
GUIA II:

TRÀMITS I FORMES JURÍDIQUES

per a la constitució d’una empresa

tots



 
 

INFORMACIÓ SOBRE TRÀMITS 
PER ORDRE CRONOLÒGIC 

 
CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
CONTRIBUTIVA PER SITUACIÓ D’ATUR 
 
1.  INSCRIPCIÓ COM A DEMANDANT DE FEINA EN L’OFICINA DEL 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA  QUE CORRESPONGUI PER 
RAÓ DEL DOMICILI 

 
On hem d’inscriure’ns com a demandants d’ocupació? 
C. Sant Antoni Ma. Claret, 19 
C. Riu Siurana, 29 B, Camp Clar  

 
Quan hem d’inscriure’ns com a demandants d’ocupació?  
Dins dels 15 dies hàbils següents a la situació legal de desocupació, o del 
retorn de l’estranger o de l’excarceració, si es vol demanar la prestació de 
nivell contributiu. 

 
Quins avantatges té pels/les emprenedors/es la incripció com a 
demandants d’ocupació? 
És un requisit imprescindible per poder demanar subvencions per 
autoocupació i, si s’han complert els 25 anys,  normalment cal acreditar 
com a mínim 1 any d’inscripció ininterrompuda. 

 
2.  TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE LA PRESTACIÓ DE NIVELL 

CONTRIBUTIU PER DESOCUPACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
EN L’OFICINA DEL SOC CORRESPONENT 

 
Quina és la durada i quines són les quanties de la prestació 

 
Temps 
cotitzat  

Dret a 
prestació Quantia de la prestació per desocupació  

De 360 a 
539 dies 120 dies 
De 540 a 
719 180 dies 
De 720 a 
899 240 dies 
De 900 a 
1.079 300 dies 
De 1.080 a 
1.259 360 dies 
De 1.260 a 
1.439 420 dies 

70% de la base 
reguladora durant els 
180 primers dies en què 
tenim dret a cobrar 
l’atur. 

60% de la base 
reguladora a partir 
del dia 181 i durant 
tot el període restant 
en què tenim dret a 
cobrar l’atur. 



De 1.440 a 
1.619 480 dies 
De 1.620 a 
1.799 540 dies 
De 1.800 a 
1.979 600 dies 
De 1.980 a 
2.159 660 dies 
Més e 2.160 
dies 720 dies 

 
Cal tenir present que en el primer pagament es 
retindrà un import equivalent a 10 dies de 
prestació, el qual s’abonarà en l’últim pagament. 

La base reguladora es calcula dividint les cotitzacions per desocupació dels 180 
dies anteriors a la situació legal d’atur entre 180, excloent les hores extra. El resultat 
és el que cobrarem per cada dia en què tinguem dret a la prestació. El mínim que es 
pot cobrar (2010) són: 492,08 € /mes (persones sense fills) i 658,16 € /mes 
(persones amb fills >26 anys o majors amb discapacitat igual o superior a 33% i que 
conviuen amb el beneficiari. El màxim que es pot cobrar són 1.076,44 € (persones 
sense fills), 1.230,22 € (persones amb 1 fill/a menor de 26 anys a càrrec) i 
1.383,99 € (persones amb més d’un fill/a). 
Retencions a efectuar per l’Entitat Gestora: Sobre la quantia de la prestació 
s’efectuen les següents retencions: El 65% de la cotització a la Seguretat Social 
corresponent al treballador. La quota del treballador és el resultat d’aplicar el 4,7% a 
la base reguladora de la prestació per desocupació. L’Impost sobre la Renda de las 
Persones Físiques, que estarà en funció de la normativa fiscal d’aplicació i de l’import 
de la quantia de la prestació per desocupació en l’any. 

 
3.  MODALITAT DE PAGAMENT ÚNIC DE LA PRESTACIÓ PER 

DESOCUPACIÓ COM A MESURA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ (RDL 
DE 24-5-2002, LLEI 45/2002 DEL 12-12-2002 I RD 1413/2005 
DEL 25-11-2005): 
 
Requisits 
 Tenir pendents de percebre un nombre de mesos de prestació igual o 

superior a tres. 
 No haver fet ús de la capitalització en els 4 anys immediatament 

anteriors a la sol·licitud. 
 

Casos específics 
 
PERSONES QUE PRETENGUIN INCORPORAR-SE COM A SOCIS DE COOPERATIVES DE 
TREBALL ASSOCIAT O DE SOCIETATS LABORALS 

 
 Poden capitalitzar el total de la prestació per a aportació mínima 

obligatòria a capital social (i la seva inversió en immobilitzat material). En 
cas d’haver-hi diferents imports de capitalització, la més alta és la que 
determinarà l’aportació mínima obligatòria a capital social, igual per a 
tots els socis. 
 
A més a més poden accedir a l’abonament  del 50% de la quota del 
règim de la Seguretat Social com a  treballador autònom, calculada sobre 
la base mínima de cotització, o al 100% de l’aportació del treballador en 



les cotitzacions del règim general, durant el temps que hauria percebut 
la prestació por desocupació si no l’hagués percebut en la modalitat de 
pagament únic (TRE /139/2002, de 16 d’abril) 

 
 Poden capitalitzar part de la prestació per a fer aportació obligatòria a 

capital social (per a inversió en immobilitzat material) i destinar la resta 
per al pagament de quotes de la Seguretat Social. 
 

 Poden destinar tota la prestació contributiva al pagament de quotes de 
la Seguretat Social 

 
PERSONES DISCAPACITADES AMB DISMINUCIÓ RECONEGUDA  IGUAL O SUPERIOR 
AL 33% QUE PRETENGUIN CONSTITUIR-SE COM A TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
Igual que els socis de cooperatives o de societats laborals, amb la subvenció 
del 50% de la quota mínima del Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) en cas de capitalització total, pel  temps que tenia reconeguda la 
prestació. 

 
PERSONES QUE PRETENGUIN CONSTITUIR-SE COM A EMPRESARIS INDIVIDUALS 
PERSONES FÍSIQUES (TRABALLADORS AUTÒNOMS) O SOCIS D’UNA SOCIETAT 
CIVIL PARTICULAR O D’UNA COMUNITAT DE BENS 

 
Poden destinar fins el 60% (RD 1975/2008) de l’import total de la 
prestació per desocupació a immobilitzat material i càrregues tributàries per 
a  l’inici de l’activitat, i la resta per al pagament de quotes de la Seguretat 
Social, o tota la prestació al pagament de quotes de la Seguretat. En el cas 
d’SCP i de C de B, l’import de la capitalització ha d’estar escripturat. 

 
PERSONES QUE PRETENGUIN CONSTITUIR-SE COM A SOCIS D’UNA SOCIETAT 
MERCANTIL (AMB ALTA AL RÈGIM D’AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL) 

 
Poden destinar l’import total de la prestació per desocupació per al 
pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

 
NOTA: Les quotes de la Seguretat Social es reemborsen mensualment 
i únicament cal presentar el butlletí de cotització corresponent al mes 
de l’ inicio de l’activitat.  La quota que hi f iguri, serà la quantitat fixa 
a percebre. 

 
 

ATENCIÓ: Si s’opta per qualsevol modalitat, cal comunicar-ho i  
demanar-ho en l’oficina del SOC prèviament a la incorporació o 
constitució de la cooperativa o societat laboral o a l’ inici de 
l’activitat, considerant que tal inici coincideix amb la data que como a 
tal f igura en la sol•licitud de l’alta del treballador en la seguretat 
social. 

 
 
 



Import de la capitalització 
 
Import total o parcial de la prestació a percebre descomptant, de la 
quantitat capitalitzada,  l’interès legal del diner (que és del 4% fins el 
31/12/2010) 

 
 
 

Sol·licitud i presentació dels impresos 
 
 Adreça 

OSOC Claret: C. Sant Antoni Ma. Claret, 19 
OSOC La Granja: C. Gran Canària, 33,  Edifici Saturn, La Granja  

 
Documentació que cal aportar per capitalitzar la prestació per 
situació d’atur 
 
 Impresos específics que ens proporcionarà l’oficina del soc 

que ens correspon per domicil i  
 
 Pla de viabil itat del projecte empresarial  (signat).  

Els continguts mínims del Pla de Viabilitat els podreu trobar a l’apartat 
“Pagament únic” de: 

 
Continguts mínims del Pla de Viabilitat: 
http://www.gencat.net/treball/ambits/ocupacio/prestacions/index.html  
(PDF, 120kB) 
 

 Certif icat d’inscripció com a demandant de feina a l’oficina del 
soc on correspongui. 

 
 Certif icat de vida laboral 

 
http://www.seg-social.es/inicio   Lo más visitado  Vida Laboral. 
Per telèfon: 901 502 050 (opció 1: Vida Laboral) 

 
 Escrit signat de compromís d’inversió en immobil itzat material 

de la quantitat objecte de la capitalització  
 
 Certif icació negativa de nom no coincident de la societat que 

es pretén constituir, si es té:  
 

Registre Mercantil Central 
http://www.rmc.es 

 
 Model d’estatuts de la societat futura  (signats en totes les 

pàgines per tots els socis) 
 



 Escrit de subscripció de participacions o accions socials 
(signat per tots els socis) 

 
 Precontracte de l loguer,  de compra, o de traspàs del local, si 

es té. 
 
 

NOTA: Aquesta documentació no cal que l’aportin els qui apliquin 
íntegrament la prestació per al pagament de la quota d’autònoms de 
la Seguretat Social. El termini per a la resolució és d’1 mes, però 
poden iniciar-se tots els tràmits per a realitzar l’activitat al dia 
següent de la data en què es va l l iurar la documentació en l’oficina 
del SOC. A efectes pràctics, qui hagi de constituir-se com a 
professional autònom, persona física i sense local on exercir 
l’activitat, es donarà d’alta a l’ Impost d’Activitats Econòmiques i ja 
podrà facturar, atès que per a donar-se d’alta al Règim Especial dels 
Treballadors Autònoms disposa dels 30 dies naturals següents a l’ inici 
de l’activitat. 

 
ATENCIÓ: Cal tenir present que, fins al moment de presentar la 
documentació a la corresponent Oficina del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, l’empresa ha de ser encara un projecte. 

 
 
FORMES JURÍDIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ 
D’EMPRESES 
 
1.  EMPRESARI INDIVIDUAL PERSONA FÍSICA  
 

Qui són els empresaris individuals? 
 
Les persones físiques que realitzen de forma habitual, personal, directa, per 
compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’altra persona, una 
activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin o no ocupació a 
treballadors per compte aliè.  

 
2.  TRÀMITS PER A LA CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS 
 

Tràmits per constituir una SCP 
 

Poden constituir una Societat Civil Particular (SCP) dos o més socis, els 
quals han de contribuir al capital social de l’empresa amb la quantitat 
mínima d’un Euro (1€). Els socis s’han de donar d’alta en el règim 
d’autònoms. Els tràmits que s’han de seguir per a la constitució de 
l’empresa són els següents: 

 



 Redacció del contracte de societat civi l (signat en totes les 
pàgines per tots els socis). 

 Autoliquidació de l’ Impost de Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)  

 
A on?  Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 

  C. Monestir de Poblet, 3 (Tarragona) – Horari caixa: de 8.30 a 14.00 
 
En l ínia: http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici   
(es pot complimentar i imprimir) 
  Tributs  Impost sobre transmissions patrimonials  Models i formularis  
 
Quan? En els 30 dies hàbils següents a la data del contracte 
 

 Sol·licitud del Codi d’Identificació Fiscal (CIF) provisional  
 
A on? A la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda 

Rambla Nova, 93 (Tarragona). 
* imprès model 036  
* original i còpia del contracte de societat civil on consti la liquidació de l’ITPAJD. 
* NIF de tots els socis 

 
 

Tràmits per constituir una SL-SLU, SA-SAU, SLL, SAL, SCCL 
 

SL-SLU, SA, SAU: Poden constituir una Societat Limitada o una Societat 
Anònima un –SLU, SAU- o més socis –SL, SA. Aquests es podran donar 
d’alta al Règim General la Seguretat Social si posseeixen –juntament amb els 
seus familiars de 1º i 2º grau (consanguinitat o afinitat)- una participació 
menor d’un terç en el capital social de l’empresa.  En cas contrari, s’han de 
donar d’alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms. 

 
SLL, SAL, SCCL: Poden constituir una Societat Limitada Laboral (SLL), 
una Societat Anònima Laboral (SAL) o una Societat Cooperativa Catalana 
Limitada (SCCL), tres o més socis. Aquestes es podran donar d’alta al Règim 
General la Seguretat Social si posseeixen –juntament amb els seus familiars 
de 1º i 2º grau (consanguinitat o afinitat)- una participació menor d’un terç 
en el capital social de l’empresa.  En cas contrari, s’han de donar d’alta al 
Règim Especial dels Treballadors Autònoms. 
 
Els tràmits que s’han de seguir per a la constitució d’aquestes empreses són 

els següents: 
 

 Sol·licitud, per correu certif icat, de certif icació negativa de 
denominació no coincident de la societat que es pretén 
constituir  

 
 



A on?     
 
Registre Mercantil Central 
http://www.rmc.es/Deno_solicitud.aspx 
Envien la certificació por correu contra reembossament o por empresa 
de missatgeria, segons opció (17,19 € per correu certificat i 36,72 € 
per missatgeria ordinària) 

 
Príncipe Vergara, 94  
28006 Madrid 
Telèfon 91 5631252  

 
Cas específic SCCL 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/economia_cooperativa/index_es.html 
La certificació s’ha de sol·licitar al Registre Central de Cooperatives de  
la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Redacció de l’acta de l’assemblea constitutiva de la societat 

(notaria) 
 
 Redacció dels estatuts, signats en totes les pàgines por tots 

els socis (notaria) 
 

 Obertura en una entitat bancària o d’estalvi d’un compte 
corrent o l l ibreta a nom de la societat i dipòsit del capital 
social, segons els casos. 

 
SCCL:   3.000,00 € 
SL i SLL:  3.006,00 € (subscrit i desemborsat totalment) 
SA i SAL:  60.102,00 € (subscrit totalment i desemborsat inicialment 

el 25% del valor nominal). 
 

 Certif icació  de l’entitat bancària o d’estalvi del dipòsit fet 
per tots i cadascun dels socis (validesa 2 mesos). 

 
 Qualif icació prèvia dels estatuts: Únicament, i opcional, per a 

les SCCL i Societats laborals. 
 

 Escriptura de constitució de la societat davant de notari, en 
els 2 mesos següents a l’obtenció de la certif icació negativa de 
denominació  
- certificació negativa de denominació (original) 
- acta de l’assemblea constitutiva (original) 
- NIF dels socis 
- certificació de l’entitat bancària o d’estalvi del dipòsit fet (original) 
- estatuts (original) 

 
 



 
Cost aproximat de l’escriptura 
Seguint l’exemple d’una SL. amb capital de 3.005,06 €, el cost 
aproximat de l’escriptura seria de 210,45 €. 

 
ATENCIÓ: L’escriptura de constitució de la societat davant de 
Notari s’ha de fer dins dels 2 mesos següents a l’obtenció de la 
certif icació negativa de denominació. 

 
 Autoliquidació de l’ Impost de Transmissions Patrimonials i 

Actes Jurídics Documentats,  en els 30 dies hàbils següents a 
l’atorgament de l’escriptura  

 
A on?  A la Agència Tributària de Catalunya 

C/ Monestir de Poblet, 3  43002Tarragona 
Telèfon: 977 25 24 60; Fax: 977 25 10 57  
Horari caixa: de 8.30 a 14.00 

 
En l ínia: http://www.e-tributs.net/pt/ca/Inici   
(es pot complimentar i imprimir) 
  Tributs  Impost sobre transmissions patrimonials  Models i 
formularis. 

 
NOTA: Les societats laborals (SL) i les cooperatives (SCCL) han de 
fer la l iquidació de l’ Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats però estan exemptes del pagament. 

 
 Sol·licitud del Codi d’Identificació Fiscal (CIF) provisional  

 
A on? A la Agència Estatal de l’Administració Tributària 

Rambla Nova, 93  43001Tarragona 
- Imprès model 036 

 - Còpia escriptura constitució  
- NIF representat 
 

ATENCIÓ: Legalment, una societat no té existència real fins no 
s’hagi efectuat el tràmit  de la inscripció en el Registre Mercantil -
les cooperatives en el Registre de Cooperatives de la Generalitat.. 
Tanmateix, s’admet que un cop s’hagi obtingut el CIF ja pugui 
efectuar-se l’alta a l’ Impost d’Activitats Econòmiques, demanar la 
l l icència  d’obertura d’establiment,  etcètera 

 
 Únicament per a les SLL i les SAL: Qualificació de les societats 

limitades i anònimes com a laborals i inscripció en el registre 
administratiu de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 



A on? Delegació Territorial del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya  (registre) 
Joan Baptista Plana, 29-31 (Tarragona)  
Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 16.30  
Estiu: de 8.00 a 14.00). 
Telèfon: 977 23 36 14 / 23 36 31 

 
 Inscripció Registral 
 

A on? SL, SA, SLL, i SAL 
Registre Mercantil 
Pau Casals, 13 (Tarragona) 
 
SCCL 
Registre Central de Cooperatives de la Generalitat de 
Catalunya. 
Delegació Territorial del Departament  de Treball de la 
Generalitat de Catalunya 
Joan Baptista Plana, 29-31 (Tarragona)  
Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 16.30 – Estiu: de 
8.00 a 14.00). 
Telèfon: 977 23 36 14 / 23 36 31 
 

Cost  Seguint l’exemple d’una SL. amb capital de 3.005,06 €, el 
cost aproximat de l’escriptura seria de 142,99 € (Honoraris 
72,49   € + IVA 11,60  € + Butlletí O.R.M. 50,78  € + IVA 
8,12  €). 

 
 

Tràmits per constituir una SLNE  (en vigor des del 2 de juny de 
2003) 

 
 

Poden constituir una Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) un màxim de 5 
persones físiques. Els socis hauran de desemborsar, únicament amb 
aportacions dineràries, un capital social mínim de 3.012 € i màxim de 
120.202 €  
 
Tots els tràmits (denominació, escriptura, CIF, liquidació ITPAJD, inscripció 
registral, IAE i Seguretat Social) s’hauran de fer des de les notaries 
mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE). En 48 hores, el notari lliurarà 
l’escriptura en suport paper. Les notaries demanen una provisió de fons de 
600 €. 
 
A on ? http://www.gencat.cat/treball  Empresa i persones 

emprenedores  Tràmits  Tramitació telemàtica Societat 
Limitada Nova Empresa. 



 
Denominació: Nom i cognoms del soci únic o d’un dels socis, més un codi 

alfanumèric de 10 caràcters. 
 
NOTA: El soci únic d’una SLNE. No podrà constituir ni adquirir la 
condició de soci únic d’una altra SLNE 

 
 
TRÀMITS ADMINISTRATIUS ABANS D’INICIAR 
L’ACTIVITAT 
 
L’empresari individual persona física fa els tràmits en nom propi. El 
representant d’una societat ha d’acreditar la representació mitjançant una 
fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat, on consti el poder de 
representació. Si els tràmits els fa un gestor, cal una autorització de 
representació. 
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ D’ALTA A L’IMPOST D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES EN TANTS GRUPS O EPÍGRAFS COM ACTIVITATS A 
REALITZAR  
 

Quan s’ha de fer? 
 
Com a mínim, 10 dies abans de l’inici de l’activitat i prèviament a la 
sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment o de canvi de titularitat. 

 
Informació en l ínia 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/28/pdfs/A18572-18593.pdf   
(a partir de l’1-1-2009) 

 
ATENCIÓ: A partir del 1-1-2003, les persones físiques tributaran en 
quotes municipals, provincials i nacionals per quota 0, 
independentment del volum de facturació, i les persones jurídiques 
únicament tributaran si tenen un import net de la xifra de negocis 
superior a 1.000.000  € .  La xifra de negocis s’entén com l’ import de 
la facturació (vendes o prestació de serveis), IVA exclòs. 
 
PERÒ NO HAVER DE PAGAR NO EXIMEIX DE L’OBLIGACIÓ DE DONAR-SE 
D’ALTA 

 
A on? Empresaris o empreses, en quotes municipals exemptes 

del pagament i empresaris o empreses, en quotes 
provincials i nacionals. 
Agència Estatal de la Administració Tributària 
Rambla Nova, 93  43001 Tarragona 



 
Empresaris o empreses, en quotes municipals no 
exemptes del pagament 
Ajuntament de Tarragona, per a altes a Tarragona 
Rambla Nova, 59 – Telèfon 977-296100 (Centraleta) 
 
http://www.tarragona.cat  Ajuntament Online: Informació de 
tràmits. Es poden descarregar i/o omplir i imprimir instàncies pels 
diferents tràmits 
 
Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana 
A l’entrada es demana número de torn als/les conserges  
Telèfon 902 200 977 
Fax 977 296 221 
A/e: omac@tgna.altanet.org 

 
Empresaris o empreses, en quotes municipals no 
exemptes del pagament 
En les poblacions on hi hagi Agència BASE  
Tarragonès: Altafulla, Creixell, Roda de Barà, Torredembarra i Vila-
seca;  
Baix Camp: Miami, Mont-roig i Reus;  
Baix Penedès: Calafell, el Vendrell i Segur de Calafell 

 
Cost  Tarragona 2008: Quota mínima x 1,88 x carrer 1a categoria 

=3,80; 2a = 3,57; 3a = 3,23; 4a = 2,88; 5a =2,54; 6a=1. 
 

NOTA: El que es paga són els trimestres naturals no vençuts des de 
l’alta fins al 31 de desembre; els rebuts següents ho seran per any 
sencer  

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENT 
 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/empreses/ll icen
cies  
 
En aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, estan 
pendents d’aprovació l’ordenança de obertura d’establiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A INSTAL·LAR  RÈTOLS 
ADOSSATS A LES FAÇANES 
 

Cost Taxa a Tarragona (2010) per m² o fracció/any, tenint en compte 
el sortint de la façana: 

 
Fins a 10 cm.:  7,97  € 
Fins a 15:   9,77  € 
Fins a 20:   11,97  € 
A partit de 20:  14,17  € 

 
Terminis A partir de la concessió de la llicència  es disposa d’1 mes per 

iniciar l’obra i de 6  per finalitzar-la 
 

NOTA: Especialment regulat en tot el casc antic de Tarragona 
 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A INSTAL·LAR TENDALS, 
VELES, PARAVENTS, MARQUESINES... 
 

Cost Taxa a Tarragona (2010) per m²/any, o fracció, de sòl o volada 
del domini públic: 8,59 €. Tarifa mínima per cada element i any: 
17,54  €  

 
Terminis A partir de la concessió de la llicència es disposa d’1 mes per 

iniciar l’obra i de  6  per finalitzar-la. 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A INSTAL·LAR 
TERRASSES I SIMILARS 
 

Normativa http://www.tarragona.cat   Documentació administrativa 
 

Cost La quota tributària es calcula segons la fórmula següent:  
 

QT = PB x S x T x FCC x FCA x R x CA, on 
 
PB: 0,43 € per m² o fracció i dia 
S: superfície en m² de l’aprofitament (mínim 1 taula i 4 cadires: 2’25 
m²)  
T: temps per dia (ocupacions trimestrals 90 dies; ocupacions anuals 
360 dies 
FCC: factor corrector del carrer: 1a: 1,75; 2a: 1,6; 3a: 1,45; 4a: 1,30; 
5a: 1,15; 6a: 1 
FCA: factor corrector d’actualització 2,25 
R: coeficient d’utilitat 0,10 
CA: coeficient d’anualitat 0,75  

 
 



 
 

NOTA: L’horari serà com a màxim fins a la 01:00 hores de la 
matinada, tenint cura que a partir de les 23.00 hores les persones 
que les ocupin respectin el descans del veïnat. 

 
 
1.  CALENDARI DEL CONTRIBUENT DE L’AUNTAMENT DE TARRAGONA 

( 2010) 
 

Venciment  7 de juny Vehicles , IBI, Matricula 
Urbana   

Venciment  5 de novembre IAE, Taxes, Preus Públics 

Càrrec en compte dels domicil iats 1r semestre: 5-5-2010; 2n 
semestre: 5-10-2010 

Càrrec en compte dels domicil iats amb 
pagament a terminis 

5 d’abril, 5 de maig, 5 d’agost, 5 
de setembre i 5 d’octubre de 
2010 

 
 
AUTORITZACIONS PER A ACTIVITATS 
ESPECÍFIQUES 
 
Col·legis professionals 
 
 Hi ha activitats professionals que, per exercir-les, requereixen de 

la prèvia col·legiació 
 
Delegació Territorial del Departament de Benestar i Famíl ia de la 
Generalitat de Catalunya 
 
 L’obertura d’establiments de serveis socials (centres de dia, 

residències, etcètera) requereixen de la inscripció en el registre 
d’entitats i d’una autorització administrativa per a la seva 
obertura. 

 
Avgda. d’Andorra, 7 bis Tarragona.  Telèfon: 977 24 18 88 

 
http://www.gencat.cat/benestar   
 Catàleg de tràmits del Departament  Mapa de tràmits  

Associacionisme i entitats. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Delegació Territorial del Departament de Comerç, Turisme i Consum 
de la Generalitat de Catalunya 
 

C. Pompeu Fabra, 1 (Tarragona) 
Telèfon: 977 25 17 17 
Fax: 977 25 17 25 

 
 Carnets professionals 

http://www.gencat.net/oge/que_cal_fer/tipus/index.html 
Hi ha activitats professionals que, per exercir-les, fan necessària l’obtenció 
d’un carnet professional. 
- Carnets de seguretat industrial, energia i mines: Instal·ladors/operadors 
- Carnet d’artesà 

 
 Inscripció de tallers de reparació de vehicles 
 
 Certif icat de responsable de taller de reparació de vehicles 

automòbils (mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, etc).  S’ha de fer 
un examen i prèviament un centre de formació ha d’emetre un certificat. El 
curs per a l’obtenció d’aquest certificat es pot fer a:  

 
Instituto Inter – Disced 
Dr. Zamenhof, 3-baixos, Tarragona  
Telèfon 977 22 08 90 

 
ASTAVE 
Higini Anglès, 6, Tarragona  
Telèfon 977 21 15 96.  

 
 Inscripció d’una activitat industrial o de serveis relacionada amb 

la indústria, organismes de control, etc 
 
 Legalització d’instal·lacions industrials 
 
 Inscripció i autorització d’establiments turístics i de restauració 

(bars, restaurants, cafeteries, etc) 
 
 Placa i número d’identificació d’establiments d’hostaleria (bars, 

restaurants, cafeteries, etc) 
 
 Fulls de reclamacions d’establiments d’hoteleria 

Aquests fulls de reclamacions poden baixar-se des de 
http://www.gencat.cat/oge      impresos   fulls de reclamació/denúncia 
(no són copiatius). 

 



NOTA: NO és ja obligatori visar la l l ista de preus, però SÍ exposar-la 
(restaurants i restaurants-bar a l’ interior i a l’exterior; bars solament 
a l’ interior) 

 
 Llicència d’agència de viatges: http://www.gencat.net/diue/  

Tràmits  Turisme  Agències de viatges. 
 
 Comunicació preceptiva establiments i aparells bronzejat 

artif icial: Descripció tècnica dels bancs solars i materials, així com 
especificació  del personal i de la seva formació. Pot fer-se en línia: 
http://www.cat365.net  Buscar “Establiments amb servei de bronzejat 
artificial” 
 

Delegació Territorial del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya 
 
 Autorització administrativa per exercir l’activitat de corredor 

d’assegurances  
 

Monestir de Poblet, 3 (Tarragona) 
Telèfon 977 25 24 60 

 
 
Delegació Territorial del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya 
 
 Obertura i autorització modificació  de l lars d’infants, centres 

docents privats, escoles de dansa, de música, etcètera 
 

Sant Francesc, 7 (Tarragona) 
Telèfon: 977 25 14 40 

 
Normativa aplicable als centres docents privats 
 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gral. del sistema educatiu; 
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació; Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits 
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no 
universitaris, Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats, RD 1537/2003, de 5 de desembre, de 
requisits mínims dels centres què imparteixen ensenyaments escolars 
generals i RD 777/1998, de 30 d’abril, de l’ordenació de la formació 
professional en l’àmbit del sistema educatiu . Escoles de dansa i música 
Decret 179/1993, del 27 de juliol).   

 
 
 



 
Delegació Territorial de Governació de la Generalitat de Catalunya 
 
 Autoritzacions màquines automàtiques de jocs amb premi en 

metàl·lic en locals públics (Decret 23/2005, de 22 febrer). 
 

Sant Francesc, 3 (Tarragona) 
Telèfon: 977 23 65 59 

 
 
Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 
 
 Distintius de garantia de qualitat ambiental (diverses activitats, des 

de càmpings a tallers de vehicles) 
 

Vidal i Barraquer, 12-14, entresòl (Tarragona) 
Telèfon: 977 24 15 14 

 
 Autoritzacions ambientals 
 

Vidal i Barraquer, 12-14, entresòl (Tarragona) 
Telèfon: 977 24 15 14 

 
 
Delegació Territorial del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 Acreditació de tenir la  formació de manipulador d’al iments  

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/dir210/doc10
570.html 

 
Av. de Mª Cristina, 54 (Tarragona) 
Telèfon 977 22 41 51 
 
Cost del curs de manipulador d’aliments: 60,00 € (Curs de 6 hores) 
 

 Cursos subvencionats per a treballadors en actiu 
 
Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona 
Sant Antoni Ma. Claret, 10-1r (Tarragona) 
Telèfon: 977 21 11 89 

 
Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona,  
Rambla Nova, 114-2n.1a (Tarragona) 
Telèfon: 977 23 96 00 

 
 



Gremi Provincial d’Artesans Pastissers de Tarragona 
Av. Catalunya, 39 (Tarragona) 
Telèfon 977 21 12 30 

 
 Autorització administrativa d’obertura i funcionament 

d’establiments d’òptica i de centres sanitaris 
http://www.cat365.net/Inici/Tramits/?I=1   Empreses i entitats  Els 
més visitats  Autoritzacions administratives de centres sanitaris 

 
Delegació Territorial del Polít ica Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset, Tarragona) 
Telèfon 977 24 40 12 
 
 Autoritzacions administratives de transport de viatgers i 

mercaderies per carretera    
 
 Autoritzacions administratives de transport de viatgers i 

mercaderies per carretera 
 
 Exàmens de capacitació 
 
 Exàmens per a consellers de seguretat del transport de 

mercaderies peri l loses 
 
Vegeu: 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat/infotransports/i
ndex.jsp 
 
NOTA: Exempció d’autorització de transports de mercaderies: 
 
 Els públics o privats complementaris realitzats amb vehicles de fins a 

2 tones de pes màxim autoritzat, inclòs  
 Els públics o privats complementaris realitzats amb caràcter 

discontinu en vehicles l leugers arrendats per un termini no superior a 
1 mes, sempre que el vehicle disposi de la necessària autorització 
d’arrendament. Els períodes discontinus no poden sumar més de 180 
dies durant l’any natural 

 Els públics o privats complementaris que es facin íntegrament en 
recintes tancats dedicats a activitats diferents del transport 
terrestre 

 
 
 
 
 
 
 



SEGURETAT SOCIAL 
 
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL  
Via Roma, 7-B, baixos (Tarragona) 
Telèfons: Informació i Gestió Telefònica (GESTE)  977 25 96 05 
Atenció a l’usuari (RED)  977 25 96 07 
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts i dijous de 16 a 18 h. De 20/6 
a 16/9, de 9 a 14 h. 
  
1.  RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS 

AUTÒNOMS/TRABALLADORS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT 
DEPENDENTS 
 
Vegeu: http://www.seg-social.es/inicio   Lo más visitado  Autónomos 
 
Supòsits inclosos 
 
Les persones físiques que realitzen de forma habitual, personal, directa, per 
compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’altra persona, una 
activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin o no ocupació a 
treballadors por compte aliè.  

 
També serà d’aplicació als treballs, realitzats de forma habitual, per familiars 
de les persones definides en el paràgraf anterior que no tinguin la condició 
de treballadors por compte aliè.  NO serà d’aplicació quan l’ocupador sigui 
un treballador autònom que contracti com a treballador per compte aliè als 
fills menors de 30 anys, tant si conviuen o no amb ell, o quan es tracti d’un 
treballador autònom sense assalariats, i contracti a un sol familiar menor de 
45 anys, que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec (Disposició 
final 15, Llei 51-2007 de Pressupostos Generals del Estat, que modifica la 
Llei 43-2006 per a la Millora del Creixement de l’Ocupació). 

 
Es declaren expressament compresos, sempre que compleixin els requisits 
als que es refereix l’apartat anterior: 

  Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats 
comanditàries.  

  Els comuners de les comunitats de bens i els socis de societats civils 
irregulars, excepte quan llur activitat es limiti a la mera administració 
dels bens posats en comú.  

  Qui exerceixi les funcions de direcció i gerència que comporta el càrrec 
de conseller o d’administrador, o prestin altres serveis per a una societat 
mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i 
directa, quan tinguin el control efectiu, directe o indirecte d’aquella.  

  Els treballadors autònoms econòmicament dependents.  

 



Sol·licitud d’opció de la incapacitat temporal en el Règim 
Especial dels treballadors autònoms/Mútua d’Accidents de treball  
 
Dret a la prestació econòmica per baixa laboral per malaltia o accident: 60% 
base de cotització del mes anterior, del dia 4t al 20è, i 75% de la base des 
del dia 21è fins a la data de l’alta laboral. Accident de treball i malaltia 
professional: prestació del 75%  des del dia següent al de la baixa i no es 
requereix període previ de cotització. Les altres baixes, tenir cotitzats 180 
dies en els cinc anys anteriors al fet causant. 3,30% sobre la base de 
cotització, però no hi ha cap recàrrec per part de la mútua. 
 

Vegeu: http://www.seg-social.es/inicio  Más información -> Mutuas AT y 
EP 

 
NOTA: Els treballadors per compte propi què es trobin en situació 
d’incapacitat temporal, r isc durant l’embaràs i maternitat deuran 
presentar, davant l’ INSS o la Mútua d’Accidents concertada, 
declaració sobre la persona què gestioni directament l’establiment o, 
si s’escau, el cessament temporal o definitiu de l’activitat 
desenvolupada, dins dels 15 dies següents a la baixa, en cas 
d’incapacitat temporal, a la suspensió de l’activitat, en els supòsits 
de prestació de risc durant l’embaràs, o a la data del part o de la 
resolució administrativa o judicial mitjançant la qual es constitueix 
l’acoll ida o l’adopció. Si l’ inici de descans por maternitat s’iniciés amb 
anterioritat al part, el termini de 15 dies es comptarà a partir de la 
data d’inici del dit descans. 

 
Alta en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms 
 
L’autònom està obligat a cotitzar des del primer dia del mes en que inicia la 
seva activitat i subsisteix –inclús durant les situacions d’Incapacitat 
Temporal, Risc durant l’embaràs i Maternitat- fins l’últim dia del mes en que 
finalitza la seva  activitat per compte propi, sempre i quan comuniqui la 
baixa dins del termini, que és dins dels 6 dies naturals següents al 
cessament de l’activitat). 

 
Cotitzacions 
 
2010: Base màxima de  cotització: 3.198,00  € mensuals / Quota mensual: 
953,00  € // Tipus: 29,80% // Base mínima cotització: 841,80 / Quota 
mensual: 250,86 € // Tipus: 29,80%, amb IT. (RDL 2/2003 i RD 
1273/2003) Obligatorietat de cobertura per IT per a autònoms tradicionals 
i pels econòmicament dependents. Sense IT 26,50 %: Quota mensual  
223,08  € 
 
 
 
 



 
Has de tenir en compte que... 

 
 Un autònom pot cotitzar per la base que vulgui –entre la màxima i la 

mínima- si no ha fet els 50 anys, i canviar de base 2 vegades anualment, 
comunicant-ho a la Tresoreria abans del dia 1 d’abril (amb efectes de l’1 
de juliol següent) i abans del dia 1 d’octubre (amb efectes de l’1 de 
gener següent). Els autònoms que cotitzin per qualsevol de les bases 
màximes, o no, podran sol·licitar que, mentre mantinguin llur situació 
d’alta, llur base s’incrementi automàticament en el mateix percentatge 
en què s’augmentin dites bases màximes (Ordre TAS/3553/2007). 

 
 Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte aliè 

desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de contingències 
comunes, en règim de pluriactivitat i ho hagin fet en l’any 2010, tenint 
en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al 
treballador en el Règim General, així com les efectuades en el Règim 
Especial, per una quantia igual o superior a 10.752 euros tindran dret a 
una devolució del 50 por cent de l’excés en què llurs cotitzacions 
superin la mencionada quantia, amb el topall del 50 per cent de les 
quotes ingressades en el citat Règim Especial, en raó de llur cotització 
per les contingències comunes de cobertura obligatòria. La devolució 
s’efectuarà a instància de l’interessat, que haurà de formular-la en el 
primer trimestre de l’exercici següent. Art. 129, Cuatro-7 Llei 26/2009 
de Pressupostos Generals de l’Estat 2010. 

 
 Les persones amb discapacitat, que causin alta inicial en el Règim 

Especial de la SS. dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, es 
beneficiaran, durant els 5 anys següents a la data d’efectes d’alta d’una 
bonificació del 50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima 
el tipus vigent en cada moment en el mencionat Règim Especial. 
Disposició Final 6a, Llei 43/2006, per a la Millora del creixement i de 
l’ocupació. 

 
 Treballadors incorporats al RETA a partir de l’12-10-2007, que tinguin 

30 o menys anys d’edat, i dones de 35 o menys,  tindran dret a una 
reducció de la quota per contingències comunes durant els 15 mesos 
immediatament següents a la data d’alta equivalent al 30% de la quota 
que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim de cotització  i 
una bonificació, en els 15 mesos següents a la finalització del període de 
reducció, d’igual quantia que aquesta. (Disposició addicional 13 Llei 
20/2007, de lEstatut del Treballador Autònom. Quota reduïda: 175,60 
amb IT i 157,17 euros sense IT. 

 
 Treballadores per compte propi del RETA que, havent cessat la seva 

activitat per maternitat i gaudint del període de descans corresponent, 
tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents a 
la data del part tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la 



quota per contingències comunes resultant d’aplicar el tipus de 
cotització a la base mínima vigent en el RETA, independentment de la 
base per la qual cotitzin, i durant 12 mesos. Dita bonificació serà també 
d’aplicació a les sòcies treballadores de cooperatives de Treball Associat, 
que s’incloguin en l’indicat règim especial. Disp. Adic. 65 Llei 29-2005. 

 
 La base màxima a partir dels 50 anys (si abans no cotitzava per una 

base superior, la qual li deixen incrementar anualment d’acord amb l’ IPC) 
és de 1.665,90  € mensuals.  La base mínima 907,50  €.  Si amb 
anterioritat s’hagués cotitzat durant 5 o més anys per una base superior 
en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social, es regiran per les 
següents regles: a) si l’última base acreditada hagués estat igual o 
inferior a 1.649,40 € mensuals, hauran de cotitzar per una base 
compresa entre els 841,80 i 1.665,90 €; b) si l’última base acreditada 
hagués estat superior a 1.649,40 €, hauran de cotitzar per una base 
compresa entre 841,80 i l’import d’aquella, incrementat en un 
percentatge igual al de l’augment que hagi experimentat la base màxima 
de cotització en aquest Règim. 

 
 Segons el RDL 2/2003: Els treballadors per compte propi  de 65 anys o 

més que tinguin coberts 35 o més anys de cotització estan exemptes 
del pagament de quotes, excepte por incapacitat temporal i per 
contingències professionals (3,30%). 

 
 RECÀRRECS: El pagament de les quotes pot domiciliar-se en una entitat 

financera,  en el qual cas, si no es pagués dintre del mes, es considera 
que hi ha hagut presentació del documents de cotització en termini. 
Ingrés de quotes dintre dels 2 mesos naturals següents al del venciment: 
5% (20% si no s’han presentat documents). Ingrés després del termini 
anterior: 20%. Via de constrenyiment: 35%. 

 
NOTA: Moratòria en el termini reglamentari d’ingrés de quotes per a 
treballadors autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector 
del transport por carretera (Resolució de 8-11-2005 de la Tresoreria 
Gral. de la S.S. – BOE 274 del 16-11-2005). 

 
 
2.  RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL   
 

Vegeu: http://www.seg-social.es/inicio  Empresarios 
Vegeu: http://www.inem.es  Modalidades y descarga de contratos 
Vegeu: http://www.gencat.net/treball  Directe a  Contractes de treball 

 
Inscripció de les empreses 
http://www.seg-social.es/inicio  Empresarios  Más información  
Mutuas AT y EP 

 
 



Comunicació prèvia i afi l iació dels treballadors 
Com a mínim 1 dia abans d’iniciar la relació laboral s’ha de procedir a la 
l’afiliació dels treballadors en el Règim General de la Seguretat Social. 

 
Cotitizacions i salari mínim 
2010: Límits de cotització d’accidents de treball i malalties professionals: 
Màxim 3.166,20 €; mínim 727,90 € (que correspon a la base mensual de 
cotització del Salari Mínim Interprofessional). 
 
2010: Salari Mínim Interprofessional: 21,11  € dia, 663,30  € mes. 
8.766,20 € any . 
 
Programa de foment a l’ocupació 

Llei 27/2009, de 30 de desembre .Article 5. Bonificacions per la 
contractació indefinida de treballadors  beneficiaris de les prestacions per 
desocupació. 

1. Els empresaris que contractin indefinidament fins el 31 de desembre de 
2010 a treballadors desocupats beneficiaris de les prestacions o dels 
subsidis per desocupació regulats en el Títol III del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, o de la Renda Activa d’Inserció, tindran dret a una bonificació 
del 100 per 100 en la quota empresarial a la Seguretat Social por 
contingències comunes fins que la quantia de la bonificació arribi a un 
import equivalent a la quantia bruta de la prestació, subsidi o Renda Activa 
d’Inserció que tingués pendent de percebre en la data d’inicio de la relació 
laboral, sense què en cap cas la bonificació pugui superar els tres anys de 
durada. 

Si el contracte fos a temps parcial, la quantia de la bonificació es reduirà en 
proporció a la jornada pactada. Si el contracte fos per a treballs fixos 
discontinus, la bonificació únicament s’aplicarà als períodes d’ocupació del 
treballador. 

2. La quantia global de la bonificació quedarà fixada en la data d’inicio de la 
relació laboral i no es modificarà per las circumstàncies què es produeixin 
amb posterioritat, excepte quan es variï la jornada pactada o el tipus de 
contracte, en el qual cas s’aplicarà per l’empresari allò establert en els 
apartats anteriors sobre l’import de la bonificació pendent de gaudir a partir 
d’aquell moment. 

L’empresari, a efectes del càlcul de la duració de les bonificacions, requerirà 
al treballador un certificat del Servei Públic d’Ocupació sobre l’import de la 
prestació o subsidi per desocupació o Renda Activa d’Inserció pendent de 
percebre en la data prevista d’inici de la relació laboral. 



3. En el cas de desocupats beneficiaris de la prestació contributiva, el 
treballador deurà haver percebut la prestació durant, al menys, tres mesos 
en el moment de la contractació. 

4. L’empresari beneficiari deurà mantenir l’estabilitat en l’ocupació del 
treballador contractat durant al menys un any des de la data d’inici de la 
relació laboral, procedint en cas d’incompliment d’aquesta obligació al 
reintegrament de les bonificacions aplicades, sense perjudici de l’aplicació 
d’allò establert en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
text refós aprovat per Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

No es considerarà incomplerta aquesta obligació quan el contracte de treball 
s’extingís per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, per 
dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa del treballador. 

5. Sense perjuici de les obligacions establertes per als treballadors en 
l’article 231 del text refós de la Ley General de la Seguridad Social, aprovat 
per Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de juny, l’aplicació de la 
bonificació prevista en aquest article requerirà el consentiment del 
treballador desocupat, què s’expressarà en el contracte de treball. 

En tot cas, el gaudi de la bonificació per l’empresari no afectarà el dret del 
treballador a les prestacions per desocupació que li restessin per percebre 
en el moment de la col·locació, què es podran mantenir si es tracta d’un 
contracte a temps parcial o recuperar en el futur si així correspon aplicant 
allò establert en la legislació vigent. 

6. La bonificació a què es refereix aquest article serà incompatible amb 
qualssevol altres previstes per a la mateixa finalitat. En el cas de què la 
contractació d’un treballador pogués donar lloc simultàniament a l’aplicació 
d’altres bonificacions, únicament podrà aplicar-se una d’elles, corresponent 
l’opció al beneficiari en el moment de formalitzar l’alta del treballador en la 
Seguretat Social. 

 

RD 1300/2009 de 31-07-09 Article 2. Bonificació per la contractació 
indefinida del primer assalariat del treballador autònom. 
1. El treballador autònom que, des de la entrada en vigor d’aquest reial 
decret i fins el 31 de desembre de 2009, contracti indefinidament un 
desocupat que sigui el seu primer treballador  assalariat, i no estigui en 
l’àmbit d’aplicació de les bonificacions per la contractació indefinida de 
treballadors beneficiaris de les prestacions por desocupació establertes en 
l’article 5.1 del Reial Decret-llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents 
pel manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones en 
atur, tindrà dret, sempre que no hagi tingut treballadors assalariats durant 



els tres mesos anteriors a aquesta contractació, a una bonificació del 50 per 
cent en la quota empresarial a la Seguretat Social por contingències 
comunes, per un període màxim de 24 mesos de duració. 
2. El treballador autònom beneficiari haurà de mantenir l’estabilitat en la 
ocupació del seu primer treballador  assalariat durant, al menys, els 24 
mesos des de la data d’inici de la relació laboral, procedint en cas de 
incompliment d’aquesta obligació al reintegrament de les bonificacions 
aplicades, sense perjudici de l’aplicació del que està establert en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  
No se considerarà incomplerta aquesta obligació quan el contracte de treball 
quedi extingit  per acomiadament disciplinari declarat o reconegut com a 
procedent, per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, 
absoluta o gran invalidesa del treballador . 
3. La bonificació a que es refereix aquest article serà incompatible amb 
qualssevol altres previstes per a la mateixa finalitat. En el caso de que la 
contractació d’un treballador  pogués donar lloc simultàniament a l’aplicació 
d’altres bonificacions, sols podrà aplicar-se una d’elles, corresponent l’opció 
al beneficiari en el moment de formalitzar l’alta del treballador  en la 
Seguretat Social. 
4. Els contractes a què es refereix aquest article es formalitzaran en el 
model oficial que faciliti el Servei Públic d’Ocupació Estatal. 
5. En allò que no està establert en aquest article seran d’aplicació les 
previsions contingudes en el Programa de Fomento de Empleo recollit en la 
secció 1.ª del capítol I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, per a la 
millora del creixement i de l’ocupació . 
6. El Servei Públic de Empleo Estatal durà a terme un seguiment trimestral 
de la bonificació establerta en aquest article, per a garantir que es 
compleixen els requisits i finalitat de la mateixa. 
7. Aquesta bonificació de quotes de la Seguretat Social s’aplicarà pels 
treballadors autònoms amb caràcter automàtic en els corresponents 
documents de cotització, sense perjudici del seu control i revisió per la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, per la Tesorería General de la 
Seguretat Social i pel Servei Públic de Empleo Estatal. 

 
Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de 
l’ocupació/Reial Decret-Llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del 
creixement y de l’ocupació (Bonificacions empresarials a la contractació 
laboral). Serà també d’aplicació quan l’ocupador sigui un treballador 
autònom que contracti com a treballador per compte aliè als fills menors de 
30 anys, tant si conviuen o no amb ell, o quan es tracti d’un treballador 
autònom sense assalariats i contracti a un sol familiar menor de 45 anys, 
que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec (Disposició final 15, 
Llei 51-2007 de Pressupostos Generals de l’Estat, que modifica la Llei 43-
2006 per a la Millora del Creixement de l’Ocupació). 
 
Col·lectius Descripció - Quantia anual (en euros) - Duració 
 



Bonificacions a la contractació indefinida 
Dones: 
* En situació d’atur, així como les víctimes de violència de gènere (art. 
2.1.a) y 2.4). 850 €/any durant 4 anys. 
* Contractades en los 24 meses següents al part (art. 2.1.b). 1.200 € /any 
durant 4 anys 
* Contractades després de 5 anys de inactivitat laboral, si, anteriorment a 
llur retirada, han treballat, al menys, 3 anys (art. 2.1.c) 1.200 €/any durant 
4 anys 
Majors de 45 anys (art. 2.1.d). 1.200 € /any Tota la vigència del contracte. 
Joves. De 16 a 30 anys (art. 2.1.c). 800 €/any durant 4 anys. 
Altres col·lectius i situacions especials: 
* Aturats de al menys 6 meses y treballadors en situació de exclusió social 
(arts. 2.1.f) y 2.5). 600 €/any durant 4 anys. 
* Persones amb discapacitat, en general (art. 2.2.1). 4.500 €/any ; dones: 
5.350 €/any; persones més grans de 45 anys: 5.700 €/any. Tota la 
vigència del contracte. 
* Persones amb discapacitat severa (art. 2.2.2), en general: 5.100 €; 
dones: 5.950 €; persones més grans de 45 anys:  6.300 € Tota la vigència 
del contracte. 
* Conversions en indefinits de contractes formatius, de relleu i substitució 
por jubilació (art. 2.6). 500 € durant 4 anys. 
* Víctimes de violència de gènere o domèstica, contractació indefinida (art. 
2.3). 850 €/any. Durant 4 anys 
Pla Extraordinari per a la Conversió d’Ocupació Temporal en Fixa 
Conversions en indefinits de contractes temporals, inclosos els contractes 
formatius, de relleu i de substitució per jubilació, en tots els casos celebrats 
abans de l’1 de juny de 2006, sempre que la conversió es realitzi abans de 
l’1 de gener de 2007 (art. 3). 800 € durant 3 anys. 
Bonificacions en supòsits excepcionals de contractació temporal 
Persones amb discapacitat (art. 2.2). 2.200 € Tota la vigència del 
contracte. 
Víctimes de violència de gènere o domèstica (art. 2.3). 600 € Tota la 
vigència del contracte. 
Persones en situació d’exclusió social (art. 2.4). 500 € Tota la vigència del 
contracte. 
Bonificacions per  el manteniment de l’ocupació indefinida 
Contractes de caràcter indefinit de treballadors de 60 o més anys amb una 
antiguitat en l’empresa de 5 o més anys (art. 4.1). 50 % d’aportació 
empresarial por contingències comunes tret d’incapacitat temporal, 
incrementant-se anualment un 10 %, fins el 100 %. Tota la vigència del 
contracte. 
Dones amb contracte suspès (indefinit o temporal que es transformi en 
indefinit) reincorporades després de la maternitat (art. 4.2). 1.200 € durant 
4 anys 

 
 



Recolzament als autònoms que contractin familiars  
A partir de l’1 de gener de 2005 els treballadors autònoms sense assalariats 
que contractin familiars de forma estable que no convisquin amb ells podran 
beneficiar-se de les mesures de foment de l’ocupació estable sempre que 
sigui un únic familiar el contractat i pertanyi als següents col·lectius:   
Dones aturades, entre setze i quaranta-cinc anys: 25% de bonificació de 
quotes a la Seguretat Social durant els primers 24 meses del contracte.  
Dones aturades, quan es contractin per a prestar serveis en professions u 
ocupacions con menor índex d’ocupació femení: 35% de bonificació de 
quotes a la Seguretat Social durant los primers 24 mesos del contracte.  
Aturats inscrits ininterrompudament en l’oficina d’ocupació durant sis o més 
mesos: 20% de bonificació de quotes a la Seguretat Social durant els 
primers 24 mesos del contracte.  
Aturats perceptors de prestacions o subsidis per desocupació, als que els 
quedi un any o més de percepció en el moment de la contractació: 50% de 
bonificació en el primer any  i 45% en el segon any.  
Dones aturades inscrites en l’oficina d’ocupació que siguin contractades en 
els vint-i-quatre mesos següents a la data del part: 100% en els 12 mesos 
següents a l’inici del contracte.  
 
VEURE GUIA PER LA CONTRACTACIÓ ESTABLE: 
http://www20.gencat.cat/docs/treball/07%20-
%20Relacions%20laborals/Documents/Generic/Arxius/doc_10173836_1.p
df 
 

 
Veure:  http://www.oficinadetreball.cat o 

http://www.gencat.cat/treball 
 

 
  
3.  DELEGACIÓ PROVINCIAL D’ECONOMIA I HISENDA 
 

Delegació Provincial d’Economia i Hisenda 
Rambla Nova, 93 (Tarragona) 

 
Vegeu: http://www.aeat.es  Informació tributaria (obrir)  Normativa: 
IRPF, IVA, mòduls; Modelos y Formularios (obrir)  Declaraciones 
 
NOTA: Abans de l’ inici de l’activitat s’ha de fer la Declaració censal 
d’inici d’activitat, així com la sol·licitud del número definitiu del Codi 
d’Identificació Fiscal per a les persones jurídiques. 

 
 

Declaració censal d’inici d’activitat 
Aquesta declaració servirà per a: 
 Renunciar  o no al règim d’estimació objectiva (MÒDULS) i al règim 

especial simplificat de l’IVA. La renúncia tindrà efectes per a un període 



mínim de 3 anys, i transcorregut  aquest  s’entendrà prorrogada 
tàcitament per cadascun dels anys següents. Notificant a Hisenda abans 
de l’1 d’octubre d’un any, a l’any següent  es podrà optar per la 
modalitat d’estimació directa. 

 Optar per  la modalitat d’estimació directa  
 Declaració d’inici habitual efectiu dels lliuraments de béns o prestacions 

de serveis 
 Exercitar l’opció per a calcular els pagaments fraccionats a compte de 

l’Impost de Societats 
 
Termini declaració censal d’inici d’activitat 
Amb anterioritat a l’inici de les corresponents activitats 
 
Termini  sol·licitud CIF definitiu: 
 Empresaris i professionals: Abans de l’inici de l’activitat 
 Persones jurídiques: Dins dels 30 dies següents a la data  de llur 

constitució 
 

 
HORARIS COMERCIALS 
 
Regulació Llei 8/2004 Gencat, en vigor des de l’1/1/2005 
 
Els establiments comercials han d’exposar l’horari adoptat de manera que la 
informació sigui visible al públic , fins i tot amb l’establiment tancat. 
 
Tots els establiments comercials de venda al públic de mercaderies poden 
establir l’horari d’activitat, amb ple respecte dels drets reconeguts per la 
normativa vigent del sector als treballadors, tenint en compte les normes 
següents: 
 
 Els establiments no poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de 

venda entre les 22.00 h i les 07.00 h. Els dies 24 i 31 de desembre l’horari 
de tancament serà a les 20.00 h. 

 El nombre màxim d’hores diàries en què poden romandre oberts és de 12. 
 El temps setmanal d’obertura els dies feiners és de 72 h com a màxim 
 El nombre de diumenges i festius en què els establiments poden romandre 

oberts és de 8 l’any en total. 
 Els establiments han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 

11 de setembre i 25 de desembre 
 
Exclusions de l’horari general 
 
 Establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, 

rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les 
anomenades botigues de conveniència. 



 Establiments instal·lats en punts fronterers, estacions i mitjans de 
transport 

 Venda de combustibles i carburants 
 Establiments comercials situats en municipis turístics (municipis en què, per 

afluència estacional, la mitjana ponderada anual de població és superior al 
nombre de residents i el nombre d’allotjaments turístics i segones 
residències és superior al nombre de residència primària, o que és un lloc de 
gran afluència de visitants per motius turístics) 

 Establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants durant 
el mateix horari en què es faci el mercat 

 Les farmàcies 
 Establiments situats en locals o recintes d’afluència turística, directament 

vinculats 
 Establiments situats en establiments hotelers 
 Per a satisfer les necessitats orientades a productes de compra quotidiana 

d'alimentació, els establiments especialitzats en la venda personalitzada o 
en règim d'autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses 
comercials, sempre que la superfície de venda no superi l'establerta per 
reglament per al format d'autoservei, com a màxim." 

 Establiments en règim d’autoservei situats en municipis de menys de 5.000 
habitants, amb l’autorització prèvia del ple municipal i la comunicació de 
l’ajuntament a la Direcció General de Comerç. 

 
Actualment, les botigues del casc antic poden mantenir activitat els diumenges 
de 9.00 h a 14.00 h, gràcies a una autorització municipal de 2005 que les 
permet la obertura durant el mercat d’aquell dia. 
 
Horaris màxims de tancament 
 
 Establiments de restauració oberts fins a les 2.30 h 
 Bars musicals oberts fins les 3.00 h. Caps de setmana fins les 3.30 h 
 Establiments d’espectacles i d’ambientació musical oberts  fins a les 4.30 h. 

Divendres, dissabte i vigília de festius fins a les 5.00 h. En cap cas podran 
obrir abans de les 17.00 h. 

 
A partir de l’hora límit de tancament no es permetrà l’accés de cap client, no se 
servirà cap consumició i deixarà de funcionar la música ambiental 
 
 
 
 
 
 
 



ESPAIS PER A FUMADORS 
 
Disposició addicional segona Llei 28/2005. Règim especial dels 
petits establiments d’hostaleria i restauració en els que està 
permès fumar. 
 
Els establiments d’hostaleria i restauració, en els que no existeix prohibició legal 
de fumar, per tractar-se d’establiments tancats, que serveixin aliments i/o 
begudes pel seu consum, amb una superfície útil destinada a clients i/o 
visitants inferior a cent metres quadrats, deuran informar, en la forma que es 
senyali en la normativa autonòmica, en castellà i en la llengua cooficial, sobre 
de la decisió de permetre fumar o no en el seu interior. Igualment, es regularà 
autonòmicament la informació que es deurà incorporar als anuncis publicitaris, 
propaganda i altres mitjans en que anunciï o informi sobre l’establiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


