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Amb aquest dossier a mida pretenem informar dels costos i passos a seguir per dotar de 
personalitat jurídica un projecte empresarial i/o tramitar les altes davant de diferents 
administracions, amb la finalitat de poder afrontar amb garanties un procés que pot resultar 

complex i costós. 

01. Introducció 
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Certificació negativa del nom de la societat 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives.  

On:  a través de la web http://www.rmc.es 

Cost:  Uns 20 € per correu certificat/23 € si ens l’envien mitjançant missatgeria 

Temps:  Rebrem resposta entre 3 i 7 dies després. Si és positiva, la certificació té una reserva 

de 6 mesos (compte!, si passen 3 mesos i no hem constituït societat, cal renovar el nom -
mateixos imports anteriors-); i si passats els 6 mesos no hem constituït societat, la sol·licitud 

caduca -es "perd" el nom i cal sol·licitar-lo de nou-  

 

- És possible realitzar consultes prèvies de disponibilitat dels noms (1,80 € + IVA), però 
aquestes no ens garanteixen res (pot ser que la consulta ens digui que la denominació 

demanada està lliure, però sempre estarà subjecta a la qualificació del registrador que 
ens la pot denegar per similituds fonètiques o semblances evidents amb altres 
denominacions ja inscrites). 

- Les Cooperatives: han de sol·licitar la reserva de nom en el Registre Central de 

Cooperatives de Catalunya. El cost és 0 euros. 

Obertura compte corrent. Dipòsit capital mínim  
i obtenció del Certificat de Dipòsit del capital so cial 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives.  

On:  bancs o caixes 

Cost:  0 €. Les aportacions de capital social no són un cost.  

La quantitat a dipositar en concepte de capital social anirà en funció de la forma jurídica triada: 

SL/SLL:  3.000 € 

SLNE:  3.012 € 

SA/SAL:  60.000 €  

(mínim 25% desemborsat i la resta del capital es pot subscriure en el termini màxim de 5 anys). 

S. Coop:  3.000 € 

Temps:  al moment, encara que sovint les oficines bancàries triguen 24 hores en entregar-nos 

el Certificat de Dipòsit. 

Per efectuar l’obertura l’oficina bancària ens demanarà el Certificat de Denominació Social. 

02. Constitució de la Forma Jurídica 
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En el certificat de dipòsit ha de constar la identitat de les persones sòcies, amb el seu DNI, NIE 
o CIF així com l’import que cadascuna d’elles ha dipositat per constituir el capital social.  

- Aportacions no dineràries a SA (per exemple béns immobles, maquinària, fons de 
comerç, etc.): s'haurà d'aportar l'informe de l'expert independent (són professionals que 
apareixen en una llista del propi Registre Mercantil) que certifiqui el valor de les 
aportacions. En determinats casos, el propi òrgan d'administració pot realitzar aquesta 

valoració, responent això sí per falta de veracitat en la valoració juntament amb el soci 
aportant (si es realitza la valoració a través d'expert independent, és ell qui respon).  

 

Constitució de la societat - Atorgament de l'Escrip tura Pública i 
estatuts de la societat 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives.Les Societats Civils en determinats casos (quan es constitueixi una societat de 

professionals, per exemple).  

On: notaria 

Documentació bàsica:  

01. Certificació negativa nom no coincident 

02. Documentació que acrediti la identitat dels socis fundadors 

03. Certificat Dipòsit capital social (aportacions dineràries)  

04. Informe valoració béns (aportacions no dineràries)  

05. Estatuts: us recomanem que encomaneu la redacció dels Estatuts a la notaria, per tal 
d’evitar problemes a l’hora d’inscriure l’escriptura en el Registre Mercantil, i encara 

millor, a professional especialitzat en la matèria.  

És important regular el sistema d'adquisició i transmissió de les accions o participacions, així 
com la seva valoració, per als supòsits en els quals es produeixin separacions de persones 

sòcies (si està regulada la forma de valoració, s’eviten problemes en aquests moments crítics 
en els quals arribar a un acord amigable és complicat). Aquests temes es regulen en els 
estatuts, i els notaris solen treballar amb estatuts molt simples, que solen ser una còpia literal 

de la llei; acudint a professional especialitzat, podem confeccionar uns estatuts realment "a 
mida", ja que la llei ens permet no seguir-la i introduir diversos canvis.  

 

Cost aproximat:  

Capital social de menys de 6.010,12 € 98,15 € 

Còpia autèntica 3,00 € per foli (20 folis x dos còpies) 120,00 € 

Còpia simple 0,6 € per foli (20 folis x tres còpies) 36,00 € 

TOTAL 254,15 € 
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Variables:  el cost de l'Escriptura Pública dependrà de: 

a) Capital Social entre 6.010,12 i 30.050,61 4,5*1000 

b) Capital Social entre 30.050,61 i 60.101,21 1,5*1000 

Nombre de còpies autèntiques/simples 

Poders 42 € + còpies 

Temps:  es firma a l’acte, però la notaria triga uns 5 dies a preparar-la i lliurar-la. 

Obtenció de CIF 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives, així com les Societats Civils.  

On:  Delegació d’Hisenda que correspongui per districte postal al domicili de l’empresa. 

Documentació: 

01. Còpia simple i autèntica de l’escriptura de constitució. 

02. Fotocòpia DNI administrador/ra signant i de les persones sòcies. 

03. Imprès 036 (en aquest imprès s’han de declarar les obligacions fiscals que genera la 
nostra activitat; per fer-ho de forma correcta en cada Delegació d’Hisenda hi ha un 
departament d’Informació Tributària on assessoren sobre el número d’epígraf d’IAE i les 

obligacions que corresponen a l’activitat en concret). 

Cost : preu imprès (1,5 €), encara que és possible obtenir el imprès de forma gratuïta mitjançant 

la web de l’Agència Tributària (http://www.aeat.es). 

Temps:  al moment 

Liquidació Impost de Transmissions Patrimonials 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives, així com les Societats Civils.  

On:  Oficina de l’Agència Tributària de Catalunya. L’impost es pot pagar a la Caixa de l’Agència 

Tributària o en qualsevol entitat bancària acreditada. 

Documentació:  

01. Còpia simple 

02. Còpia autèntica 

03. Imprès 600 

04. Fotocòpia CIF 

L’imprès, les instruccions per omplir-lo i les entitats acreditades per procedir al pagament, es 
poden consultar en  http://www.e-tributs.net  
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Cost:  preu imprès 600 (0,30 €). Des de finals del 2010 ja no es paga el 1% del Capital Social 

en concepte d'ITPAJD/operacions societàries (tampoc es paga pels augments i reduccions de 

capital social).  

Temps:   al moment (es formen grans cues tots els dies) 

Termini:  un (1) mes des de la data de l'atorgament de l'Escriptura Pública 

Inscripció Registre Mercantil 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives. Les Societats Civils en determinats casos (quan es constitueixi una societat de 
professionals1, per exemple). Les Cooperatives no, perquè s'inscriuen en Registre específic.  

On: Registre Mercantil corresponent a la província del domicili de l'activitat  

Termini per presentar l’escriptura per a inscripció : 1 mes SA/SAL, 2 mesos SL/SLL des de 

firma escriptura 

Documentació:  

01. Còpia autèntica i omplir en imprès de presentació. 

02. Fotocopia del CIF de la societat a inscriure.  

Cost:   

- 6,01 € per presentació 

- +Conceptes objecte d’inscripció 

- +Publicació BORME (98,30 €) 

Els 6,01 € de la presentació + els 98,30 € de la publicació en el BORME els pagareu en el 

moment de la presentació de l’escriptura en el Registre. 

Els conceptes objecte d’inscripció els pagareu en retirar l’escriptura del Registre, en 
aproximadament 15 dies hàbils.  

2 Exemples 

A) Inscripció d’una escriptura de constitució amb dos administradors/res mancomunats 

Presentació 6,01 € 

Inscripcions 134,39 € 

Publicació 61,29 € 

TOTAL 201,69 € + IVA 

                                                

1 S'entén per societat professional aquella per a l'acompliment de la qual es requereix titulació universitària i inscripció en el 

corresponent Col·legi Professional  
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B) Consell d’administració de 6 administradors/res solidaris/àries i poders per a 2 d’ells/es 

Presentació 6,97 € 

Inscripcions 355,18 € 

Publicació 95,99 € 

TOTAL 458,14 € + IVA 

C) PODERS 

Presentació 6,97 € 

Inscripcions 55,78 € 

Publicació 28,45 € 

TOTAL 92,20 € + IVA 

TOTAL B+C 550,34 € + IVA 

Triguen a inscriure la societat:  15 dies hàbils 

- Per a societats laborals: abans heu de tramitar la qualificació com SLL/SAL i la 
inscripció en el Registre Administratiu de Societats Laborals de Catalunya (C/ Casp 15, 
Barcelona). EL TRÀMIT POT TRIGAR TRES MESOS. No es pot inscriure en el Registre 

Mercantil fins que no ha rebut la qualificació de societat laboral. 

- Les Cooperatives: presentació al Registre de Cooperatives (C/ Casp 15, Barcelona). 

- Vigileu amb els models d’estatuts antiquats: si hi ha errors no ens inscriuran la societat. 

- Si heu de firmar un préstec o una pòlissa bancària, aquest tràmit haurà d’estar 
correctament finalitzat. 

- Si voleu disposar del capital social, aquest tràmit haurà d’estar correctament finalitzat. 

- Si voleu demanar el CIF definitiu, el tràmit d’inscripció registral haurà d’estar 
correctament finalitzat (una vegada inscrit en el Registre, hem de tornar a Hisenda i 

sol·licitar, mitjançant un altre model 036, el CIF definitiu). 

- Si aquest tràmit no està correctament finalitzat, teniu una Societat irregular (mateixos 
efectes civils que una SCP), és a dir, només a partir de la inscripció en el Registre la 
societat adquireix personalitat jurídica (amb els importants efectes, per exemple, que els 

socis no responen personalment amb el seu patrimoni en cas que existeixin deutes 
impagats per la societat).  

Legalització dels llibres oficials 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo les societats mercantils, és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i 

Cooperatives.  

Quins llibres?  Llibre d’inventari i comptes anuals, Llibre diari, Llibre d’actes, Llibre de socis 

(SL, SLL, SLNE y S.Coop) o Llibre d'accions nominatives (SA, SAL). Altra qüestió és que 

Comentari [U1]: Sepúlveda 148-150? 
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recomanem legalitzar el Llibre d'inventari i comptes anuals i el Llibre diari quan tanquem la 
comptabilitat (tenim 4 mesos des d'aquesta data de tancament). Així, podem dur la 

comptabilitat per ordinador, imprimir-la, enquadernar-la i després legalitzar els llibres, o fins i tot 
millor, simplement presentar un fitxer informatitzat.  

 

On: Registre Mercantil de la Província per registrar-los, els llibres es poden adquirir en 

papereries. Les Cooperatives els legalitzen en registre específic.  
 
Cost:  17 € per legalització de llibre (més el cost del llibre, que oscil·la entre 4 i 15 euros, en 

funció del tipus de llibre). Les cooperatives no paguen taxes de legalització (sí que es paga 
l'import dels llibres). 

.Termini:  una setmana aproximadament. 

Exemple:  

COST TOTAL SL 

Capital social 3.006 €, dues persones sòcies i un/a administrador/a únic/a. 

Consulta prèvia denom. social 1,80 € 

Certificació Negativa .20,51 € 

Notaria 254,15 € 

Registre/llibre 251,69 € 

Impresos 2,00 € 

ITP 30,06 € 

TOTAL 548,68 €  

Especialitat: constitució de SL i SLNE per mitjans telemàtics 

Fins a aquí hem comentat com realitzar els tràmits de manera presencial.  

 
Qui:  Fins a aquí hem comentat com realitzar els tràmits de manera presencial. Però 

determinades societats mercantils (per exemple, certes SL i SLNE), així com empresaris 

individuals, poden realitzar aquests tràmits de constitució i alta telemàticament, implicant cert 
estalvi en costos de constitució i terminis de tramitació.  

On: Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) i notaria2 

                                                

2 Abans d’anar al notari, la persona emprenedora ha d’obrir un compte bancari per dipositar el capital 

social (mínim 3.012 €). L’entitat bancària emetrà un Certificat de Dipòsit de capital que haurem de lliurar 

al notari. 

Amb el procediment telemàtic es realitzen, al mateix PAIT, tots els tràmits amb Hisenda, Registre 

Mercantil i Seguretat Social. El temps de durada del tràmit complet depèn de quan se’ns cita per anar a 
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http://www.circe.es 

Documentació:  

- Fotocòpia i original del DNI de tots els socis i sòcies (estrangers: NIE Comunitari o NIE i 
permís de residència i treball per compte propi). 

- Fotocòpia i original del DNI de tots els treballadors i treballadores (estrangers/res: NIE 
Comunitari o NIE i permís de residència i treball). 

- Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social de totes les persones sòcies, o 
un altre document que acrediti el número d’afiliació a la Seguretat Social. 

- Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social de tot el personal laboral, o un 

altre document que acrediti el número d’afiliació a la Seguretat Social. 

- Epígraf AE (Activitats Econòmiques). 

- Dades personals identificatives de les persones sòcies (en el seu cas, dades dels 
cònjuges: DNI o NIE i règim matrimonial). 

- Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat empresarial (inclòs: metres quadrats del 
lloc de l’activitat, codi postal i telèfon). 

- Percentatges de participació en el capital social i, en el seu cas, indicació de la condició 

d’administradors/res. Per a adscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms: 
base de cotització elegida i Mútua d’AT-EP. 

- Número de compte bancari per a la domiciliació de l’ITP-AJD (Impost de Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) en cas d’ajornament i per al pagament al 

RMP (Registre Mercantil Provincial). 

- Justificant del pagament realitzat (anteriorment a la tramitació) al RMC (Registre 
Mercantil Central) de 13,94 € per a l’obtenció de la denominació social, si s’escull 
aquesta opció. 

- Per a contractació de personal laboral: contracte o acord de contractació o autorització 

per cursar l’alta a la Seguretat Social. 

- Si la Llicència d’Obertura està sol·licitada és necessari el número de referència. 

Costos i terminis: 

El Reial decret-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, establix una sèrie de regles:  

 
1. Societats amb capital social comprès entre 3.100 ,01 euros i 30.000 euros:   

 

                                                                                                                                                       

la notaria (la cita la tramita directament el PAIT), però si aquesta no es demora, podem tenir tots els 

tràmits complets en tres o quatre dies hàbils. 
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a) El termini d'atorgament de l'escriptura de constitució, una vegada subministrats al notari tots 
els antecedents necessaris per a això, serà d'un dia hàbil contat des de la recepció de la 

certificació negativa de denominació expedida pel registre Mercantil Central, la qual s'expedirà 
per via telemàtica en el termini d'un dia hàbil des de la seva sol·licitud a aquest. En la seva 
sol·licitud, el notari, el propi interessat o el seu autoritzat, podran incloure fins a cinc 

denominacions socials alternatives, d'entre les quals el Registre Mercantil Central emetrà el 
corresponent certificat negatiu de denominació d'aquella d'entre elles que compleixi el disposat 
en el Reglament del Registre Mercantil, seguint l'ordre proposat pel sol·licitant.  

 
b) La còpia autoritzada de l'escriptura de constitució de societats de responsabilitat limitada es 
remetrà sempre en forma telemàtica pel notari atorgant al registre mercantil del domicili social, 

en el mateix dia del seu atorgament. Si el atorgant ho sol·licita, el notari li lliurarà una còpia 
simple electrònica.  
 

c) El termini de qualificació i inscripció per part del registrador mercantil serà de tres dies hàbils, 
a contar des de la recepció telemàtica de l'escriptura.  
 

d) Per a acreditar la correcta inscripció en el registre de les societats, així com la inscripció del 
nomenament dels administradors designats en l'escriptura, bastarà la certificació electrònica o 
en suport paper que, a sol·licitud de l'interessat, expedeixi, sense cost addicional, el registrador 

mercantil el mateix dia de la inscripció. Aquest termini també s'aplicarà per a la remissió al 
notari autoritzant de l'escriptura de constitució, de la notificació que s'ha procedit a la inscripció 
amb les corresponents dades registrals, que s'uniran al protocol notarial.  

 
Els fundadors podran atribuir al notari autoritzant la facultat de resoldre electrònicament els 
defectes advertits pel registrador en la seva qualificació, sempre que aquell s'ajusti a la 

qualificació i a la voluntat manifestada per les parts.  
 
i) El notari autoritzant de l'escriptura de constitució sol·licitarà telemàticament a l'Agència 

Estatal d'Administració Tributària l'assignació provisional d'un Nombre d'Identificació Fiscal. 
Una vegada inscrita la societat, l'encarregat del Registre Mercantil notificarà telemàticament a 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària la inscripció de la societat. L'Agència Estatal 

d'Administració Tributària notificarà telemàticament al notari i al registrador mercantil el caràcter 
definitiu del Nombre d'Identificació Fiscal.  
 

f) La publicació de la inscripció de la societat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil estarà 
exempta del pagament de taxes.  
 

g) S'aplicaran com aranzels notarials i registrals, la quantitat de 150 euros per al notari i 100 per 
al registrador.  
 
2. Societats amb capital social inferior a 3.100 eu ros i els seus estatuts s'adaptin a 
alguns dels aprovats pel ministeri de Justícia:  
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a) El notari atorgarà l'escriptura de constitució en el mateix dia en el qual, aportats tots els 
antecedents necessaris per a això, rebi la certificació negativa de denominació expedida pel 

registre Mercantil Central.  
 
b) El registrador mercantil procedirà a la qualificació i inscripció dintre del termini de les 7 hores 

hàbils següents a la recepció telemàtica de l'escriptura, entenent-se per hores hàbils a aquests 
efectes les quals quedin compreses dintre de l'horari d'obertura fixat per als registres.  
 

c) S'aplicaran com aranzels notarials i registrals la quantitat fixa de 60 euros per al notari i 40 
per al registrador.  
 
3. Societats mercantils de capital que no siguin de  responsabilitat limitada o que, sent-lo, 
tinguessin entre els seus socis persones jurídiques  o el capital social fos superior a 
30.000 euros o l'òrgan dels quals d'administració d elimitat en els estatuts socials no 
s'estructuri com un administrador únic, diversos ad ministradors solidaris, qualsevol que 
sigui el seu nombre, o dos administradors mancomuna ts:  
 

a) El notari autoritzant sol·licitarà telemàticament al Registre Mercantil Central el certificat 
negatiu de denominació social, excepte petició expressa en sentit contrari dels interessats. En 
la seva sol·licitud podrà incloure fins a cinc denominacions socials alternatives d'entre les quals 

el Registre Mercantil Central emetrà el corresponent certificat negatiu de denominació d'aquella 
d'entre elles que compleixi el disposat en el Reglament del Registre Mercantil, seguint l'ordre 
proposat pel sol·licitant. Rebuda la sol·licitud, el Registre Mercantil Central expedirà també 

telemàticament la certificació negativa o, si escau, indicarà la impossibilitat de la seva emissió 
en el termini màxim d'un dia hàbil.  
 

b) L'escriptura pública de constitució es remetrà de forma telemàtica al Registre Mercantil 
corresponent, tret que constés la petició expressa en contrari dels interessats.  
 

c) L'atorgant per si mateix, un tercer a instància d'aquest, així com el notari autoritzant o el 
registrador, liquidaran telemàticament els impostos que corresponguin, segons el procediment 
que reglamentàriament s'estableixi.  

 
d) El notari autoritzant de l'escriptura de constitució sol·licitarà telemàticament a l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària l'assignació provisional d'un Nombre d'Identificació Fiscal. 

Una vegada inscrita la societat, l'encarregat del Registre Mercantil notificarà telemàticament a 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la inscripció de la societat.  
 

L'Agència Estatal d'Administració Tributària notificarà telemàticament al notari i al registrador 
mercantil el caràcter definitiu del Nombre d'Identificació Fiscal.  
 

f) El procediment per al pagament de les taxes de publicació en el Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil, que haurà de realitzar-se telemàticament, es regularà reglamentàriament.  
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g) Els terminis de qualificació i inscripció per part del registrador mercantil seran els previstos 
en l'article 18.4 del Codi de Comerç i en la normativa reglamentària vigent, sense que siguin 

d'aplicació els establerts en aquesta Llei.  
 
Barcelona Activa és un punt PAIT i amb molt de gust t'explicarem tot això. 
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Règim de comunicació (Annex III.3 i III.2) 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses, incloses en aquests annexos, que per a 

realitzar la seva activitat contin amb algun tipus de local, despatx, oficina, magatzem, botiga, 
etc., ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), Societats 
Civils o empresaris Individuals ("autònoms").  

On ho tramito?  Davant el departament d’urbanisme o llicències d’activitat de l’ajuntament on 

volem obrir l’establiment. A Barcelona, www.bcn.es 

Temps que pot trigar el tràmit:  Resposta “on-line” i 1 mes per aportar la documentació. 

Inici de l’activitat:  L’endemà de lliurar tota la documentació completa. 

Control Administració municipal:  Les activitats en règim de comunicació no estan sotmeses 

a cap règim de control ni de revisions periòdiques, sense perjudici que l’Administració municipal 

pugui exercir, en qualsevol moment, la seva potestat  

Règim de llicència d’obertura (Annex III.1) 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses, incloses en aquest annex, que per a 

realitzar la seva activitat contin amb algun tipus de local, despatx, oficina, magatzem, botiga, 
etc., ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), Societats 
Civils o empresaris Individuals ("autònoms").  

On ho tramito?  Davant el departament d’urbanisme o llicències d’activitat de l’ajuntament on 

volem obrir l’establiment. A Barcelona, www.bcn.es  
Temps que pot trigar el tràmit:  El termini de la resolució és de 3 mesos. 

Control Administració municipal:  Les activitats en règim de llicència d’obertura estan 

sotmeses a règim de control periòdic cada deu anys, efectuat d’acord amb l’article 73 i 82 de 
l’OMAIIAA.  

Per a activitats incloses a l’Annex III.1 de la Llei d'Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental. Com per exemple: 

- Centre d’estètica i imatge amb superfície superior a 500 m2, 

- Centre geriàtric amb nombre de places inferior a 50, 

- Local per a custòdia i/o jocs infantils, 

- Activitats de restauració. 

Cost:  710,33 € + Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (3,25% sobre pressupost de 

la implantació, ampliació, modificació o reforma de les instal·lacions) + Redacció projecte tècnic 

(uns 1.300 €)+ Certificat o informe positiu d’una EAC (uns 600 €) 

03. Llicència d’Activitat 
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Total:  mínim de 2.610,33 € + 3,25% Pressupost + Llicència d’Obres 

Règim de llicència ambiental (Annex II.1 i Annex II .2)  

Necessiten un Certificat de Compatibilitat amb planejament urbanístic. Un cop emès el 
certificat, o si ha passat un mes sense que s’hagi emès, iniciarem la tramitació de la llicència 

amb els tècnics municipals, que ens donaran un període d’un any per iniciar les instal·lacions i 
un termini indeterminat per finalitzar-les. 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses, incloses en aquests annexos, que per a 

realitzar la seva activitat contin amb algun tipus de local, despatx, oficina, magatzem, botiga, 
etc., ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), Societats 
Civils o empresaris Individuals ("autònoms").  

On ho tramito?  Davant el departament d’urbanisme o llicències d’activitat de l'ajuntament on 

volem obrir l’establiment. A Barcelona, www.bcn.es  
Temps que pot trigar el tràmit:  El termini de la resolució és de 4/6 mesos.  

Control Administració municipal:  Les activitats de l’Annex II.2 són sotmeses a règim de 

control periòdic cada cinc anys, efectuat d’acord amb l’article 73 i 82 de l’OMAIIAA. 

 

COST TOTAL APROXIMAT LLICÈNCIA 

Règim de comunicació III.3 201,35 € + 3,25% 

Règim de comunicació III.2 1.401,35 € + 3,25% 

Règim de llicència d’obertura 2.548,30 € + 3,25% 

Règim de llicència ambiental II.2 4.505,00 € + 3,25% 

Règim de llicència ambiental II.1 5.495,00 € + 3,25% 

El 3.25% del pressupost de les instal·lacions, segons autoliquidació que es lliurarà calculada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

en el mateix moment de la tramitació 

Llicència d'obres 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vagin a realitzar algun tipus d'obres en 

el seu local, despatx, oficina, magatzem, botiga, etc., ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, 
SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms").  

On:  davant el Departament d'urbanisme de l'Ajuntament on es realitzaran les obres. A 

Barcelona, www.bcn.es  
 

Tipus 
Llicència d’obres 

majors 
Llicència d’obres 

menors 
Comunicats  

d’obres 
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Tipus 
Llicència d’obres 

majors 
Llicència d’obres 

menors 
Comunicats  

d’obres 

Cost 5,96€ per m2 d’obra  

+ 3,25% del cost de 
l’obra 

+ cost del projecte 

d’obres (de 300€ a 
1.500€ segons 
complexitat del 

projecte) 

338€ llicència (amb 
projecte)  

+ 3,25% del cost de 
l’obra 

+ cost del projecte 
d’obres (de 300€ a 
1.500€ segons 

complexitat del 
projecte) 

196€ (sense projecte)  

+ 3,25% del cost de 
l’obra 
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Declaració censal-alta fiscal-inici d'activitat 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una activitat 

econòmica, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms").  

On: Delegació d’Hisenda del domicili fiscal de la societat 

Termini:  Abans de l'inici de l’activitat 

Imprès:  036 (alta censal) 

Cost:  Cost imprès (1,5 €), possibilitat d’obtenir-lo de forma gratuïta a la web de l’Agència 

Tributaria (http://www.aeat.es). 

- Hauríeu d'indicar la "radiografia" fiscal de la vostra futura empresa: l'opció d'IVA 
escollida (per exemple, Règim Simplificat, o Règim General o Recàrrec d'Equivalència), 
l'opció de pagaments fraccionats d'Impost de Societats, si tindrem treballadors subjectes 

a retenció d'IRPF, si tindrem locals de lloguer subjectes a retenció,el motiu de 
l'exempció de l'IAE (per a facturacions de menys de 1 milió d'Euros), etc. Recordeu que 
encara que en teoria poden ajudar-vos en el Departament d'Informació Tributària que hi 

ha en cada Delegació d'Hisenda, depèn de l'humor del funcionari, i que potser sigui 
preferible acudir a un gestor administratiu per a realitzar aquest tràmit.  

- Si esteu tramitant la capitalització de la prestació d'atur, abans de realitzar aquest tràmit 
hauríeu d'haver presentat tota la documentació que us han sol·licitat a l'oficina de 

tramitació de la capitalització (OTG). 

Alta empresaris individuals i/o socis treballadors en Seguretat 
Social 

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una activitat 

econòmica, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), i que per a fer-ho, sigui obligatori triar un 
sistema de cotització a la Seguretat Social (per exemple, Règim d'Autònoms, o Règim 

General).  

On: Delegació de la Tresoreria que correspongui al domicili fiscal de la societat 

Termini:  30 dies des de l’alta fiscal 

Documentació:  còpia simple i còpia autèntica de l’escriptura pública registrada o pendent de 

registre (si està pendent de registre, s’ha de presentar també el resguard que ens han donat al 
Registre Mercantil). 

01. Fotocopia DNI administrador/ra signant/poders 

04. Inici Activitat 
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02. Còpia imprès 036 

03. TA 0521/1/1 (empresaris individuals), TA 0521/1/4 (socis/es treballadors/es cooperativa) 

TA 0521/1/5 (SL/SA), TA 0521/1//6 (SCP), TA 0521/1/8 (TRADES). Aquests impresos es 
poden obtenir a través de la pàgina web www.seg-social.es) 

Cost: 0 € 

Què hem de fer?  

- La societat mercantil o civil que li correspongui, ha d'estar inscrita en el registre 
mercantil, o en l'oportú (per exemple, cooperatives). Empresaris individuals òbviament 
no han d'acreditar aquest extrem.  

- Inscripció de les persones sòcies treballadores al règim que correspongui 

›  Autònoms: heu d’escollir la base de cotització (per al 2011, la base mínima de 

cotització serà de 850,20 euros mensuals i la màxima de 3.230,10 euros mensuals)  
 
› Persones sòcies treballadores: si són administradors/res i estan en Règim General, 

haurien de cotitzar, com a mínim per la base de cotització del grup 1 de Llicenciats/as 
(amb exclusió, en principi, de FOGASA i atur). Si estan en autònoms, s'ha d'escollir la 
base de cotització (per al 2011, la base mínima de cotització serà de 850,20 euros 

mensuals i la màxima de 3.230,10 euros mensuals) 

›  Règim general: bases fixades al conveni col·lectiu aplicable. Em d'inscriure'ns 
prèviament a l'"Oficina de Treball de la Generalitat" com demandants d'ocupació  si 
volem optar a alguna subvenció a la contractació, o a la promoció de l'ocupació  

autònoma. 

›  Consulta convenis col·lectius:  
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/negociacio/cercador/index.html 

SCP- particularitats 

Amb Hisenda:  

- Aportar contracte de societat original i còpia. 

- Un imprès 036 per a cada persona sòcia i un per a la societat, així com fotocòpia del 
DNI de totes les persones sòcies. 

- Sol·licitar CIF 

- La SCP només liquida IVA 

No s’exigeix capital social mínim, tanmateix s’ha de fer constar un capital mínim ja que cal 

liquidar l’Impost de Transmissions (per exemple 600 euros). 

Només és obligatori formalitzar el contracte de societat mitjançant escriptura pública si s’aporta 
un bé immoble a la societat o es constitueix una societat de professionals. Si no, la presentació 

a Hisenda ja acredita la data de constitució. 
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Comunicació d'obertura de centre de treball  

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vagin a realitzar algun tipus d'activitat 

econòmica, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL,SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), i que per a això contin amb algun centre 

de treball.  
 
On:  Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya  

 
Termini:  30 dies des de la data d'inici de l'activitat  

 
Imprès:  model oficial facilitat pel propi organisme (es pot obtenir també a través de la seva 

pàgina web www.gencat.cat/oge/tramits)  
 
Cost:  gratuït.  

 

Habilitació de Llibre de Visites de la Inspecció de  Treball i Seguretat 
Social  

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vagin a realitzar algun tipus d'activitat 

econòmica, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 

Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), i tenir a disposició permanent, per cada 
centre de treball, dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels funcionaris 
tècnics habilitats per a les actuacions comprovatòries en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  
 
On:  Direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (www.gencat.cat/oge/treball)  

 
Termini:  inici de l'activitat  

 
Imprès:  llibre en model oficial,  

 
Cost:  l'import del llibre, que prèviament hauríem d'haver comprat (papereries especialitzades, 

per exemple), ronda els 3-5 euros; l'administració no cobra taxes per la legalització. 

Inscripció d'empresa en Seguretat Social i obtenció  Codi Compte 
de Cotització  

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una contractació 

laboral, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), o societats en les quals els seus socis o 

alguns d'ells cotitzin en Règim General de la Seguretat Social.  
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On:  Delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspongui al domicili 

fiscal de la societat  

Termini:  abans de l'inici de la relació laboral  

Imprès:  model oficial TA-6 (es pot obtenir a través de la pàgina web www.seg-social.es)  

Cost:  0€  

Afiliació de treballadors en Seguretat Social   

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una contractació 

laboral, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), o societats en les quals els seus socis o 
alguns d'ells cotitzin en Règim General de la Seguretat Social, i que aquesta persona mai 

abans hagués estat donat d'alta en la Seguretat Social (si ja estigués afiliada, no cal repetir-ho, 
ja que el tràmit és únic i vitalici). 

On:  Delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspongui al domicili 

fiscal de la societat  

Termini:  abans de l'inici de la relació laboral  

Imprès:  model oficial TA-1 (es pot obtenir a través de la pàgina web www.seg-social.es)  

Cost:  0€  

Alta de treballadors en Seguretat Social   

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una contractació 

laboral, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), o societats en les quals els seus socis o 

alguns d'ells cotitzin en Règim General de la Seguretat Social.  

On:  Delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspongui al domicili 

fiscal de la societat  

Termini:  abans de l'inici de la relació laboral  

Imprès:  model oficial TA-2 (es pot obtenir a través de la pàgina web www.seg-social.es)  

Cost:  0€  

Legalització de contractes de treball   

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una contractació 

laboral, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), o societats en les quals els seus socis o 
alguns d'ells cotitzin en Règim General de la Seguretat Social.  

On:  Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (les antigues oficines de l'INEM). 

http://www.oficinadetreball.cat 
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Termini:  10 dies a partir de l'inici de la relació laboral  

Imprès:  model oficial segons contracte efectuat (es pot obtenir a través de la pàgina web 

www.gencat.cat secció Departament de Treball)  

Cost:  0€  
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Registre de marques, noms comercials i rètols 

On: Oficina de gestió unificada (Pg. Gràcia 129, Barcelona) 

http://www.oepm.es (marca o nom comercial nacional) 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do (marca comunitària) 

Cost:   

- Marca o nom comercial, 154,38 € / 131,22 € sol. electrònica 

- Sol·licitud marca comunitària, 900 € / 750 de Taxa de Sol·licitud + 850 € de Taxa de 

Registre. 

- Disseny industrial, 90,85 € 

- Patent, 91,69 €+ 21,23 € per explotació 

- Patent Europea, 100 € / 180 € (Taxa Dipòsit) + 1.050 € (Taxa Recerca) + 85 € (x cada 
Estat designat amb un màxim de 7) + 1.405 € (Taxa d’Examen) + 790 € (Taxa de 
Concessió fins a 35 pàgines, cada addicional + 12 €). 

- Patent Internacional, 70,64 (Taxa de Transició) + 1.700 € (Taxa de Recerca) + 848 € 

(Taxa de Presentació) + 121 € (Taxa de Tramitació). 

Inscripció a registres/obtenció  
de carnets professionals/comunicacions 
On:   Pg. Gràcia, 129 (Barcelona) 

Tràmits:  registre d,establiments industrials, d,empreses instal·ladores, d,empreses de turisme 

de Catalunya.  

Obtenció de carnets professionals d’instal·ladors i operadors. 

Autorització de treball i residència per compte pro pi 

Tipus D- Inicial. NOMÉS PER A AQUELLES PERSONES QUE NO ES TROBEN A ESPANYA 

EN SITUACIÓ IRREGULAR 

On:  Delegació del Govern a la província. 

Documentació:  

01. Sol·licitud 

02. 3 Fotografies color 

03. Fotocòpia passaport 

05. D'altres 
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04. Projecte 

05. Acreditació d'haver sol•licitat les autoritzacions o llicències necessàries 

06. Targeta de residència 

07. Titularitat local/acreditació propietat o disposició infraestructura... 

Temps:  a consultar cada cas 

Prevenció de riscos laborals  

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses que vulguin realitzar una contractació 

laboral, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), 
Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), o societats en les quals els seus socis o 
alguns d'ells cotitzin en Règim General de la Seguretat Social.  

 
On:  no es legalitza en cap organisme, però és obligatori tenir-lo. Ho realitzen empreses 

especialitzades en la matèria (per exemple, les pròpies mútues d'accidents de treball i malalties 

professionals).  
 
Termini:  des de l'inici de la relació laboral  

 
Imprès:  no existeix un model oficial oportú  

 
Cost:  variable, en funció del tipus d'activitat que realitzem i el seu grau de perillositat. A partir 

dels 300-600€/anuals, per a un sector senzill com comerç, assessories, etc. Més car per a 
sectors com construcció, per exemple. 

Inscripció de fitxers amb dades personals  

Qui:  aquest tràmit han de fer-lo totes les empreses, ja siguin societats mercantils (és a dir, SA, 

SAL, SL, SLL, SLNE i Cooperatives), Societats Civils o empresaris Individuals ("autònoms"), 
que disposin de fitxers amb dades catalogades com personals per la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  

Termini:  des del moment que disposem de dades personals  

Imprès:  model proporcionat per la pròpia AEPD.  

Cost:  la legalització és gratuïta. Però és obligatori que totes les empreses a més d'inscriure els 

fitxers, disposin d'un document de seguretat (que no s'inscriu, ho tenim en l'empresa per si 
rebem inspecció de l'AEPD). En funció de les dades, que es classifiquen en baixes, mitges i 
altes, possiblement no siguem capaços de realitzar aquest document per nosaltres mateixos, 

pel que hauríem d'acudir a empresa especialitzada, amb costos variables. 
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Exemple Final 

Cost constitució, llicència activitat i inici activ itat per a un restaurant Annex III.1 sense 
treballadors en règim general 

Supòsit:  SL amb capital social de 3.006 € i administrador/a únic/a, pressupost d'obres majors 

de 30.000 €, pressuposat d’instal·lacions de 4.800 €, 40 m² 

    Constitució 548,68 € 

    Llicència activitat 883,30 € 

    Informe EAC 560,00 € 

    Projectes 2.300,00 € 

    Llicència obres majors 1.213,40 €  

    TOTAL 5.505,76 €* 

No s’inclouen els honoraris d’intermediaris o professionals que contractem per a l’assessorament i gestió de tots els tràmits 

(advocats/des, gestories...).
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Elaborat per l’Equip de Barcelonanetactiva. 
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