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Acció 2: El talent creatiu i el projecte cultural

Acció 1: l’ABC del sector cultural



PLA D’EMPRESA

• Descripció general dels objectius de l’empresa.
• Definició del producte o servei :

• Trets característics

• Planificació comercial.
• L’equip humà
• Estructura Legal
• L’estructura econòmica i financera

Document que descriu de manera clara, sintètica i
entenedora la idea del negoci



PLA D’EMPRESA

• Missió : Objectiu de negoci

• Quin és el nostre negoci?

• Qui és el nostre client, a qui ens dirigim ?

• Quin és el valor o grau de satisfacció esperat dels 
nostres clients ?

• Com serà el nostre negoci en el futur? 



PLANIFICACIÓ COMERCIAL :

 Estimular la innovació

 Definir Objectius

 Disseny d’estratègies

AVANÇAMENT I DEFINICIÓ DEL QUÈ CAL FER



PLANIFICACIÓ COMERCIAL
El primer que cal fer és una avaluació de l’empresa en
relació al producte i el mercat, una anàlisi de la
situació:

 Cal estudiar les amenaces i les oportunitats
(exteriors)

 Cal tenir en compte els punts forts i els punts
dèbils (interiors)

Farem l’anàlisi DAFO, que tindrà un paper determinant
per fixar objectius i triar estratègies



PLANIFICACIÓ COMERCIAL
ANÀLISI DAFO

ANÀLISI INTERNA

DEBILITATS
Aspectes negatius d’una situació 
interna i actual

ANÀLISI EXTERNA

AMENACES 
Aspectes negatius de l’entorn 
exterior i la seva projecció 
futura

FORTALESA 
Aspectes positius d’una situació 
interna i actual

OPORTUNITATS
Aspectes positius de l’entorn 
exterior i la seva projecció 
futura



PLA DE MARQUETING

Elaboració d’estratègies per assolir els objectius

• FASES :

 On estem (estudi de mercat i estudi de situació 
interna)

 On volem anar (establir objectius)
 Camí que seguirem (estratègies i pla d’acció)
 Avaluació (on hem arribat)



PLANIFICACIÓ COMERCIAL

ELEMENTS IMPORTANTS

• Factor de la oportunitat : Moment més oportú
• Procediment més econòmic : Cal buscar la 

rendibilitat 
• Mitjans a emprar : Publicitat, promoció, preus...



PLANIFICACIÓ COMERCIAL

• Mercats : 
• A qui va dirigit
• Entorn
• Tipus de client
• Política de preus 

• Producte : 

Cal definir si som creadors o distribuïdors del producte. 

– Distribuïdor : A Majoristes o a Detallistes ?
– Empresa de serveis : El planteig és diferent.



PLANIFICACIÓ COMERCIAL

• MÈTODES PER A LA FIXACIÓ DEL PREU : 

 Basats en el cost : El calcularem basat en el
cost de la elaboració més un marge.

 Basats en la competència : Estudiarem
altres empreses de la competència



PLANIFICACIÓ COMERCIAL

• MÈTODES PER A LA FIXACIÓ DEL PREU : 

 Basats en el mercat : Psicologia del
consumidor.

 Basats en la qualitat : Fet diferencial, amb
més qualitat del producte



PLANIFICACIÓ COMERCIAL

• Altres aspectes a tenir en compte :

 Política de distribució
 Canals de distribució
 Decisions sobre els punts de venda
 Publicitat, promoció i comunicació
 Marques



Quina forma jurídica em convé escollir?
PERSONES JURÍDIQUES

Societat de 
Responsabilitat 

Limitada (SL)

Societat Anònima (SA)

Societat Limitada 
Laboral (SLL)

Societat Cooperativa

PERSONES FÍSIQUES

Empresari Individual

Entitat Sense 
Personalitat Jurídica 

(ESPJ)

Societat Civil (SC)



EMPRESARI  INDIVIDUAL

1) CARACTERÍSTIQUES   PRINCIPALS :

 Persona física
 Autònom
 Realització de serveis / activitat en nom 

propi
 Respon directament amb els seus béns :

 Empresarials
 Personals



EMPRESARI  INDIVIDUAL

2) CREACIÓ DE L’EMPRESA : Aspectes a tenir en 
compte

o No hi ha un mínim establert com a capital social.
o Es tracta d’una sola persona.
o Tributa per l’Impost sobre la Renda.
o La responsabilitat és il·limitada, afecta tant al 

patrimoni empresarial com el particular (alerta 
en els casos de matrimonis en règim de societat 
de guanys)



EMPRESARI  INDIVIDUAL

3) ASPECTES POSITIUS:

o El capital. No hi ha cap exigència.

o Fiscalment: És atractiu per :

o Tributa per l’Impost sobre la Renda, que 
és un impost progressiu.

o Gestió personalitzada



EMPRESARI  INDIVIDUAL

4) ASPECTES NEGATIUS :

o Responsabilitat il·limitada.

o Si el volum del benefici és important els tipus
impositius a la renda, són elevats.

o El titular fa front a totes les despeses i
inversions.



EMPRESARI  INDIVIDUAL

5) ALTA EMPRESA :

o No cal una constitució formal.

o Es formalitza a través de diverses gestions 
davant les diferents administracions.



ENTITAT SENSE PERSONALITAT 
JURÍDICA

1) CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

 Mínim dues persones
 No tenen un mínim legal 

establert per al capital inicial.
 Responsabilitat il·limitada davant 

tercers



ENTITAT SENSE PERSONALITAT 
JURÍDICA

2) CREACIÓ DE L’EMPRESA : 

Aspectes a tenir en compte

o Constitució Entitat Sense Personalitat Jurídica
mitjançant acords de voluntats.

o Tributen per l’Impost de Renda de les
Persones Físiques.



ENTITAT SENSE PERSONALITAT 
JURÍDICA

3) ASPECTES POSITIUS :

o No cal un capital mínim. 

o Ideal per a petites empreses.

o Gestió personalitzada.

o Absoluta llibertat de pactes entre els socis.



ENTITAT SENSE PERSONALITAT 
JURÍDICA

4) ASPECTES NEGATIUS :

o Responsabilitat il·limitada, afecta tan al
patrimoni empresarial com el particular
(atenció als matrimonis en règim de societat
de guanys).

o La seva reputació dins l’àmbit empresarial.



ENTITAT SENSE PERSONALITAT 
JURÍDICA

5) ALTA :

o No requereix de cap formalitat especial.

o Es formalitza a través d’un document privat,
convingut i signat entre els integrants i on ha
de quedar constància de :



ENTITAT SENSE PERSONALITAT 
JURÍDICA

5) ALTA :
o Identificació dels integrants.
o Aportació del capital, indicant el

percentatge de participació
o Domicili i Objecte social
o Poders
o Regulació de la transmissió i de la

dissolució, tenint en compte també la
«mortis causa».



SOCIETAT CIVIL

1) CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

 Mínim dues persones
 No tenen un mínim legal establert per al 

capital inicial.
 Responsabilitat il·limitada davant tercers



SOCIETAT CIVIL

2) CREACIÓ DE L’EMPRESA : 

Aspectes a tenir en compte

o Constitució Societat Civil mitjançant
contracte de col·laboració.

o Tributen per l’Impost de Societats.



SOCIETAT CIVIL

3) ASPECTES POSITIUS :

o No cal un capital mínim. 

o Ideal per a petites empreses.

o Menys obligacions formals davant el Registre
Mercantil i en la constitució, comparades amb les
de les S. L.

o Gestió personalitzada.

o Absoluta llibertat de pactes entre els socis.



SOCIETAT CIVIL

4) ASPECTES NEGATIUS :

o Responsabilitat il·limitada, afecta tan al
patrimoni empresarial com el particular
(atenció als matrimonis en règim de societat
de guanys).

o La seva reputació dins l’àmbit empresarial.



SOCIETAT CIVIL

5) ALTA :

o No requereix de cap formalitat especial,
sempre que no hi hagi aportació de béns.

o Es formalitza a través d’un contracte privat,
convingut i signat entre els socis i on ha de
quedar constància de :



SOCIETAT CIVIL

5) ALTA :
o Identificació dels socis.
o Aportació del capital, indicant el

percentatge de participació
o Domicili i Objecte social
o Poders
o Regulació de la transmissió i de la

dissolució, tenint en compte també la
«mortis causa».



SOCIETAT de RESPONSABILITAT LIMITADA

1) CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

 Té caràcter mercantil.
 El capital social està integrat per les aportacions 

dels socis i dividit en participacions socials.
 La seva estructura bàsica està formada per dos 

òrgans socials:
 Junta General de Socis
 Administradors



SOCIETAT de RESPONSABILITAT LIMITADA

1) CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

 Capital social mínim : Tres mil euros (3.000,- Euros)

 Socis, mínim 1. No té màxim

 Fiscalitat : Tributa per l’Impost de Societats



SOCIETAT de RESPONSABILITAT LIMITADA

2) ASPECTES POSITIUS :

o Responsabilitat limitada al capital aportat.
o Òrgans de funcionament intern més simplificats,

respecte les Societats Anònimes.
o Bona imatge dins el món mercantil.
o Fiscalitat interessant a partir d’un cert nivell de

benefici.



SOCIETAT de RESPONSABILITAT LIMITADA

3) ASPECTES NEGATIUS :

o Més obligacions formals, tant pel que fa a la
constitució, com Mercantils (comparades amb les
de la Societat Civil)

o No hi ha plena llibertat per a la transmissió de les
participacions (si les comparem amb la SA)



SOCIETAT de RESPONSABILITAT LIMITADA

4) PROCÉS DE CONSTITUCIÓ :

o Gestions al Registre Mercantil Central.
o Atorgament d’escriptura de constitució, davant

Notari.
o Liquidació de l’ITPAJD, Md. 600, (actualment

exempt) al Dpt. Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.

o Inscripció al Registre Mercantil Provincial.
o Alta obligacions tributàries.



SOCIETAT ANÒNIMA

1) CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

 Té caràcter mercantil. 
 Capital Social : Integrat per les aportacions dels 

socis. Dividit en accions.
 Capital social mínim : 60.000 €
 Socis, mínim 1. No té màxim
 Fiscalitat : Tributa per l’Impost de Societats



SOCIETAT ANÒNIMA

1) CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

 La seva estructura bàsica està formada pels òrgans 
següents :

 Junta General de Socis
 Consells d’Administració
 Administradors (segons els Estatuts)



SOCIETAT ANÒNIMA

2) ASPECTES POSITIUS :

 Responsabilitat limitada al capital aportat.

 Fiscalitat interessant a partir d’un determinat 
nivell de benefici.

 Bona imatge dins el món mercantil.



SOCIETAT ANÒNIMA

3) ASPECTES NEGATIUS :

 Més obligacions formals, sobretot davant el 
Registre Mercantil (comparades amb les de les 
SL)

 Òrgans de funcionament intern més complicats 
que els de les SL. 



SOCIETAT ANÒNIMA

4) PROCÉS DE CONSTITUCIÓ:

 Gestions al Reg. Mercantil Central per obtenir la 
denominació social de la SA

 Atorgament escriptura de constitució davant Notari.
 Gestions per a la liquidació de l’ITPAJD (Model 600, 

actualment exempt) al Dpt. Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya.

 Inscripció al Registre Mercantil.
 Alta de les obligacions tributàries.



COOPERATIVES

1) CARACTERÍSTIQUES :

 Societat orientada a millorar les relacions 
humanes i a posar els interessos col·lectius per 
davant de tota idea del benefici particular. 

 Són de lliure adhesió i baixa voluntària

 Gestió totalment democràtica.

 Té caràcter mercantil. 



COOPERATIVES

1) CARACTERÍSTIQUES :

 Capital social mínim de 3.000€, format per
aportacions de socis. (Segons determinin els
Estatuts es regularan les diferents maneres, en
cas que siguin més del capital mínim, les altes i
les baixes, així com les devolucions)

 Poden ser de 1r. Grau, amb un mínim de 3
socis, de 2n. Grau amb un mínim de 2 socis.

 Els Estatuts poden establir que la Cooperativa
tingui a més dels socis comuns, socis de treball,
col·laboradors i temporals.



COOPERATIVES

1) CARACTERÍSTIQUES :

 Estructura bàsica, formada pels òrgans
següents :
 Assemblea General, formada per tots els socis.
 Consell Rector
 Interventor
 Comitè de Recursos
 Els Estatuts poden preveure altres òrgans.

 El funcionament es regirà pel Reglament intern.
 Fiscalitat: Impost de Societats (règim especial)



COOPERATIVES

2) ASPECTES POSITIUS :

 Responsabilitat limitada al capital aportat.
 Fiscalitat favorable, comparada amb les SL o les

SA.
 Lliure adhesió. Alta i Baixa voluntària del soci.
 Fons d’educació i promoció dels socis.



COOPERATIVES

3) ASPECTES NEGATIUS :

 Complexitat a l’hora de prendre decisions.

 Més obligacions formals



COOPERATIVES

4) PROCÉS DE CONSTITUCIÓ :

 Registre General de Cooperatives de Catalunya: Certificació
negativa del nom prèvia al projecte d’Estatuts.

 Escriptura pública, davant Notari.
 Liquidació ITPAJD, Md. 600, actualment exempt, davant Dpt.

Economia i Finances de la Generalitat.
 Inscripció al Registre Gral. De Coop. De Catalunya.
 Alta d’obligacions tributàries.



TRÀMITS
EMPRESARI INDIVIDUAL SOCIETAT CIVIL  i

ENTITATS SENSE 
PERSONALITAT 
JURÍDICA

SOCIETATS DE 
RESPONSABILITAT LIMITADA, 
ANONIMA I COOPS.

Agència Tributària Agència Tributària Agència Tributària

- Alta Cens Empresaris 
(Model 036)

- Sol·licitud denominació 
social

- Alta Cens Empresaris 
(Md. 036)

- Sol·licitud de NIF

- Alta cens empresaris (Md. 036)
- Sol·licitud NIF (primer 

provisional)
- Declaració opcions fiscals

Tresoreria Territorial
Seguretat Social

Tresoreria Territorial
Seguretat Social

Tresoreria Territorial
Seguretat Social

- Alta Règim Especial 
Treballadors Autònoms 
(RETA)

- Si té treballadors:

- Alta Règim Especial 
Treballadors Autònoms 
(RETA)

- Si té treballadors:

- Alta Règim Especial 
Treballadors Autònoms (RETA, 
Administradors)

- Si té treballadors:



TRÀMITS
EMPRESARI 
INDIVIDUAL

SOCIETAT CIVIL  i
ENTITATS SENSE 
PERSONALITAT JURÍDICA

SOCIETATS DE 
RESPONSABILITAT LIMITADA, 
ANÒNIMA I COOPS.

Generalitat Catalunya Generalitat Catalunya Generalitat Catalunya

- Departament de 
treball: Presentació
comunicació d’obertura 
de centre de treball.

- Departament Economia i 
Finances: Presentació i 
legalització del contracte 
de constitució (Md. 600)

- Departament Treball : 
Presentació comunicació 
d’obertura de centre de 
treball.

- Departament Economia i 
Finances: Presentació i 
legalització de l’escriptura de 
constitució (Md. 600)

- Departament Treball : 
Presentació comunicació 
d’obertura de centre de treball.

Administració Local Administració Local Administració Local

Alta d’activitat a 
l’Ajuntament del 
municipi on té el domicili

Alta d’activitat a 
l’Ajuntament del municipi on 
té el domicili

Alta d’activitat a l’Ajuntament del 
municipi on té el domicili



TRÀMITS

EMPRESARI INDIVIDUAL SOCIETAT CIVIL i 
ENTITATS SENSE 
PERSONALITAT JURÍDICA

SOCIETATS DE 
RESPONSABILITAT LIMITADA, 
ANÒNIMES I COOPS.

Riscos Laborals Riscos Laborals Riscos Laborals

En cas de tenir treballadors, 
s’han de contractar els 
serveis d’una mútua o 
empresa privada per fer el 
control i seguiment.

En cas de tenir treballadors, 
s’han de contractar els 
serveis d’una mútua o 
empresa privada per fer el 
control i seguiment.

En cas de tenir treballadors, s’han 
de contractar els serveis d’una 
mútua o empresa privada per fer el 
control i seguiment.

Protecció Dades Protecció Dades Protecció Dades

Inscripció al Registre Central de 
l’Agència de Protecció de Dades.



TRÀMITS

EMPRESARI INDIVIDUAL SOCIETAT CIVIL i 
ENTITATS SENSE 
PERSONALITAT JURÍDICA

SOCIETATS DE 
RESPONSABILITAT LIMITADA, 
ANÒNIMES I COOPS.

Assegurances Assegurances Assegurances

Contractació d’una 
assegurança d’accidents, 
per invalidesa o mort, en 
cas de tenir treballadors.

Contractació d’una 
assegurança d’accidents, per 
invalidesa o mort, en cas de 
tenir treballadors.

Contractació d’una assegurança
d’accidents, per invalidesa o 
mort, en cas de tenir 
treballadors.

Aconsellem la contractació 
d’una pòlissa que cobreixi la 
Responsabilitat Civil

Aconsellem la contractació 
d’una pòlissa que cobreixi la 
Responsabilitat Civil

Aconsellem la contractació d’una 
pòlissa que cobreixi la 
Responsabilitat Civil



OBLIGACIONS FISCALS 

EMPRESARI INDIVIDUAL I ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Tributació IRPF

- Pagaments a compte trimestrals (Model 130)
- Pagament anual (Model 100)

Rendiments empresarials

Segons el tipus d’activitat i volum poden tributar per :

A) Estimació Directa Simplificada
B) Estimació Directa Normal
C) Estimació Objectiva (Mòduls)



OBLIGACIONS FISCALS

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Rendiments empresarials

Estimació Directa Simplificada

1. Diferenciem entre ingressos i despeses.
2. Es tributa un 20% sobre el benefici (trimestral)
3. Es pot fer una deducció del 5% amb despeses de difícil justificació, 

amb un màxim de 2.000€

Estimació Directa Normal

1. Igual que l’anterior.
2. Ha d’optar-se per aquesta opció en cas de superar els 600.000€
3. No es pot aplicar la deducció del 5%



OBLIGACIONS FISCALS 

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Rendiments empresarials

Estimació Objectiva (Mòduls)

1. El benefici es calcula a partir d’uns paràmetres preestablerts.

2. Es tracta d’un règim voluntari, però només per determinades

activitats.

3. Té uns límits.

4. Es tributa entre un 2 i un 4% el trimestre.



OBLIGACIONS FISCALS

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Retencions Facturació (Factures emeses)

1. Quan es desenvolupa una activitat empresarial, NO tindran 
retencions.

2. Quan es tracta d’una activitat professional, hauran d’aplicar el 
percentatge de retenció, en determinats casos.

3. El percentatge a aplicar segons sigui el 1r. o el 2n any 
d’activitat, serà del 7% o del 15%. 

4. S’aplicaran retencions entre professionals



OBLIGACIONS FISCALS

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Retencions Facturació (Factures rebudes)

Retencions i pagaments a compte de l’IRPF Mensuals o trimestrals i els seu
corresponent resum anual.

- M. 111 i 190 per a treballadors i professionals.
- Md. 115 i 180, en cas de lloguers.



OBLIGACIONS FISCALS

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Liquidacions Trimestrals 
Agència Tributaria

 Declaració IVA Trimestral i Resum Anual. Models 303 i 390:

o IVA Repercutit
o IVA Suportat
o Sempre que no es tributi per mòduls

Empresaris a mòduls

Models 310 i 311
Tributació pel Règim Simplificat



OBLIGACIONS FISCALS

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Liquidacions Trimestrals 
Agència Tributaria

Detallistes : Recàrrec d’Equivalència

1. No presenten liquidacions d’IVA 

2. Apliquen l’IVA els proveïdors, que serà d’un tipus o d’un altre,
segons l’IVA que paguen en el moment d’adquirir-los :

- IVA del 21% = Recàrrec del 5,2%
- IVA del 10% = Recàrrec del 1,4%
- IVA del 4% = Recàrrec del 0,5%



OBLIGACIONS FISCALS

EMPRESARI INDIVIDUAL i ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Altres Comunicacions – Declaracions
Agència Tributaria

Mensuals o trimestrals

- Operacions amb tercers de la Comunitat Europea : Declaració
informativa de les operacions intracomunitàries. Model 349

Anuals

- Operacions amb tercers, sempre que la totalitat de les factures
superin els 3,005,06€. Model 347



OBLIGACIONS FISCALS COMUNES
SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA  /  SOCIETAT CIVIL / ANÒNIMES I 
COOPERATIVES

Rendiments empresarials

- Tributen per l’Impost de Societats, Model 200 , actualment el 25% sobre els beneficis.
- Les Coop. tenen un règim especial, amb descomptes del 50%, 80% o 90% sobre la

quota, segons l’activitat que desenvolupen
- Pagaments a compte quadrimestrals, mitjançant Model 202.

Retencions

Retencions i pagaments a compte de l’IRPF Mensuals o trimestrals i els seu corresponent
resum anual.
- M. 111 i 190 per a treballadors i professionals
- Md. 115 i 180 en cas de lloguers.

Liquidacions Trimestrals - IVA

Declaració d’IVA (mensual o Trimestral segons sigui o no, gran empresa) i el corresponent 
resum anual. Models 303 i 390.

Altres Comunicacions – Declaracions

- Comunicació anual d’operacions de més de 3,005,06 € amb tercers. Model 347
- Comunicació anual o trimestral de les operacions intracomunitàries. Model 349



OBLIGACIONS COMPTABLES

EMPRESARI INDIVIDUAL I ENTITAT SENSE 
PERSONALITAT JURÍDICA

SOCIETAT CIVIL I 
SOCIETATS DE RESPONSABILITAT
LIMITADA, ANÒNIMES I COOP.

Obligacions comptables Obligacions comptables

Majoritàriament no es regeixen pel Codi de
Comerç i per tant no tenen la obligació de
presentar els Comptes Anuals, tret dels
empresaris en Estimació Directe Normal que
han de portar la comptabilitat a doble partida.

Estan sotmeses al Codi de Comerç i 
hauran de portar la comptabilitat tal 
i com així ho disposa.



OBLIGACIONS COMPTABLES

EMPRESARI INDIVIDUAL  
E.S.P.J.

EMPRESARI INDIVIDUAL
Més de 600.000 € Fact.
E.S.P.J.

SOCIETAT CIVIL
SOCIETAT RESPONS. LMTDA, 
ANÒNIMA I COOP.

Obligacions comptables Obligacions comptables Obligacions comptables

Llibres Registre obligatoris
de :

o Vendes i Ingressos.
o Compres i despeses
o Béns d’Inversió
o Provisions de fons i

bestretes.

Llibres obligatoris de :

o Factures Emeses.
o Factures Rebudes.
o Béns d’Inversió
o Diari, Balanços i Compte

de P i G.

Llibres obligatoris de :
o Factures Emeses.
o Factures Rebudes.
o Béns d’Inversió
o Diari, Balanços i Compte de

P i G.
o Estat dels canvis en el

Patrimoni
o Fluxos d’Efectiu (tresoreria)
o Memòria

Obligatorietat de conservar
la documentació

Obligatorietat de 
conservar la documentació

Obligatorietat de conservar
la documentació



OBLIGACIONS MERCANTILS

EMPRESARI 
INDIVIDUAL 
I E.S.P.J.

SOCIETAT CIVIL SOCIETAT RESPONSABILITAT LIMITADA / ANÒNIMA I 
COOPERATIVES

Llibres mercantils

Llibres obligatoris per tota Societat de Responsabilitat
Limitada i Anònima, que s’han de presentar al Registre
Mercantil anualment :

- Llibre d’Actes (on queda constància de tots els acords
adoptats en Junta General o Consell d’Administració)

- Llibre Registre de Socis (Històric de les participacions
socials)

- Llibre de Contractes (on s’han de registrar tots els
contractes celebrats per la societat)

Les cooperatives han de presentar els llibres al R. M i al
Registre General de Cooperatives de Catalunya.



PLA FINANCER 

• Analitza les inversions i el finançament que 
seran necessaris per dur a terme els objectius 
de l’empresa.

• És l’estudi que ens indica la viabilitat o no, de 
l’empresa. 

• És l’estudi més important



PLA FINANCER 
ASPECTES PRINCIPALS :

• La inversió inicial : 

Calcularem les inversions i despeses
inicials, per tal de posar en funcionament
el negoci



INVERSIÓ INICIAL IMPORT
ESTIMAT

IMPORT
DESPESES 3M. 
INICIALS

RESULTAT

LOCAL :  OBRES D’ADEQÜACIÓ

Instal·lacions                                    Fusteria                                                      
Rètols, etc...

MAQUINÀRIA :

Ordinadors                                     
Impressores                                          Altres

MOBILIÀRI :

Taules                                             
Prestatgeries                                   
Arxivadors

CONSTITUCIÓ :

Notaris
Advocats                                            Disseny                                             
Gestoria                                                
Llicències

EXISTÈNCIES:

Diferència compte pèrdues i guanys de 3 a 
6 mesos – si és negativa

TOTAL INVERSIÓ



PLA FINANCER 

• Previsió del compte de Pèrdues i Guanys
• Elaboració de pressupostos : 

- Ens indicarà els ingressos i les despeses del
període calculat (mínim UN any)

- Ens diu quins són els recursos necessaris



COMPTE de Pèrdues i Guanys /PRESSUPOST :

Per calcular els 

• Ingressos
• Despeses

Cal estar ALERTA :

• Durant els primers mesos, els ingressos és possible no 
que siguin els esperats

• Les vendes realitzades a terminis
• La morositat

És convenient que ens basem en criteris raonables, per tant,
realitzables (ni optimistes, ni pessimistes)



CONCEPTE MES TRIMESTRE ANUAL

INGRESSOS :

Vendes        ó Serveis
Altres

DESPESES FIXES :

Assegurances                                     
Lloguers                                             
Personal :     Sous

Seguretat Social              
Autònoms

Subministres                                           
Publicitat                                                  
Reparacions                                                
Professionals
Tributs     (no estatals)                                               
financers                                                       
Altres

DESPESES VARIABLES 

Compres Mercaderies                          
Comissions Vendes                                
Dtes. Bancs – efectes                               
Transports                                          
Provisions Insolvències 
Altres

TOTAL



PLA FINANCER 

• Previsió de Tresoreria : 

- Ens permet anticipar-nos a les necessitats
financeres i poder, així, controlar la
liquiditat de l’empresa.

- Evitem els incompliments en els pagaments.

- Evitem costos financers



PREVISIÓ TRESORERIA

Per a la seva elaboració, cal preveure :

o En l’apartat de cobraments :

o Morositat
o Mesures de cobrament (al client)
o Retards en el pagament



PREVISIÓ TRESORERIA

o En l’apartat de pagaments, cal tenir present :

o Compres
o Inversions
o Creditors
o Mesures de pagament
o Retorn dels crèdits?
Fer-la per períodes (12 mesos)



CONCEPTE MES 01 MES 02 MES 03
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Vendes                                                     
Subvencions        
Cobraments Extrs.     
Altres

TOTAL COBRAMENTS

ACUMULAT:

Proveïdors Creditors 

Sous i Segur Social 

Comissions

Publicitat

Hisenda creditora

Altres

TOTAL PAGAMENTS

ACUMULAT

DIFERENCIA 
ACUMULADA



PLA FINANCER 

• Crèdits : 

En cas que se sol·licitin, s’ha de preveure
com s’han de tornar.

És molt important buscar el punt d’equilibri o
punt mort.
Es tracta de fer coincidir els ingressos amb les
despeses corrents.



Diferències entre les dues estimacions

Compte Pèrdues i Guanys

• Ens dóna els beneficis o 
pèrdues.

• Es comptabilitza en el 
moment de confeccionar 
o rebre les factures.

• Atenció: Amortitzacions o 
provisions que no afecten 
la Tresoreria.

Previsió Tresoreria

• Ens dóna la capacitat econòmica.
• Ens indica el moment del 

cobrament o del pagament
• Atenció amb els pagaments que 

no afecten al compte de pèrdues i 
guanys (inversions, préstecs...)



AJUDES O SUBVENCIONS

ATUR :
o Compatibilitzar atur i treball autònom.
o Capitalització total o bé, per pagament de les 

quotes de Seguretat Social.

TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL :
o Ofereix diferents reduccions i/o bonificacions a

les quotes segons les circumstàncies del
sol·licitant.



COMPTATIBILITZACIÓ ATUR I TREBALL 
AUTÒNOM

Sol·licitud 15 dies des 
d’inici activitat 

S’elimina el límit d’edat de 
30 anys per poder 

compatibilitzar durant un 
màxim de 270 dies, la 

prestació per atur i el treball 
per compte propi



REDUCCIONS I BONIFICACIONS QUOTES RETA:
TARIFA PLANA AUTÒNOMS a partir del 2018

Amb base superior reducció en Contingències Comunes 80% quota sobre base 
mínima, durant 12 mesos.

Alta inicial o després de 2 anys ,o 3 anys si ja s’ha gaudit de TP, amb base mínima 
de cotització : 50 euros quota per Contingències Comunes durant 12 mesos.

6 mesos posteriors bonificació o reducció 30% quota CC sobre base mínima. 

6 Mesos posteriors reducció del 50% quota CC sobre base mínima.



TARIFA PLANA AUTÒNOMS
MENORS de 30 ANYS o de 35 DONES

MATEIXOS 
SUPÒSITS

12 MESOS MÉS UNA 
REDUCIÓ DEL 30% 

QUOTA SOBRE BASE 
MÍNIMA 

TOTAL 
BENEFICIS 
36 MESOS 



REDUCCIONS I BONIFICACIONS QUOTES SEGURETAT SOCIAL
PER PERSONES DISCAPACITADES, VÍCTIMES VIOLÈNCIA GÈNERE O 
TERRORISME QUE S’ESTABLEIXIN PER COMPTE PROPI

Opció base mínima: 50 € quotes per Contingències Comunes durant 12 mesos. 

Alta inicial o després de 2 anys.

Bonificació del 50% quota sobre base mínima durant 48 mesos 

Opció base superior: 80% reducció quota sobre base mínima durant 12 mesos.

Total beneficis 5 anys



BONIFICACIONS PER ALTES DE FAMILIARS 
COL·LABORADORS DE TREBALLADORS 

AUTÒNOMS

El cònjuge i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o 
afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció que 

s’incorporen al RETA i REM sempre que no haguessin estat donats d’alta 
en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors

Bonificació durant els 24 mesos equivalent al 50% durant els primers 
18 mesos i al 25% durant els 6 mesos següents sobre quota base 

mínima el tipus corresponent de cotització vigent. 



NOVA BONIFICACIÓ PER TREBALLADORES 
AUTÒNOMES QUE ES REINCORPORIN AL 

TREBALL EN DETERMINATS SUPÒSITS
Les treballadores incloses al RETA que hagin plegat l’activitat per 

maternitat, adopció, guarda, acolliment o tutela i es reincorporin a 
l’activitat per compte pròpia en els 2 anys següents a la data de baixa al 

RETA tindran una bonificació en virtut de la qual la seva quota per 
contingències comunes quedarà fixada, si cotitzen per base mínima, en 

50€ durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la 
reincorporació. 

Si opten per una base superior podran aplicar-se una bonificació del 
80% sobre la quota per contingències comuns de la base mínima.



SUBVENCIONS - CRÈDITS

- Catalunya emprèn : Xarxa per a la creació
d’empreses

- Barcelona activa : Portal de l’Ajuntament Barcelona
- Finempresa : Portal de Finançament d’empreses

Generalitat de Catalunya – Institut Català de Finances

- FISUB : Cercador d’ajuts i serveis creat per ACCIÓ.
Depèn de la Generalitat:
Acció = Agència per a la competitivitat de l’empresa



SUBVENCIONS - CRÈDITS

- INNOVAGRAF.ES : Portal de serveis basats en
productes d’Innovació. Secció de subvencions

- INICIA.GENCAT.CAT :
o Programa per a la recerca i la innovació, fins el 2020

Bàsicament son per temes d’investigació i
desenvolupament tecnològic.

- ACCIÓ.GENCAT.CAT : Ajuts i finançament



EXEMPLES LLIBRES 
D’INGRESSOS I DESPESES









Tel. 972 20 89 05

www.assessoriacentregestio.com
info@centregestio.com

MOLTES GRÀCIES!


