COSTOS I TRÀMITS PER MUNTAR UNA EMPRESA
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1 . Introducció
Amb aquest dossier a mida pretenem informar dels costos de cada pas 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.
El detall dels tràmits, adreces, documentació, durada del tràmits i altres elements d’interès per a
poder dotar de personalitat jurídica un projecte empresarial, es poden trobar a:

La Guia TRÀMITS i FORMES JURÍDIQUES
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Tràmit

Tràmit

Inscripció Registre
Tràmits
d’obertura i
llicències

Societat Cooperativa

Societat
Societats
Registre de Cooperatives
Cooperativa
Mercantils

Societats
Mercantils

Societats
Mercantils
Laborals

SCP,
Comunitat
Béns

Registre
Registre
Societats
Mercantil
de la
Administratiu
SCP, de
Comunitat ---Béns
Mercantils
província
delLaborals
S. Laborals +
domicili social
Registre Mercantil

Treball
Autònom

Treball
---Autònom

Departament de Llicències d'Activitat de l'Ajuntament on es desenvolupi l’activitat
Formulari de
Imprès que
Formulari de Sol·licitud de
Sol·licitud de
---facilita el mateix
qualificació
i
En casi inscripció
d’obres, també s’haurà de fer gestió enqualificació
el Departament
d’Urbanisme
Registre
inscripció

----

2.810€ + 3,35% pressupost + Llicència Obres
200€-600€
60€ +
59,80€
----pressupost de
----la
Aproximat: 750€
+ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (3,35% sobre el
(Ex.2)
R. Mercantil
implantació, ampliació, modificació o reforma de les instal·lacions) + Redacció projecte tècnic (uns 1.400€)
+ Certificat o informe positiu d’una EAC (uns 650€)
Registre Mercantil de la província del
Registre de Cooperatives
------domicili social
Registre Central
Registre Mercantil Central
------Cooperatives
Registre de socis i aportacions
Llibre d’inventari i comptes anuals,
socials, Llibre d’actes
Legalització llibres Model
Llibre diari, Llibre d’actes i Llibre de
------d’Assemblea
sol·licitud i Consell Rector,
------socis
Llibre d’inventari i balanços i Model sol·licitud
Certificació
Taxes
Llibre diari
negativa de
nom
16,63€
+ IVA 17€/cada llibre
2€/cada llibreCorreu certificat:
17€/cada
llibre
------Missatgeria: 19,71€ + IVA
---Agència Tributària. Delegacions i Administracions
Presencialment: 13,52€ + IVA

13,80€

Consultes prèviesModel
nom:036
1,80€ + IVA Model 036
Model 036

Alta activitat

---Model 036

Model 036

2€/imprès (peròEntitats
és possible descarregar-lo gratuïtament del web de l’Agència Tributària)
bancàries (Bancs i Caixes)
Tresoreria General de la Seguretat Social. Oficines
El tràmit no té cost, però si cal aportar el capital mínim per a cada forma jurídica

Dipòsit capital
Tresoreria
entitat General
Seguretat
bancària Social

Diferents impresos segons el tràmits
SA:
60.121,21€

SAL: 60.121,21€
SCP: No hi ha mínim
Sense cost
---SLL: 3.005,06€
CB: Bé comú
SL: 3.005,06€
Serveis Territorials Departament d’Empresa i Ocupació o Oficines de Gestió Empresarial

3.000€

Obertura Centre de
Treball

Notaria escollida. Col·legi
Notaris de Catalunya
Imprèsde
sol·licitud

Sense cost
Contracte civil, que haurà
d’elevar-se a públic
El cost de l'escriptura pública està en funció del capital social,
Escriptura
de les còpies que Inspeccions
es vulguin i del
nombre de Treball
folis de i Seguretatmitjançant
Provincials
Social de escriptura
Catalunya si
pública de
s’aporten béns immobles
l'escriptura. Aranzels notarials.
Obtenció
Llibre de
constitució
Qualsevol llibreria especialitzada
visites
De 250€ a 750€
De 250€ Llibre
a
uns 6€ i la Legalització sense cost
De 250€ a 750€
Tenen un 50% de
750€
Contracte civil no té cost
bonificació en els
de Gestió Empresarial o Oficina Española de Patentes y Marcas
aranzels notarials Oficina (Ex.1)

----

----

Formularis i Taxes:Agència
MarquesTributària.
nacionals,Delegacions
Marques comunitàries,
Marques Internacionals, Noms
i Administracions
Comercials, Patents, Dissenys industrials
Registre
Obtenció
CIFde
Marques, Noms
Comercials, Patents,
Rètols

Model036 Marca o nom
Model
036
Model
036 on-line Model 036 i Model 37
comercial:
140,33€
/ 119,28€



Model 037

Marca comunitària: 1.050€ / 900€ on-line
2€/imprès (però és possible descarregar-lo gratuïtament del web de l’Agència Tributària)
Disseny industrial: 72.72€


Patent: 72,72€ / 21,44€ per explotació
Oficina tributària de la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Coneixement de la

Patent Europea: 200€
/ 115€ on-line
(Taxa Dipòsit)
+ 1.165 (Taxa Recerca) + 1.555€
Generalitat
de Catalunya.
Oficines.
(Taxa Examen) + 875€ (Taxa Concessió)

ITP-AJD

Patent Internacional: 72,78€
(Taxa
(Taxa
Model
600 Transmissió) + 1.875 (Taxa Recerca) + 1.094€---Presentació) + 165€ (Taxa Tramitació)

Inscripció a
Registres/ObtencióExempt, tot i que
carnets
s’ha de presentar
professionals
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1% del capital
1% del capital
social escripturat,
Comsocial
a empresa instal·ladora
(OGE)
amb possibilitat
escripturat
d’exempciói

Com a oinstal·lador/a
1% del capital aportat
---operador/a (OGE)
béns aportats
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Exemple 1 – Escriptura pública
Cost aproximat:
Capital social de menys de 6.010,12 € ...................... 98,15 €
Còpia autèntica 3,00 € per foli (20 folis x dos còpies) .. 120 €
Còpia simple 0,6 € per foli (20 folis x tres còpies) .......... 36 €
TOTAL...................................................................... 254,15 €
Variables. El cost de l'Escriptura Pública dependrà de:
Capital Social
....entre 6.010,12 i 30.050,61......4,5€ * 1.000
....entre 30.050,61 i 60.101,21.....1,5€ * 1.000
Nombre de còpies autèntiques/simples
Poders…………………42 € + còpies
Exemple 2 – Registre Mercantil
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
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
3. Gestió de forma telemàtica d’Empresari/a Individual, de Societat Limitada (SL) i de Societat
Limitada Nova Empresa (SLNE)
Actualment a Catalunya només pot tramitar-se telemàticament l’Empresari/a Individual, la SL
(Societat Limitada) i la SLNE (Societat Limitada Nova Empresa); la tramitació telemàtica implica un
doble estalvi per l'emprenedor/a: de temps i diners, ja que tots els tràmits de constitució es realitzen
on-line i per tant no genera despeses de gestió.

Cost aproximat: la despesa econòmica associada al tràmit de constitució és variable en funció del
tipus de societat triada, del capital social de constitució i del pagament a efectuar al notari pels
diferents conceptes. Més informació: Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o Circe

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya vetllarà per assegurar l’exactitud i fidelitat
d’aquesta informació i de les dades contingudes.
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya no acceptarà sota cap circumstància cap
responsabilitat per pèrdues, danys o perjudicis o d’altres decisions empresarials basades en dades o
informacions que es puguin extreure d’aquesta guia.

i

Les societats laborals estan exemptes de l’ITPAJD si obtenen la qualificació de laboral i apliquen el Fons de Reserva, durant
l’exercici que es produeix el fet imposable, el 25% dels beneficis líquids.
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