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AJUNTAMENT DE ROSES

COM OBRIR
UN NEGOCI
A ROSES
INFORMACIÓ
BÀSICA

Ajuntament de Roses
Promoció Econòmica
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PRESENTACIÓ
La finalitat d’aquest dossier és posar tota la
informació necessària a l’abast de les persones interessades a obrir un negoci propi o treballar com autònom, ja que s’ha comprovat
que l’èxit d’una empresa depèn en gran mesura d’una bona organització i planificació.
SERVEI D’ASSESSORAMENT
I CREACIÓ D’EMPRESES
Són oficines on es pot rebre tot tipus d’informació i assessorament sobre requisits i recursos per a la posada en funcionament de la
vostra empresa. També donen suport en la realització del Pla d’Empresa, que és el document que ajuda a tenir en compte tots els
aspectes i que permet analitzar la viabilitat
del projecte empresarial.
A Roses: Àrea de Promoció Econòmica.
Carrer Madrid, 1 Cita prèvia: tel. 972 15 25 21
PLA D’EMPRESA
És una eina de reflexió que permet definir el
projecte de negoci, fer un estudi previ de tots
els aspectes i analitzar si el projecte és viable.
També és útil com a carta de presentació per
sol·licitar suport financer i serveix de referència per a les accions futures de l’empresa, així
com a instrument de mesura dels rendiments.
Inclou:
– Empresari: perfil personal
– Disseny del producte o servei
– Estudi de mercat: clients, competència
– Pla comercial: distribució, promoció, imatge...
– Recursos humans: nombre de treballadors, forma de contractació...

– Forma jurídica: definició, procediments
administratius,tràmits...
– Pla econòmic-financer: inversió inicial,
finançament, ajuts, resultats...
– Ajuts i subvencions

Model de Pla d’empresa:
www.inicia.gencat.cat
(en l’apartat Creació, cliqueu: Pla d’empresa)
FORMES JURÍDIQUES
És la forma que prendrà l’empresa i de la qual
es deriven obligacions i tràmits que s’han de fer.
– Empresari individual autònom
– Comunitat de béns
– Societat de responsabilitat limitada
– Societat anònima
– Societat civil
– Societat cooperativa
– Societat col.lectiva
– Societat comanditària
– Societat anònima laboral

Més informació: canalempresa.gencat.cat
(cliqueu: Començar un negoci > Crear
l’empresa > Formes jurídiques)
TRÀMITS
Dependrà de la forma jurídica escollida, si és
una indústria, si es compra o lloga un local, si
s’han de fer obres... Els més bàsics són:
– Declaració censal d’alta de les obligacions
fiscals i alta de l’IAE: s’ha de fer a Hisenda.
Delegació de Figueres: pl. de la Palmera, 4
Més informació: www.agenciatributaria.es
(cliqueu: Empreses i professionals)
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– Alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social, alta de l’empresa i dels treballadors: s’han de fer les gestions a la
Tresoreria de la Seguretat Social.
Delegació de Figueres: c/ Sant Rafael, 11
Més informació: www.seg-social.es
– Sol·licitud de llicència d’activitat municipal,
llicència d’obres: s’ha de fer a l’Ajuntament
de Roses: plaça de Catalunya, núm. 12
Alguns tràmits es poden fer via Internet:
www.roses.cat (cliqueu: Tràmits > en l’apartat Temes cercar el tràmit a realitzar segons el cas )
ALTRES TRÀMITS
– Comunicació d’obertura del lloc de treball,
llibre de visites, obtenció del calendari
laboral: s’han de dur a terme als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya.
Delegació de Girona: pl. Pompeu Fabra, 1.
Edifici de la Generalitat
Més informació: canalempresa.gencat.cat
(cliqueu: Començar un negoci > Contractar
treballadors > Seguretat i salut en el treball)
– Contractes dels/de les treballadors/ores:
Oficina de Treball de la Generalitat.
Delegació de Figueres: carrer Anicet de
Pagès, 10
Més informació: www.oficinadetreball.cat
(cliqueu: Empreses i col.laboradors >
Orientació per a la contractació>Tipus
de contractes)

Més informació: www.inicia.gencat.cat
(cliqueu: Creació > Passes a seguir per crear
la teva empresa. Dins el text trobareu Guia
de Tràmits i Formes Jurídiques)
OBLIGACIONS FISCALS
Tota persona física o jurídica té unes obligacions fiscals a nivell estatal, autonòmic i local,
segons el tipus d’empresa.
– Impostos estatals i autonòmics:
- Impost sobre societats
- IRPF
- Impost sobre successions i donacions
- Impost sobre el patrimoni
– Impostos locals:
- Impost d’activitats econòmiques
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Més informació: canalempresa.gencat.cat
(cliqueu: Començar un negoci > Fiscalitat de
l’empresa)
OBLIGACIONS COMPTABLES
Depenent de la forma jurídica i d’estimació dels
impostos fiscals es determinen els llibres de registres comptables que cal obrir (vendes i ingressos,
compres i despeses, béns d’inversió...)
Més informació: canalempresa.gencat.cat
(cliqueu: Començar un negoci > Crear
empresa > Procés de constitució i tràmits >
Autònom > Centre de treball)
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ADRECES D’INTERÈS
– Creació d’empreses
www.inicia.gencat.cat
– Responsabilitat social
www.gencat.cat/empresaiocupacio
(cliqueu: Àmbits d’actuació > Empresa > Responsabilitat social de les empreses (RSE))
– Ajuts i subvencions
www.accio10.cat
(cliqueu: Ajuts i subvencions)
– Tràmits, procediments i serveis de l’Ajuntament de Roses
www.roses.cat
(cliqueu: Tràmits > en l’apartat Temes cercar el tràmit a realitzar segons el cas)
– Ordenances fiscals de Roses
www.roses.cat
(cliqueu: Ajuntament > Informació administrativa > Ordenances i bans)
– Exempcions i bonificacions dels tributs municipals
www.roses.cat
(cliqueu : Tràmits > Altres > Exempcions i bonificacions dels tributs municipals)
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– Àrea de Promoció Econòmica de Roses
www.roses.cat/la-vila/promocio-economica

Ajuntament de Roses
Promoció Econòmica

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, dins el Projecte “Treball als barris”

