Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible
IMPO – Servei Municipal d’Ocupació
Informació de la Unitat de Foment Empresarial per a Emprenedors

FORMES JURÍDIQUES
QUES SOCIETAT CIVIL PRIVADA
Característiques
 És aquella societat en la que dues o més persones posen en comú per mitjà d’un
contracte alguns dels següents factors: diners, bens o treball per tal de desenvolupar una
activitat econòmica i obtenir uns guanys.
 Aquest contracte pot recollir pràcticament qualsevol pacte o acord als quals arribin els
associats sense contradir
dir la llei. L’únic que no es pot fer és excloure un dels socis de la
participació en els beneficis.
 Tots els socis que realitzin directament una activitat econòmica continuada s’hauran de
donar d’alta al Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social.
 Les
es societats civils privades amb objecte mercantil són contribuents de l’impost de
societats.

Avantatges
 Senzillesa. És una forma senzilla tant d'iniciar com de tancar o canviar una activitat
empresarial de més d'un soci.
 Flexibilitat en els pactes al
als que arribin els socis.
 No existeixen límits inferiors ni superiors pel que fa al capital
capital.

Inconvenients
 La flexibilitat en la constitució que s'esmentava com a avantatge pot esdevenir un
inconvenient al deixar bona part de les condicions de funcionament sotmeses a
l'existència d'uns ferms acords entre els socis. Pel que és molt important incloure el màxim
d'aspectes
aspectes consensuant la redacció del contracte.
 Responsabilitat patrimonial il·limitada davant qualsevol obligació que la societat 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 (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'estableixen en
un nou marc jurídic i amb l'objectiu de preservar les garanties dels creditors.
Front a tercers en algunes activitats no dóna la mateixa imatge una societat civil 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: 3, 5, 9
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. Redacció del contracte de societat.
Per constituir una Societat Civil cal redactar un contracte de constitució on es recullin les dades
d'identificació de la societat i es regulin els drets i les obligacions dels socis. Aquest contracte es pot
signar davant de notari, encara qu
que
e no és obligatori, només ho és quant s’aportin bens immobles o drets
reals. En cas de constituir una societat davant el notari caldrà escripturar el contracte i inscriure’l al
registre mercantil.

3. Sol·licitud del Codi d'Identificació Fiscal
Lloc: Delegació d'Hisenda de Badalona. Via Augusta 22
22-24
24 de Badalona. Tel. 93 384 62 14
Documentació: Contractee de la Societat
Societat, fotocopia del DNI dels socis i model 036.
Preu: gratuït
Durada: 1 dia

4. Autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats
Consisteix en un impost sobre el capital que s'aporta a una societat
societat.
Lloc: Oficina Central de l’Agència Tributària de Catalunya. Pg. De la Zona Franca, 46 de Barcelona
Tel. 93 551 50 00.
Documentació: Contracte de societat, Ta
Tarja d'Identificació Fiscal i Imprès 600.
Preu: Exempt per Real Decret
Decret-Llei
Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i
liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació
d’ocupació.
Durada: 1 dia.

5. Declaració Censal
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 i donar
donar-se d’alta de l’IAE.
S’està exempt del pagament de l’IAE durant els dos primers períodes impositius sempre que s’iniciï la
activitat en territori espanyol i posteriorment o en general, quan es tingui un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000 €. La xifra de negocis s’entén com l’import de la fact
facturació
uració (vendes o
prestació de serveis), IVA exclòs
exclòs.

Lloc: Delegació d'Hisenda de Badalona. Via Augusta 22
22-24
24 de Badalona. Tel. 93 384 62 14.
Documentació: Fotocòpia del DNI i model 036 en el cas de la declaració censal i fotocòpia del DNI i
model oficial 840
40 en el cas de l’IAE
l’IAE.
Preu: Gratuït en el cas de declaració censal.
Durada: 1 dia

6. 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
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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)

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 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.

7. Llicència per a la col·locació d’
d’un rètol a la façana de l’establiment
En cas de voler col·locar un rètol (només es permet el de tipus plafó) a l’establiment s'ha de sol·licitar un
permís a l'Ajuntament per a la seva col·locació
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
del 4% sobre el cost del rètol (encara que es vvulgui 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 Catalunya els rètols dels establiments
comercials tan interiors com exteriors del Principat hauran d’estar com a mínim en ccatalà,
atalà, 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. Tel. 93 567 10 00 per tal d
d’assegurar-nos
nos que el text dels rètols s’ajusta a l’esmentada llei.
llei

8. Llicència 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. Urbanisme. 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
Durada: variable

9. 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) Reducció del 80% durant els 12 primers mesos ( aprox. 52 euros )
b) Reducció del 50% durant els 6 mesos següents ( aprox. 131 euros )
c) Reducció del 30% durant els 3 mesos següents ( aprox. 184 euros )
d) 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).
• Persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o més, en el cas de ser alta inicial en el
règim d’autònoms,
noms, 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.
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• Persones sense IT (incapacitat temporal) tenen un tipus de cotització del 26,50%
• Persones acollidess al sistema de protecció per desocupació tenen un tipus de cotització
addicional del 2,20%
• Bonificació 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 me
mesos,
sos, a una bonificació del 100% de la quota
d'autònoms per contingències comuns que resulti d'aplicar 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 bonificació està condicionada al compliment d’uns requisits
requisits.
Durada: 1 dia

10. Comunicació d'Obertura del Centre de Treball
Lloc: Comunicació d’obertura del Centre de Treball
Tramitació telemàtica: Web
Documentació: model oficial
oficial.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia
En cas de contractar treballadors s'han de fer també els tràmits següents
següents:
11. 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 http://bit.ly/1vxLwXN

12. Seguretat Social
Lloc: Tresoreria de la Seguretat Social. av. President Companys, 106 de Badalona. Tel 93 389 51 54
Associació a una Mútua d'Accidents de Treball
Alta de l'Empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social
Social.

Documentació: DNI i NIF i model TA 6 i document d'associació amb la Mútua d'accidents de Treball,
original i fotocòpia de declaració censal
Alta de los Trabajadores al Régimen General de la Seguridad Socia
Social

Documentació: DNI del Treballador i el model oficial TA.2 / S.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia
13. Comunicació dels contractes laborals
Els empresaris estan obligats a registrar o comunicar els contractes
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 Contrat@ de la pàgina web www.sepe.es.. Es pot accedir amb el
Certificat Digital o DNI electrònic, o amb l´ Identificador de l´ Empresa i la clau personal que s´ assignarà
al realitzar la sol·licitud.
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Terminis: S'ha de comunicar abans de que transcorrin 10 dies des de la concertació del contracte
contracte.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia
14. 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 e
específica
specífica en matèria de fulls de reclamació o
denúncia.
Per a més informació 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 e
empreses
mpreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure
d’aquesta fitxa.
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