
Les formes jurídiques més habituals en projectes emprenedors són:

- Projectes unipersonals: treballador autònom i societat limitada.
- Projectes en què intervenen diversos promotors: societat limitada i cooperativa.

Hi ha altres formes jurídiques, tot i que aquestes són les més habituals.

En el cas dels projectes unipersonals:

La forma més ràpida, econòmica i senzilla és ser un treballador autònom.
Per exemple: activitat de prestació de serveis, botiga...

 TREBALLADOR AUTÒNOM

Inconvenient: tota la responsabilitat recau en el treballador, que fa front a aquesta 
responsabilitat amb tot el seu patrimoni personal.

Obligacions d’un treballador autònom:

 Impost sobre la renda de les persones físiques. El rendiment de l’activitat es pot 
calcular amb el que s’anomena una estimació directa normal o simplificada —la que tenen la 
major part dels treballadors autònoms— o bé amb una estimació objectiva. Aquesta estimació 
dependrà de l’activitat de l’emprenedor i del volum d’ingressos, i cada tipus de càlcul de 
rendiment comporta unes obligacions diferents:

Estimació directa normal: s’ha de portar una comptabilitat.
Estimació directa simplificada: s’ha de portar un registre de factures emeses i rebudes i d’inversions.
Estimació objectiva: s’han de conservar els documents.

 IVA, retencions i pagaments a compte de la renda, amb presentacions trimestrals   
 de les liquidacions i els resums anuals corresponents.

Voleu crear una empresa i no sabeu com dur a terme els tràmits legals?
Desconeixeu quines obligacions fiscals teniu segons les diferents formes jurídiques?

Descobriu la forma jurídica que millor s’adapta al vostre projecte!

A continuació, us plantegem un resum de la càpsula formativa: «Formes jurídiques».
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L’impost sobre la renda és progressiu. Això significa que, si hi ha més rendiment, el 
percentatge que s’aplica és més gran. Per això, és habitual que si un autònom augmenta el 
seu volum de facturació canviï la forma jurídica i passi a societat de responsabilitat limitada.

 SOCIETAT LIMITADA

- Té personalitat jurídica pròpia.
- És adequada si es vol limitar la responsabilitat de la persona promotora del negoci.
- És un pas evolutiu quan el negoci d’un treballador autònom creix i hi ha més inversions, 
contractació de personal, aportacions, endeutament...
- S’utilitza per limitar la fiscalitat, ja que l’IRPF és progressiu i, en canvi, l’impost de societats és 
un percentatge fix.

La societat limitada és adequada quan l’activitat l’inicien dues o més persones:
- Totes les persones tenen la titularitat del negoci.
- Es defineixen les seves aportacions.
- Es poden establir pactes de funcionament entre les persones sòcies.
- Necessita una aportació inicial de 3.005 euros de capital mínim.

Obligacions �scals:

 L’impost de societats és un percentatge fix sobre el benefici. 
 IVA, retencions i pagaments a compte de la renda, amb presentacions trimestrals 
 de les liquidacions i els seus resums anuals.
 Cal portar una comptabilitat.
 
Obligacions mercantils:
 
S’han de presentar els llibres comptables i els comptes anuals al Registre Mercantil, donat que 
la informació comptable de les societats és pública.

 COOPERATIVA

És un tipus de societat mercantil on els promotors són alhora treballadors de l’empresa i això 
també passa amb les noves persones que s’incorporen al negoci. La majoria passen a ser 
treballadors i socis. 
Integra els principis de lloc de treball estable, equitat, igualtat i viabilitat econòmica. La seva 
gestió és democràtica i hi ha un alt grau de participació dels socis.

Re���
FORMES JURÍDIQUES



Re���
FORMES JURÍDIQUES

- Té un registre propi: el Registre de Cooperatives.
- Inicialment, cal un mínim de dos socis.
- Cada soci fa una aportació al capital social.
- El capital social mínim és de 3.000 euros.
- La responsabilitat dels socis pot ser limitada o il·limitada, segons el que es pacti en els 
estatuts.

Obligacions �scals:

 Té les mateixes obligacions que les societats limitades, tot i que té un percentatge 
 d’impost de societats més baix.
 Està obligada a crear un fons de reserva més elevat que les societats limitades.
 
Obligacions mercantils:

 Té les mateixes obligacions que la societat limitada, però els llibres comptables i  
 comptes anuals s’han de presentar al Registre de Cooperatives.

Cada tipus de titularitat té els seus avantatges i obligacions i pot variar segons l’evolució 
de l’empresa.

Podeu obtenir més informació en el Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.


