
 

      

 

 

 

Girona, novembre de 2015 
 
 

-EXPULSIONS MÒDULS- 
 
 
Benvolgut/da Sr/a, 
 

Us informem que segons la Disposició Addicional 36ª de la Llei 35/2006, s’expulsa del 

sistema d’estimació objectiva o per mòduls, a partir de 2016, les activitats de la divisió 

3, 4 i 5 de la secció primera de l’IAE que tenien els seus ingressos sotmesos a retenció 

(Fusteria, pintura, construcció, instal·ladors...)  

 

I.A.E.   Activitat econòmica 

 

314 i 315 Tancaments metàl·lics i fabricació d'estructures metàl·liques i caldereria. 

 

316.2,3,4 i 9  Fabricació d'articles de ferreteria, manyeria, cargols, derivats del filferro,                      

  parament i altres articles en metalls ncop 

 

453   Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements excepte       

             quan la seva execució s'efectuï majoritàriament per encàrrec a tercers. 

 

453   Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements executada 

  directament per la mateixa empresa, quan es realitzi exclusivament per a          

   tercers i per encàrrec. 

 

463   Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per     

  a la construcció. 

 

468   Indústria del moble de fusta. 

 

474.1   Impressió de textos o imatges. 

 

501.3   de paleta i petits treballs de construcció en general. 

 

504.1   Instal·lacions i muntatges (excepte lampisteria, fred, calor i     

condicionament d’aire). 

 

504.2 i 3  Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d'aire. 



 

504.4, 5, 6, 7 i 8 Instal·lació de parallamps i similars. Muntatge i instal·lació de cuines 

  de tot tipus i classe, amb tots els accessoris. Muntatge i instal·lació de 

  aparells elevadors de qualsevol classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, 

  telegràfiques, telegràfiques sense fils i de televisió en edificis i 

  construccions de qualsevol classe. Muntatges metàl·lics i instal·lacions 

  industrials completes, sense vendre ni aportar la maquinària ni els 

  elements objecte d'instal·lació o muntatge. 

 

505.1, 2, 3 i 4  Revestiments, enrajolats i paviments i col·locació d'aïllants. 

 

505.5   Fusteria i serralleria. 

 

505.6   Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiments amb paper, teixit o  plàstic            

i terminació i decoració d'edificis i locals. 

 

505.7   Treballs en guix i escaiola i decoració d'edificis i locals. 

 

 

 
En el cas d’estar donat d’alta d’alguna de les activitats detallades a l’apartat anterior, 
cal que es posi en contacte amb aquest despatx per determinar el rendiment per 
l’exercici 2016. 
 
 
 
 
 
 
Una salutació cordial, 

 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, SLP 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un 
estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de 

forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.  

 


