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

FORMAS JURÍDIQUES SOCIETAT LIMITADA
Característiques
És una forma jurídica mercantil de tipus capitalista que pot estar integrada per una o més
persones. En ella el capital està dividit en participacions iguals i indivisibles i acumulables.
Aquestes participacions són nominals i no poden transmetre’s lliurement, ja que els socis tenen
dret d’adquisició preferent.
 Núm. mínim de socis: 1. En cas de ser de un únic soci és Societat Limitada Unipersonal.
 Capital mínim: 3.000,00 € ha d’estar totalment desemborsat i subscrit en el moment de la
constitució.
 Hi ha la possibilitat de fer aportacions no dineràries sense ser necessari l'informe extern d’un
expert.
 Règim de seguretat social: Els administradors han d’estar al règim d’autònoms.
 Impost de Societats: 25% a nivell general. Però, les entitats de nova creació que realitzin
activitats econòmiques (primer exercici amb base imp
imposable
osable positiva i el següent) tributaran
al 15%, llevat si ha de tributar a un tipus inferior.
 Reserva d’anivellament de bases imposables negatives: Les entitats de reduïda dimensió
que apliquin el tipus de gravamen general tenen la possibilitat de reduir la base imposable
fins a un 10% constituint una reserva amb càrrec als beneficis de l’exercici, amb un límit
màxim anual d’1 milió d’euros (o la part proporcional que correspongui si el període
impositiu fos inferior a l’any).
Avantatges





Respecte a l’empresari Individual
Individual:
 Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat.
 És fiscalment avantatjosa quant les rendes del soci o socis es situen en una franja de l'IRPF
superior al 25 %
Respecte a la Societat Anònima
Anònima:
 El capital social per a la seva constitució és molt menor.
 Possibilitat de control de qui són els socis de la societat
societat.
Respecte de la Societat Limitada Nova Empresa
Empresa:
 Denominació independent del nom dels socis.
 Inexistència d’un límit màxim de capital social.
 No limitació inicial
al en el nombre de socis
socis.

Inconvenients






Respecte a l’empresari Individual
 És fiscalment desavantatjosa si el conjunt de les rendes del soci o socis es situa en una
franja de l'impost amb un tipus inferior al 25%.
 Suposa una major complexitat pel que fa als tràmits de constitució i a les obligacions
administratives.
La limitació de la responsabilitat en cas de sol•licitar crèdits bancaris no es sempre així ja que si el
capital social no és suficient es demanen avals personals.
La responsabilitat dels administradors
inistradors pot sobrevenir en solidaria i il·limitada en cas de que no es
segueixin els mecanismes legals establerts per als supòsits de crisis d’empreses.
Respecte de la Societat Limitada Nova Empresa
Empresa:
 Termini més llarg de constitució (a partir de la imp
implantació
lantació total de la tramitació telemàtica de
la SLNE).
 Objecte social més limitat.
 En el cas de la SLNE existeix la possibilitat d’acollir
d’acollir-se
se a la figura del compte Estalvi-Empresa
Estalvi
a més de fer-ho
ho a altres avantatges fiscals específics
específics.
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Tràmits més comuns
Al punt PAE de l’IMPO es podran fer, de forma gratuïta, els tràmits 7, 8, 9, 10, 16, 18
18.
1. OGE
L'OGE gestiona, de manera unificada, d'una banda els tràmits que cal iniciar per la posada en marxa o
modificació substancial d'una activitat industrial o turística i que són competència d’una sèrie de
Departaments de la Generalitat de Catalunya. Es pot consultar el catàleg de serveis a
http://www.gencat.cat/oge/index.html
Lloc: Carrer Marcus Porcius Edifici BCIN (Polígon les Guixeres). Tel. 93 464 80 03

2. 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.
zona
No és obligatori, però si que és convenient
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.
77

3. Certificació negativa de denominació coincident
El primer pas de constitució de la societat és el de comprovar que no n’hi hagi cap altre amb el nom que
havíem previst.
Lloc Registre Mercantil Central. C/Príncep de Vergara, 94. 28006 Madrid. Tel. 91 563 12 52
www.rmc.es
Documentació: Carta model
Preu: En funció de la modalitat de lliurament: 17,11
17,11€
€ correu certificat o 20,51 € missatgeria (ambdues
modalitats demanen targeta de crèdit
crèdit).
Durada: de 7 a 15 dies.

4. Redacció dels
s estatuts socials
Documentació: podeu utilitzar un model d’estatuts
d’estatuts.
5. Dipòsit capital social en entitat bancària
Al moment, el banc o caixa emet certificat que acredita que s'ha procedit a obrir un compte corrent a nom
de la societat en constitució i les aportacions que ha fet cadascuna de les persones que s'associen
s'associen.
Lloc: Qualsevol caixa o banc.
Documentació: Certificat de Denominació Social
Social.

6. Escriptura de constitució davant notari
Escriptura notarial.
Lloc: Notaria.

Documentació:








Voluntat de constituir la societat
Identitat dels socis fundadors
Manifestació, subscripció i desemborsament de les participacions.
Certificació negativa de denominació coincident (tràmit 2)
Estatuts socials (tràmit 3)
Certificació bancària en cas d’aportacions dineràries
Relació de béns no monetaris que s’aportin amb la seva valoració i títols de propietat en el seu cas
(immobles, maquinària...)..
Preu: Aproximadament 250 €
Durada: 1 dia
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7. Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud del Codi d'Identificació Fiscal
Lloc: Delegació d’ Hisenda
enda de Badalona. Via Augusta 22
22-24 de Badalona. Tel. 93 384 62 14
Documentació: Model 036, original i fotocòpia escriptura de la societat i fotocòpia dl DNI del signant
signant.
Preu: gratuït
Durada: 1 dia
8. . Autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats
Consisteix en un impost sobre el capital que s'aporta a una societat
Lloc: Servei Territorial del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. C. Fontanella, 66-8 de
Barcelona Tel 93 567 12 00
Documentació: Imprès 600 i còpia simple de l'escriptura pública o fotocòpia de la mateixa.
mateixa
Preu: Exempt per Real 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

9. Inscripció al Registre Mercantil de la província
Lloc: Registre Mercantil de Barcelona. Gran Via Corts Catalanes, 184 (Edif. La Campana) 08038
Barcelona

Documentació: Primera còpia de l'escriptura de constitució. Certificació negativa de denominació
social. Liquidació de l'ITP i AJD. Còpia del NIF provisional.
Preu: Si s’inscriu una escriptura de constitució amb dos administradors solidaris: 201,69 € més IVA.
Termini de presentació: : 2 mesos des de l’atorgament de l’escriptura
Durada: 1 dia

10. 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 impos
impositius
itius 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 facturació (vendes o prestació
de serveis) menys bonificacions i descomptes, IVA exclòs
exclòs.
Lloc: Delegació d’Hisenda de Badalona. Via Augusta 22
22-24
24 de Badalona. Tel. 93 384 62 14
Documentació Model 036 en el cas de la Declaració censal i model oficial 840 en el cas de l’IAE.
Preu: Gratuït en el cas de Declaració censal.
Durada: 1 dia

11. 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
Urbanisme. Edifici El Viver. Plaza de la 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.

12. Llicència per a la col·locació 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
oficials.
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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 Catalunya els rètols dels establime
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 convenien
convenientt trucar al Dept. de Política Lingüística de la Generalitat, Passatge
de la Banca, 1-3, 2º, 08002-Barcelona.
Barcelona. Tel. 93 567 10 00 Per tal d’assegurar
d’assegurar-nos
nos que el text dels rètols
s’ajusta a l’esmentada llei.

13. 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
Urbanisme. Edifici El Viver.
ver. Plaza de la Assemblea de Catalunya, 9 – 12.
Badalona Tel. 93 483 26 00
Preu: variable. Hi ha la possibilitat de fraccionar/ajornar el pagament
Durada: variable

14. Comunicació d’Obertura
’Obertura del Centre de Treball
Lloc: Delegació Territorial del Departament de Tr
Treball de la Generalitat de Catalunya.
a. c/ Albareda, 2-4
2
08004 Barcelona. Tel. 93 622 04 00
Documentació: Comprovants del pagament dels permisos municipals i model oficial
oficial..
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia

Para los socis acollits al règim especial d'autònoms
15. 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:
 Les reduccions i bonificacions a la Seguretat Social als autònoms sobre tar
tarifa
ifa plana no són
d’aplicació a la societat limitada.
 Persones amb IT (incapacitat temporal) tenen un tipus de cotització del 29,80%
 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%
Durada: 1 dia

En cas de contractar treballadors o estar en el règim general de la Seguretat Social
16. 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

17. Seguretat Social
Lloc: Tresoreria de la Seguretat Social. Av. President Companys, 106 de Badalona. Tel 93 384 73 80
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Associació a una Mútua d’Accidents
Accidents de Treball
Alta de l’Empresa en la Tresoreria de la Seguretat Social
Documentació: Model TA 6 i document d'associació amb la Mútua d'accidents de Treball, original i
fotocòpia de la declaració censal i escriptura de la societat
societat.

Alta de los Treballadors al Règim General de la Seguretat Social
Documentació: DNI del Treballador i el model oficial TA.2/S
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia

18. Comunicació dels contra
contractes laborals
Les empreses estan obligades a comunicar els contractes
contractes.
Lloc: Oficina de Treball de la Generalitat que correspongui segons el domicili de l'empresa. A Badalona
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.
Terminis: S'ha de comunicar abans de que transcorrin 10 dies des de la concertació del contracte
contracte.
Preu: Gratuït
Durada: 1 dia

19. 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 norm
normativa
ativa específica 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 empreses
mpreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d’aquesta fitxa
fitxa.
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