
 

   

Olot, abril del 2010 

Benvolgut/s senyor/s, 

Aquest despatx torna a insistir novament amb la importància del compliment de la normativa 

tributària, i és per això que us fem esment d’algunes normes reglamentàries que creiem 

d’interès recordar. 

� Sobre la responsabilitat subsidiària de contractistes i subcontractistes 

L’1 de juliol de 2004 va entrar en vigor la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributaria. En el seu article 43.1 estableix els supòsits on hi haurà responsabilitat 

subsidiària dels deutes tributaris. En el punt f) de l’ esmentat article específica que els 

empresaris que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis, 

corresponents a la seva activitat econòmica principal, queden obligats de manera 

subsidiària a efectes de tributs que s’hagin de repercutir (IVA) o bé a les quantitats que 

s’han de retenir a treballadors o professionals (IRPF), sempre per la part que 

correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació.  

 

La Llei també estableix que aquesta responsabilitat no serà exigible sempre que el 

contractista o subcontractista hagi lliurat al pagador un certificat al corrent de 

pagament de les seves obligacions fiscals.  

Aquest certificat s’ha de sol·licitar a l’Administració Tributaria i passats 12 mesos 

s’haurà de renovar. 

 

� Sobre les activitats que estan sotmeses a retenció de l’1% (MÒDULS) 

El punt d) de l’article 101.5 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l’ Impost sobre la 

Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis de l’ Impost sobre 

Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni estableix que hauran 

d’aplicar el percentatge de l’1% les activitats empresarials que determinin el seu 

rendiment net pel mètode d’estimació objectiva. 

Els supòsits i condicions que s’han de complir per a l’aplicació de l’ 1% són: 

a) Que sigui Persona Física, Societat Civil Personal o Comunitat de béns. 

b) Que determini el seu rendiment al IRPF per la modalitat de mòduls (Estimació 

Directe Simplificada). 

 

 



 

c) Que exerceixi una d’aquestes activitats: 

I.A.E.  Activitat econòmica  

314 y 

315  

Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería.  

316.2, 

3, 4 y 9  

Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros 

artículos en metales n.c.o.p 

453  Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se efectúe 

mayoritariamente por terceros.  

453  Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada directamente por la propia 

empresa exclusivamente para terceros y por encargo.  

463  Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción.  

468  Industria del mueble de madera.  

474.1  Impresión de textos o imágenes.  

501.3  Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  

504.1  Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  

504.2 y 

3  

Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  

504.4, 

5, 6, 7 y 

8  

Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos 

subinstalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, 

telegráficas, telegráficas en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e 

instalaciones industriales completas, maquinaria ni los elementos objeto de instalación o montaje.  

505.1, 

2, 3 y 4  

Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  

505.5  Carpintería y cerrajería.  

505.6  Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y terminación y 

decoración de edificio 

505.7  Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.  

722  Transporte de mercancías por carretera.  

757  Servicios de mudanzas.  

 

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden dirigir-
se al nostre despatx. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
GESTORIA CASTELLS, SL  
 
 
 
 
 
 
 
La informació que conté aquesta transmissió és confidencial, i el seu ús és únicament permès als seus destinataris. Si no sou la persona destinatària de la transmissió, us 

preguem ens ho comuniqueu ràpidament per telèfon 972260174 i en destruïu qualsevol copia, tant digital com en paper. De conformitat amb el que disposa la Llei 15/1999, 

us informem que les dades personals que ens faciliti  o que ha facilitat passaran a formar part d'un fitxer. Nosaltres som els responsables dels fitxers que tenen com a finalitat 

la gestió de las relacions entre nosaltres. I teniu el dret a l'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició en el e-mail administracio@gestoriacastells.com o bé en el nostre 

domicili social situat al C/Pare Roca nº 6 17800 d’Olot. 

 


