadament 20€ mensuals. 

 
 

 
 
Aquest apartat només s’aplica en el cas que s’iniciï una activitat com a autònom  i a  la vegada es  realitzi una 
activitat per compte aliè. Es pot escollir renunciar a la incapacitat temporal perquè la cobertura es té en els dos 
règims. Si no s’agafa aquesta opció, es pagarà menys en la quota d’autònoms. 
 
 

Emplenar  aquest 
apartat si volem que 
ens  enviïn  les 
notificacions  a  una 
altra adreça 

 

SIG
N
A
TU

RA
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http://www.mutuauniversal.net/
http://www.mc-mutual.com/
http://www.mutualia.es/
http://www.solimat.com/
http://www.umivale.es/
http://www.uniondemutuas.es/
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TERCERA PÀGINA 
 
La tercera pàgina no s’ha de signar. Només cal omplir els apartats amb les dades personals. 

 

 

 

Material elaborat per J.E.S.T. asesores per al Col∙legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
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	2. Fotocòpia del DNI.
	Quan podem utilitzar el model 037 ALTA SIMPLIFICADA?
	Persones físiques que compleixin les següents condicions: 
	- Que siguin residents a Espanya. 
	- Que tinguin DNI/NIF assignat. 
	- Que no utilitzin un representant fiscal. 
	- Que el domicili fiscal sigui el mateix que el de gestió administrativa. 
	- Que no vulguin donar-se d’alta al Registre d’Operadors intracomunitaris o Règim de Devolució mensual d’IVA.
	Hi  ha altres requisits que no afecten l’activitat de fisioterapeuta i que estan especificats en les instruccions del model de la pàgina web d’Hisenda. (Veure el l’enllaç).
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	4. Fotocòpia del compte bancari per a la domiciliació bancària. 
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	Únicament persones físiques que inicien una activitat professional independent com a fisioterapeutes                 sense tenir la condició de treballadors autònoms econòmicament dependents.
	Quin model s’ha d’omplir si no es compleixen els requisits anteriors?
	- Model TA.0521-4 - Socis de cooperatives de treball associat.
	- Model TA.0521-5 - Socis, familiars de socis o membres d’òrgans d’administració de societats mercantils capitalistes.
	- Model TA.0521-6 - Socis de comunitats de béns, societats civils, col·lectives o comendatàries.
	- Model TA.0521-8 - Treballadors autònoms econòmicament dependents.
	Termini de presentació
	30 dies des de la data de l’inici de l’activitat de fisioterapeuta que figura al model 037.
	Lloc de presentació
	 Oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspon al domicili fiscal del fisioterapeuta.
	 En aquest enllaç podeu informar-vos de les adreces on heu de presentar la documentació.
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