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de desenvolupar-se passen per
aquest punt”.
SUPERVIVÈNCIA DIFÍCIL. De poc serveix accelerar la tramitació d’una
nova empresa si aquesta no es
manté, i les possibilitats de sobreviure són escasses. Txaber Allué
Martí, professor de gestió d’empreses de la Universitat Rovira i
Virgili, explica a la Guia pràctica
de creació d’empreses, editada
per aquesta universitat, que fer
un pla d’empresa és indispensable per veure si el projecte és viable. Si no ho és, descartar-lo al-

La finestreta única per a la creació d’empreses
DOCUMENTS ESTALVIATS

Balanç d’un any i mig d’aplicació del decret de simplificació ddministrativa

Nombre
de tràmits fets

Tràmits en què s'aplica la declaració responsable

Documents Documents
estalviats estalviats
(mitjana)

(total)

Registre d'establiments industrials de Catalunya /
Registre d'indústries agroalimentàries de Catalunya

7.598

2

15.196

Registres d'activitats específiques

13.739

5

68.695

Aprovació de plans de labors
d’explotacions mineres a cel obert

240

3

720

Registre de Turisme de Catalunya

1.426

4

5.704

Comerç
TOTAL

1.326
24.329

1

1.326
91.641

TEMPS ESTALVIAT

Balanç d’un any i mig d’aplicació del Decret de Simplificació Administrativa

Temps de
Temps
Total resolució abans estalviat

Solució de nous tràmits al moment

Sol·licitar
finançament per a una
idea de negoci és
gairebé insuperable
EDUARD ROYO
PIMEC JOVES EMPRESARIS

menys t’estalvia fer una inversió
inútil, fet que passa sovint perquè
“la meitat dels projectes empresarials que es posen en marxa fracassen durant el primer any, i una
altra part important no superen el
moment decisiu entre el creixement i la consolidació, que sol
produir-se al cap de cinc anys
d’haver començat l’activitat”.
Elements claus del pla d’empresa
són un estudi de mercat, un pla de
màrqueting i un pla econòmic-financer, amb projeccions d’inversions, despeses i ingressos
com a mínim per a tres anys d’activitat. El pla d’empresa és imprescindible per intentar aconseguir recursos externs, ja sigui de
capital de risc, business angels o
els microcrèdits sense avals com
els de Microbank de La Caixa, que
des de la seva creació el 2007 n’ha
concedit a Catalunya més de
24.000 per un import màxim de

(mitjana dies)

Tacògrafs i limitadors
Comerç
Tallers i joieria
Certificats de no-sanció
Responsables de tallers
Registre de Turisme de Catalunya
Registre establiments industrials de Catalunya
Aprovació de plans de labors d’explotacions mineres a cel obert
Comunicació de directors facultatius
Aprovació concreta de treballs per a recursos de les seccions C i D
Carnets de mines
TOTAL

120
1.326
11
1.796
926
1.426
1.015
240
95
6
963
7.924

15
8
15
5
8
30
30
60
5
5
5
17

(en dies)

1.800
10.608
165
8.980
7.408
42.780
30.450
14.400
475
30
4.815
121.911
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25.000 euros i una mitjana que
volta els 5.800.
Royo considera que ben segur
un alt grau de les empreses moren
a causa d’una mala planificació de
negoci, i aquí s’hi barregen molts
aspectes. “La idea de negoci pot
semblar molt atractiva, però evidentment has de comptar molt
amb la sort si aquest ha de ser
l’únic motiu que faci que la iniciativa tingui èxit i prosperi en el
temps”, diu el representant de la
Pimec, segons el qual hi ha “un
dèficit de coneixements de quines
són les necessitats que ha de tenir
un projecte empresarial per ser
robust i sòlid, per superar les dificultats que es trobarà en els seus
primers 3-5 anys de vida”.
Una altra dificultat, tant si es

citar finançament per desenvolupar una idea de negoci a l’Estat
resulti una tasca gairebé insuperable”, diu Royo, que es felicita
per l’aprovació de la llei contra la
morositat que posarà fora de la llei
les empreses, especialment les
grans, que “s’han aprofitat de la
seva situació de força en relació
amb les petites per imposar-los
condicions de pagament abusives”. Sobre el fracàs empresarial,
la Cambra de Comerç de Barcelona assenyala en el document
L’empresari davant la crisi que
cal ajudar els que ho tornen a provar, perquè tenen més èxit la se-

planifica bé com si no, és l’accés al
finançament extern, del qual depenen massa els projectes d’inversió. Segons Informa D&B, en
els primers mesos de l’any es van
constituir a Catalunya 6.648 societats, amb un capital conjunt de
267,38 milions d’euros, una mitjana de 4.022 euros. Molt poc, tenint en compte que el mínim legal
per constituir una societat és de
3.005,6 euros en les limitades i de
60.101 euros en les anònimes, i això indica que els emprenedors
s’han de refiar massa d’un crèdit
que no raja. “La banca espanyola
és de les més conservadores del
món, i això, afegit a la situació de
crisi i a les noves mesures d’accés
al crèdit aprovades pel Banc d’Espanya, comporta que avui sol·li-

El procediment de
creació d’una
empresa té un cost
mitjà de 2.869 euros
"L’EMPRESARI DAVANT LA CRISI"
CAMBRA DE BARCELONA

ELS TRÀMITS

1

RESERVA DE LA DENOMINACIÓ SOCIAL. (Societats).

L’empresari ha de fer la reserva
de la denominació social al Registre Mercantil.

2

ATORGAMENT DE L’ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ.

3

SOL·LICITUD DEL NIF PROVISIONAL I DEL DEFINITIU. A

(Societats). L’empresari ha
d’anar a la notaria i aportar-hi el
certificat del desemborsament
del capital social. Aleshores ha
de signar l’escriptura de constitució.

l’Agència Tributària. Si omple el
document únic electrònic
(DUE) -presencialment o per
ordinador si l’interessat té certificat digital-, l’OGE s’encarrega de la tramitació d’aquest document i dels següents.

4

LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST
DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. (Societats). A

l’Agència Tributària.
gona vegada -el 18% dels que han
tingut èxit ja havien dirigit abans
una empresa i el 6% n’havien dirigit dues o més, i indica la manca
de recursos financers com a principal element dissuasiu a l’hora de
començar de nou. “Per això, la Comissió Europea recomana que els
països comunitaris garanteixin que
els noms dels empresaris que han
tancat de manera no fraudulenta
no figurin en llistes que limitin l’accés al crèdit del sistema bancari”,
diu la Cambra, que també reclama
que cal disminuir les traves a
l’obertura d’un nou negoci. A l’Estat espanyol cal fer deu tràmits per
crear una empresa (en relació amb
els 5,7 de mitjana als 30 països que
formen part de l’OCDE), es triga 47
dies de mitjana (13 dies a l’OCDE) i
el procediment té un cost mitjà del
15% de la renda bruta per càpita
-2.869 euros- (4,7 % a l’OCDE).

5

INSCRIPCIÓ DE LA SOCIETAT. (Societats). La inscrip-

6

TRÀMITS AMB LA SEGURETAT SOCIAL. (Societats i em-

7

INSCRIPCIÓ DE FITXERS DE
CARÀCTER PERSONAL. (So-

ció de la societat s’ha de fer al
Registre Mercantil.

presaris individuals). La mateixa oficina posa en marxa els tràmits per generar els codis de
compte de cotització i afiliar els
socis i els treballadors.

cietats i empresaris individuals). Es notifiquen a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades els arxius amb dades de caràcter personal d’empleats,
proveïdors... que hi haurà a
l’empresa.

Volem una administració àgil i única
RAS I CURT

Miquel Àngel Fraile

A

plaudim la posada en marxa
de l’Oficina de Gestió
Empresarial i estem segurs que
ajudarà molta gent, però també
hem de dir que per al nostre
sector crear una empresa no és el
problema, la qüestió és posar-la

en marxa i tot el procés que
comporta la seva obertura. Donar
d’alta un NIF és només una
qüestió d’anar a Hisenda i a la
Seguretat Social. Els problemes
vénen després, quan necessites
obtenir permisos, llicències,
adequacions dels locals, etc. Tot
un munt de paperassa que et
demanen les administracions
locals, que igualment provenen
de la Generalitat.
És cert que també s’ha anunciat
que s’ha fet una simplificació
administrativa per tal
d’alleugerir els tràmits, però el
que volem des de la Confederació
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de Comerç de Catalunya (CCC) és
que aquesta simplificació no
comporti el descontrol, que és el
que s’està vivint en aquests
moments. Estem preocupats, ja
que estem d’acord amb el principi
de “declaració responsable” que
indica que una persona és
suficientment responsable per
actuar de manera correcta i de
seguir i complir la normativa. La
qüestió és quan ens trobem que
l’administració és lenta a l’hora
de controlar si s’està actuant bé o
malament i aquesta lentitud
provoca, potser sense que sigui
fet expressament, situacions que

no haurien d’existir. Sempre hi
ha algú que s’aprofita d’aquest
buit per tal de fer les coses
malament, potser fins i tot sense
saber-ho, però alguns, segur,
amb mala fe.
Considerem que la normativa
està feta per complir-la i establir
les regles del joc, iguals per a
tothom. A més, també creiem que
cal per garantir als consumidors
què allò que consumeixin sigui de
qualitat i no se sentin estafats. És
per això que volem una
administració àgil, que informi
correctament, única i que estigui
al costat del ciutadà. I que, a més,

sigui contundent si algú no
compleix la normativa. Nosaltres
estem fent un gran esforç per tal
que el sector compleixi les lleis,
inclosos els nouvinguts, que
gràcies al nostre programa El
comerç t’acull l’acompanyem on
les administracions no arriben,
però no ho podem fer sols,
necessitem que aquells que tenen
la potestat s’impliquin i ens
ajudin. El comerç és vida, és
ciutat i som part important de
l’economia d’aquest país.

Secretari general de la CCC
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