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Informació de la Unitat de Foment Empresarial per a Emprenedors

FORMES JURÍDIQUES
QUES EMPRESARI INDIVIDUAL
Característiques
 És aquella persona física que realitza una activitat econòmica organitzada i continuada.
 Els rendiments que s'obtenen en l'empresa s'inclouen en l'Impost de la Renda de les
Persones Físiques (IRPF).
 Responsabilitat patrimonial il·limitada davant qualsevol obligació que l'empresari hagi
contret en l'exercici de la seva activitat empresarial. Amb l'aprovació de la Llei
d'Emprenedors, 14/2013, de 27 setembre, entra en joc una nova figura al voltant del concepte
d'emprenedor ("Emprenedor
Emprenedor de Responsabilitat Limitada")
") que suposa tota una novetat en la
gestió del risc com a empresari autònom: l'emprenedor de Responsabilitat Limitada.
D'aquesta manera, l'autònom no haurà de respondre amb el seu patrimoni personal dels
deutes contrets en la seva activitat professio
professional
nal o empresarial, això sí, sota determinades
condicions.
Avantatges
 Senzillesa. És la forma més senzilla tant d'iniciar com de tancar o canviar una activitat
empresarial de manera individual. També és la forma més senzilla de portar els tràmits
administratius
atius (fiscals, laborals, comptables...) durant el funcionament. Tota aquesta
senzillesa es tradueix en un menor cost comparatiu en quant a temps si ho fa un mateix o
econòmic si ho fa un tercer (gestoria).
 No existeixen límits inferiors pel que fa al ca
capital.
 És fiscalment avantatjosa si el conjunt de les rendes de l'empresari es situa en una franja
de l'impost amb un tipus inferior al 25%, propi de l'Impost de Societats mercantils.
 També fiscalment algunes activitats tenen l’opció d'escollir entre dos rrègims
ègims d'IRPF:
estimació directa o estimació objectiva (mòduls). També en l'IVA algunes activitats poden
escollir entre diversos règims: règim general, règim especial simplificat (mòduls), règim
especial de recàrrec d'equivalència..
d'equivalència...
Inconvenients
 Responsabilitat patrimonial il·limitada davant qualsevol obligació que l'empresari hagi
contret en l'exercici de la seva activitat empresarial. Aquesta responsabilitat es pot
estendre en el cas de casats en el règim de guanys a tots els bens del cònjuge (n
(no a
Catalunya on regeix la separació de bens). Encara que amb la nova llei l'empresari és
lliure de constituir-se
se en emprenedor de responsabilitat limitada, però de triar aquesta
opció de forma voluntària, ha de complir amb una sèrie d'obligacions que s'es
s'estableixen en
un nou marc jurídic i amb l'objectiu de preservar les garanties dels creditors.
 És fiscalment desavantatjosa si el conjunt de les seves rendes es situa en una franja de
l'impost amb un tipus superior al 25 %, propi de l'Impost de Societats mer
mercantil. Front a
tercers en algunes activitats no dóna la mateixa imatge un empresari individual que una
societat mercantil
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Tràmits més comuns
Al punt PAE de l’IMPO es podran fer, de forma gratuïta, els tràmits números: 2, 6, 10 i
11.
1. Consultes sobre els requisits que ha de complir un local per desenvolupar la nostra
activitat i una vegada localitzat el local consulta sobre l’afectació urbanística de la
zona. No és obligatori, però si que és convenient.
Lloc: Ajuntament de Badalona. Urbanisme. Edifici El Viver. Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9 -12.
Badalona. Tel. 93 483 26 00
Si l'activitat té a veure amb el sector de l’alimentació, és convenient consultar a la Unitat de Protecció de
la Salut. Edifici El viver. Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9
9-12.
12. Badalona. Tel 93 483 27 77

2. Declaració Censal d’Agència Tributària
Tributària.
És la identificació de l'empresa a efectes fiscals. En aquest tràmit s'ha d'escollir si l'activitat ho permet
entre els diferents règims de IRPF i de IVA.
A més, existeix l’obligació de donar
donar-se
se d’alta de l’ IAE. No obstant, les persones físiques o autònoms
autòno
que realitzin activitats econòmiques estan exempts del pagament d’aquest impost
impost.

Lloc: Delegació d'Hisenda de Badalona. Via Augusta 22
22-24
24 de Badalona. Tel 93 384 62 14
Documentació: Original i fotocòpia del DNI i model 036 en el cas de la declaració censal. Original i
fotocòpia del DNI i model oficial 840 en el cas de l’ IAE.
Preu: El cost de l’imprès 036/037 és de 2
2€ però és possible descarregar-lo
lo gratuïtament d’Internet.
d’Internet
Preu: El cost de l’imprès 036/037 és de 22€ però és possible descarregar-lo gratuïtament
ratuïtament d’Internet.
d’Internet
Durada: 1 dia

3. Llicència municipal d'obertura
En cas de tenir un local afecte a l'activitat (propi, llogat...) s'ha de sol•licitar un permís a l'Ajuntament per
l'obertura d'aquest establiment. S'ha de diferenciar si és inici de nova activitat o canvi de nom (per
exemple traspàs), que en aquest darrer cas és més senzill. També s'ha de diferenciar la classificació de
l’activitat (per ex. indústria o activitats perilloses o molestes)
molestes).
Lloc: Ajuntament de Badalona. Urbanisme. Edifici El Viver. Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9 - 12
Badalona. Tel. 93 483 26 00.
Es pot demanar cita prèvia
rèvia a través d'aquest enllaç: http://bit.ly/1lJqG0T
Els tràmits i el preu varien segons l’activitat, la superfície de local, si és nova o canvi de nom
nom.

4. Llicència per a la col·locació
locació d’un rètol a la façana de l’establiment
En cas de voler col·locar
locar un rètol (només es permet el de tipus pla
plafó)
fó) a l’establiment s'ha de sol•licitar un
permís a l'Ajuntament per a la seva col
col·locació.

Lloc: Ajuntament de Badalona. Urbanisme. Edifici El Viver. Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9 - 12
Badalona. Tel. 93 483 26 00.
Documentació: impresos oficials.
Preu: : S’ha de satisfer una taxa que oscil•la entre els 71 i els 200 €. A més s’haurà
à d’abonar un impost
de 4% sobre el cost del rètol.
ètol. (encara que es vulgui col·
col·locar
locar més d’un rètol només s’haurà de satisfer
l’import d’un).
Segons la Llei de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluny
Catalunya
a els rètols dels establiments
comercials tan interiors com exteriors del Principat hauran d’estar com a mínim en català, en cas
contrari es pot denegar la llicència d’obertura de l’establiment i les sol•licituds de subvencions als
establiments comercials ja establerts. És convenient trucar al Dept. de Política Lingüística de la
Generalitat, Passatge de la Banca, 1
1-3, 2º, 08002-Barcelona.
Barcelona. Tel. 93 567 10 00 Per tal d’assegurar-nos
d’assegurar
que el text dels rètols s’ajusta a l’esmentada llei
llei.
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5. Llicencia d’obres
En cas de que sigui necessari fer reformes de certa entitat al local s’ha de presentar el pressupost
d’obres, els plànols i una memòria. Si les obres afecten a l’estructura del local el projecte ha d’anar
signat per un arquitecte.

Lloc: Ajuntament de Badalona. Ur
Urbanisme.
banisme. Edifici El Viver. Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9 –
12. Badalona. Tel. 93 483 26 00.
Preu: variable. Hi ha la possibilitat de fraccionar / ajornar el pagament
pagament.
Durada: variable

6. Alta en el règim especial d'Autònoms de la Seguretat Social
Lloc: Tresoreria de la Seguretat Social. Av. President Companys, 106 de Badalona. Tel 93
384 73 80
Documentació: Original i fotocòpia de declaració censal, DNI i NIF, Cartilla de Seguretat Social si es
té i model TA.0521
Preu: El tràmit és gratuït, però implica el pagament mensual de la quota d’autònoms. La quota per al
2.018:

• General.
En el cas de ser un alta inicial o no hagués estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament
anteriors a la data d’alta d’autònoms:
Bonificació/reduccions sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus que
correspongui:
a)
b)
c)
d)

Reducció del 80% durant els 12 primers mesos ( aprox. 54 euros )
Reducció del 50% durant els 6 mesos següents ( aprox. 137 euros )
Reducció del 30% durant els 3 mesos següents ( a
aprox. 190 euros )
Bonificació del 30% en els 3 mesos següents a la finalització del període de reducció
reducció.

• Homes de 30 anys o menys i dones de 35 o menys,: Bonificació del 30% en els 12 mesos
següents a la finalització del període de bonificació general)
• Nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos, por consanguineidad o
afinidad hasta el segundo grado y por adopción, tienen una bonificación del 50% de la cuota que
resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización el tipo vigen
vigente
te en cada momento durante 18
meses.
•
Persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o més, en el cas de ser alta inicial en el
règim d’autònoms, tenen una bonificació del 80% de la quota que correspon a la base mínima de
cotització els 12 primers mesos i 50% durant els següents 48 mesos.
•
Noves altes de familiars col•laboradors de treballadors autònoms, per consanguinitat o afinitat
fins al segon grau i per adopció, tenen una bonificació del 50% de la quota que resulti d’aplicar sobre
la base mínima de cotització el tipus vigent en cada moment durant 18 mesos.
•
Persones sense IT (incapacitat temporal) tenen un tipus de cotització del 26,50%
•
Persones acollides al sistema de protecció per desocupació tenen un tipus de cotització
addicional del 2,20%
•
Bonificació
icació per conciliació de la vida familiar i professional de l’autònom vinculada a la
contractació:: Treballadors autònoms que estiguin d'alta en el RETA, i contractin a un treballador/a, a
temps complet o parcial, per a la cura de menors de 7 anys o per tenir al seu càrrec un familiar, per
consanguinitat o afinitat fins al segon grau, en situació de dependència, tindran dret, per un termini
de fins a dotze mesos, a una bonificació del 100% de la quota d'autònoms per contingències
comuns que resulti d'aplicar
car a la base mitjana que tingués l’autònom en els dotze mesos anteriors a
la data en la qual s'aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització mínim vigent. Si la contractació és
a temps parcial, la bonificació serà del 50%. L’aplicació d’aquesta bonifica
bonificació
ció està condicionada al
compliment d’uns requisits..
Durada: 1 dia

7. Comunicació d’obertura
’obertura del Centre de Treball
Tramitació telemàtica: Web
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Documentació: Model oficial
oficial.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia
En caso de contractar treba
balladors s’han de fer també els tràmits:
8. És obligatori que tots els empresaris amb treballadors vetllin pel correcte
acompliment d’aquesta Llei a la seva empresa. Per al seu acompliment s’ha de realitzar una
EVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA. Aquesta es pot fer contractant un assessor
extern acreditat o fent-lo
lo directament l’empresari rebent ell mateix la formació o un dels seus
treballadors en una entitat acreditada de la Generalitat
Generalitat. http://bit.ly/1vxLwXN

9. Seguritat Social
Lloc: Tresoreria de la Seguretat Social. Av. President Companys, 106 de Badalona. Tel 93 384 77 38
Associació a una Mutua de Accidents de Treball
Alta de l’Empresa en la Tresoreria de la Seguridad Social.

Documentació: DNI i NIF i model oficial i document d’ associació amb la Mútua d’accidents
d’a
de Treball
i original i fotocopia de la declaració censal.
Afiliació o alta dels Treballadors
eballadors al Règim General de la Seguritat Social

Documentació: DNI del Treballador i el model oficial (TA.2/S -Alta treballador: cotització), obertura
compte principal segons model oficial. Si es contracten treballadors en formació cal obrir un compte
secundari nou.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia

10. Comunicació dels
s contra
contractes laborals
Els empresaris estan obligats a registrar o comunicar els contractes.

Lloc: Oficina de Treball de la Generalitat que correspongui segons el domicili de l'empresa. A
Badalona:
 OSOC núm. 1 c/ Plaza Carmen Guasch, 2. Tel. 935 54 53 70
 OSOC. núm.3 c/ Aribau, 11. Tel. 93 460 51 69/93 460 54 65
On-line: Mitjançant el servei Contra
Contrat@ de la pàgina web www.sepe.es.. Es pot accedir amb el
Certificat Digital o DNI electròni
electrònic, o amb l’Identificador de l’Empresa
Empresa i la clau personal que s’assignarà
s
al
realitzar la sol·licitud.
Terminis: S'ha de comunicar abans de que transcorrin 10 dies des de la concertació del contracte
contracte.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia
11. Fulls de reclamació/denúncia
Totes les persones físiques o jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directament en l’àmbit
territorial de Catalunya, hauran de disposar de fulls de reclamació/denúncia oficial.
Queden exclosos els professionals liberals col·legiats a un Col·legi Professional legalment reconegut,
els serveis públics prestats directament per l’Administració, els centres que imparteixen ensenyaments
reglats i totes aquelles activitats que tenen normativa específica en matèria de fulls de reclamació o
denúncia.
Per a més informació consum.gencat.ca
consum.gencat.cat o trucar al telèfon 012
Actualització Gener 2018
Observacions: Encara que s’ha extremat tot el possible la cura en assegurar l’exactitud i fidelitat d’aquesta
informació i de les dades contingudes, l’IMPO no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències
que es poguessin derivar d’accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure
d’aquesta fitxa.
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