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ANNEX I. ENQUESTA DE L’ESTUDI DE MERCAT PROPI 
 

1. Fitxa del Qüestionari 
 

 Descripció 

Preguntes filtre No 

Període Les enquestes es van fer en 3 setmanes 

Nº Preguntes 
3 preguntes de segmentació 

7 Preguntes d’informació 

Estil del qüestionari 
Estructurat amb preguntes tancades. 

Contacte personal 

Mida de la mostra 38 

Població Província de Barcelona 

Localització Manresa, Barcelona i Castellterçol 

Lloc En llocs públics (bars, universitat) i a cases 

Taula 1. Fitxa del Qüestionari 
Font: elaboració pròpia 

 

2. Qüestionari 
 

1. Grup d’edat al qual pertany 

a. 20 - 29 

b. 30 - 39 

c. 40 - 49 

d. >= 50  

 

2. Gènere 

a. Home 

b. Dona 

 

3. Mida de la família 

a. Un  

b. Dos 

c. Tres 

d. Més de Tres 
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4. Consumeix cremes de verdures fetes a casa 

a. Mai 

b. Ocasionalment 

c. De manera habitual 

 

5. Consumeix cremes de verdures envasades 

a. Mai 

b. Ocasionalment 

c. De manera habitual 

 

6. Lloc de compra (real o hipotètic) 

a. Hipermercat 

b. Supermercat 

c. Botiga tradicional 

d. Botiga especialitzada o “gourmet” 

 

7. Quin preu estaria disposat a pagar per una ració  de crema de verdures?  

a. 0,5 – 0.99€ 

b. 1 – 1.99€ 

c. 2 – 2.99€ 

 

8. Quin tipus de format s’adaptaria millor a les se ves necessitats 

a. Tetrabrik 
b. Botella Vidre 

c. Botella de plàstic 

d. Envàs flow pack (explicar que és, si es considera necessari) 

 

9. Preferiria adquirir el producte fresc (refrigera dor) o en conserva (fora del 
refrigerador). 

a. Fresc 

b. Conserva 
 
10. Lloc de consum (real o hipotètic) 

a. A casa 

b. A la feina 

c. Altres (excursions, en viatges, etc..) 
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ANNEX II. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA 

SOCIETAT LIMITADA  

 
1. Noció 

 

És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica pròpia, on 

el capital, que està dividit en participacions iguals, indivisibles i acumulables, 

s'integrarà per les aportacions de tots els socis, els quals no respondran 

personalment dels deutes socials.  

 

El capital social estarà constituït per les aportacions dels socis que podran ser en 

metàl·lic, béns o drets. 

 

2. Denominació 

 

La denominació de la societat serà lliure però limitada a què sigui diferent a 

qualsevol altra societat inscrita, incloent en el nom “societat de responsabilitat 

limitada” o “SL”, o bé “societat unipersonal de responsabilitat limitada” o “SLU”. 

 

3. Nombre de Socis 

 

No es requereix un mínim de socis per a la seva constitució; es permet la societat 

unipersonal originària i sobrevinguda. Tampoc hi ha un màxim de socis.  

 

Les societats unipersonals de responsabilitat limitada estan obligades a fer constar 

aquesta circumstància en el Registre Mercantil, expressant en la inscripció, la 

identitat de l'únic soci i constant aquesta situació en tota la documentació de gir 

empresarial. 

  

Les societats unipersonals estan obligades a fer constar aquesta circumstància en el 

Registre Mercantil, expressant en la inscripció, la identitat de l'únic soci i constant 

aquesta situació en tota la documentació de gir empresarial. 

 

4. Responsabilitat dels socis 

 

Els socis no tenen responsabilitat patrimonial personal respecte dels deutes de la 

societat, la qual respon amb el seu patrimoni.  
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La seva responsabilitat es limita al capital aportat a la societat. 

 

5. Fundació 

 

Per a la constitució d'una SL és necessària Escriptura Pública i Inscripció en el 

Registre Mercantil. 

 

6. Domicili 

 

El domicili de la Societat s'ubicarà en el territori nacional i en el lloc on estigui 

establerta la seva representació legal, o les seves instal·lacions o al lloc on 

desenvolupi les seves activitats. 

 

7. Drets dels socis 

 

Els accionistes d'una S.L. tenen entre altres els següents drets: 

• Dret a participar en el repartiment de beneficis. 

• Dret a participar en el patrimoni resultant de la liquidació.  

• Dret d'assumpció preferent de participacions en els supòsits d'ampliació de 

capital.  

• Dret de separació de socis en determinats supòsits.  

• Dret d'assistència i vot en les Juntes Generals.  

• Dret d'obtenir certificacions dels acords socials i de les actes de les Juntes 

de socis.  

• Dret d'impugnació d'acords socials.  

• Dret d'informació en els períodes previstos en els Estatuts. 

 

8. Capital social 

 

El capital social mínim és de 3.005,06€, totalment subscrit i desemborsat en el 

moment de la constitució, dividit en participacions iguals, indivisibles i acumulables. 

No existeix capital màxim.  

 

Només podran ser objecte d'aportació els béns o drets patrimonials susceptibles de 

valoració econòmica. Tota aportació es considera realitzada a títol de propietat 

excepte si s'estipula el contrari.  



   

 

8 

 

Annexes             

 

Aportacions monetàries  

 

• La Llei estableix que l'aportació ha de ser en moneda nacional, actualment 

significa amb euro. Si és en moneda estrangera es determinarà la seva 

equivalència en euros amb arranjament a la Llei. 

• Davant notari s'haurà d'acreditar la realitat de les aportacions dineràries 

mitjançant notificació del dipòsit d'aquestes quantitats a nom de la societat 

en una entitat de crèdit que el notari incorporarà a l'escriptura.  

 

Aportacions no monetàries  

 

• S'han de descriure en l'escriptura de constitució o en la d'augment de capital, 

així com estipular la seva valoració en euros i la numeració de les 

participacions assignades en pagament.  

• En aquest capítol serà d'aplicació el què disposa la Llei de Societats 

Anònimes. No obstant, en les SL no és necessari la valoració del bé per un 

expert independent. 

 

9. Administració de la societat 

 

Dos són els òrgans importants en el govern de la societat:  

 

Junta General de Socis : Òrgan deliberant que expressa en els seus acords la 

voluntat social. Les seves funcions principals són: 

 

• la censura en la gestió social, aprovació dels comptes anuals i aplicació del 

resultat.  

• Nomenament i separació d'administradors, liquidadors i en el seu cas, 

d'auditors de comptes.  

• Modificació d'estatuts socials  

• Augment o reducció del capital social  

• Transformació, fusió i escissió de la societat o qualsevol altra operació de 

rellevància.  

• Dissolució de la societat  

 

Els Administradors : Òrgan executiu i representatiu que a la vegada, porta a terme 
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la gestió administrativa diària de l'empresa i la representació de l'entitat en relació a 

tercers. L'òrgan d'administració pot optar per una de les formes següents:  

 

• Administrador únic  

• Administradors solidaris  

• Administradors mancomunats  

• Consell d'Administració  
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ANNEX III. DETALLS DELS TRÀMITS CONSTITUTIUS 

 
1. CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL NOM  

 

Consisteix en una certificació que acrediti que no existeix cap altra societat amb el 

mateix nom que la que es vol constituir.  

La certificació negativa de denominació social es sol·licitarà mitjançant model oficial 

numerat i únic per a cada certificació sol·licitant tres denominacions socials, 

entenent-se que la certificació, es lliurarà sobre la primera d’elles que no aparegui 

registrada.  

La certificació negativa tindrà una vigència de 3 mesos des de la data de la seva 

expedició. Transcorregut aquest termini caldrà sol·licitar una nova certificació. 

Caldrà presentar aquest certificat de denominació negativa davant el notari en el 

moment d’atorgament de l’escriptura pública i es protocolitzarà amb l’escriptura 

matriu.  

 

• Documentació necessària:  

o Imprès estàndard que cal obtenir al Registre Mercantil Central de 

Madrid o bé per internet: http://www.rmc.es. Cal indicar que el tràmit 

per internet és molt senzill.  

 

• Termini de sol·licitud: Abans d'atorgar l'escriptura pública davant notari  

 

• Lloc: Registre General de Societats Mercantils,  

Príncipe Vergara,94 

28006 MADRID (Tel. 902.884.442)  

 

L’import a satisfer varia depenent de com es lliuri la certificació, recollida en persona 

al Registre Mercantil Central de Madrid, per correu certificat o per missatgeria. 

Incloent les despeses de transport, no acostuma a ser un import superior a 21 

euros.  

 

2. ESCRIPTURA DAVANT NOTARI  

 

L’escriptura de constitució i els estatuts regeixen el funcionament de la societat. En 

aquest acte els socis procediran a l’aprovació dels estatuts que formen part del text 

de l’escriptura o, com a document a part, s’uneixen a la mateixa. Els socis fundadors 
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procedeixen a la signatura de l'escriptura de constitució de la societat. Aquesta 

escriptura haurà de ser signada davant notari per tots els socis fundadors.  

 

• Documentació necessària:  

o Certificació negativa del nom 

o DNI i NIF de tots els socis fundadors  

o Estatuts de la societat  

o Certificat bancari que acrediti les aportacions monetàries dels socis  

o Capital social  

o Quantitat social que aporten cadascun dels socis i repartiment 

percentual del capital 

o Objecte social de la societat  

o Domicili social  

o Relació de finques i immobles o altres béns que s’aportin  

o Nom de l’administrador, o administradors de la societat, o consell 

d’administració.  

 

• Termini per atorgar l’escriptura pública de constitució de la societat: Abans 

de l’inici de l’activitat i dins d’un termini de 2 mesos després de l’obtenció de 

la certificació negativa de la denominació de la societat amb l’objectiu de que 

la certificació no caduqui.  

 

• Lloc: Notaria  

 

Contingut de l’escriptura de constitució:  

 

En l'Escriptura es farà constar:  

o El nom, cognoms, nacionalitat i domicili dels atorgants i edat  

o La voluntat de constituir una societat.  

o Identificació de les aportacions de cada soci (metàl·lic, béns o drets) i el 

nombre 

   d’accions o participacions atribuïdes a cada soci per la seva aportació.  

o Els estatuts que hauran de regir la nova societat  

o Noms, cognoms i edat de les persones que s'encarreguin inicialment de 

l'administració i representació social, nacionalitat i domicili, així com les 

mateixes circumstàncies dels auditors de comptes de la societat, si 

procedeix.  
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o Els pactes lícits i condicions especials sempre que no s'oposin al que 

disposa la llei. 

 

Contingut mínim dels estatuts:  

 

Són la norma bàsica que regula el funcionament de les societats i han de contenir 

com a mínim:  

o Denominació de la societat  

o Objecte social  

o Durada de la societat  

o Data en que s'iniciaran les seves operacions  

o Domicili social i el de les seves sucursals o delegacions  

o Capital social, nombre d'accions o participacions en que es divideix el capital, 

valor nominal de les mateixes, classe, sèrie i nombre d'accions i drets de 

cada una de les classes, import efectivament desemborsat i si són 

nominatives o al portador. 

 

Òrgans d'Administració: règim d'actuació, nombre (en el consell no inferior a tres), 

termini de duració del càrrec i sistema de retribució si el tenen.  

o Forma de presa d'acords  

o Data de tancament de l'exercici social. A falta de disposició estatuària 

s'entendrà que l'exercici acaba el 31 de desembre de cada any.  

o Règim de les prestacions accessòries  

o En el seu cas, mencions facultatives com ara els drets especials dels 

fundadors.  

 

3. CODI D’IDENTIFICACIÓ FISCAL  

 

Una vegada la societat ha quedat legalment constituïda, s’haurà de procedir a 

sol·licitar el CIF provisional a través del qual, i a efectes fiscals, la societat quedarà 

plenament identificada, amb independència de les modificacions que experimenti.  

 

• Documentació que cal aportar:  

o Imprès model 036  

o Còpia de l’escriptura de constitució  

o Fotocòpia del DNI del sol·licitant si és administrador o fotocòpia del 

poder notarial si és un apoderat  
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• Termini: 30 dies a partir de l’atorgament de l’escriptura  

 

• Validesa: Hi ha un termini de 6 mesos per a sol·licitar el CIF definitiu. 

 

• Lloc: Agència Estatal de l’Administració Tributària 

 
4. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 

DOCUMENTATS 

 

Aquest impost grava el capital escripturat. El tipus de gravamen és un 1% sobre el 

capital social.  

 

• Documentació necessària:  

o Model 600 que el contribuent haurà de completar amb el pagament, 

el qual es realitzarà a la mateixa Delegació Territorial d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest imprès conté la 

informació següent:  

� Dades de l’empresa  

� Dades del document (normalment escriptura pública) que 

recull la constitució.  

� Liquidació del tribut  

� Dades del presentador del document 

� Ingrés  

� Primera còpia i còpia simple de l’escriptura de constitució  

 

• Termini: 30 dies hàbils a partir de l’atorgament de l’escriptura 

  

• Lloc: Delegació Territorial d'Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya 

 

5. REGISTRE MERCANTIL  

 

El Registre Mercantil té per objecte la inscripció de les societats mercantils, les 

entitats de crèdit i d’assegurances, així com les societats de garantia recíproca, les 

institucions d’inversió col·lectiva i fons de pensions, i qualsevol persona, natural o 

jurídica quan així ho disposi la Llei  
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També correspon al registre mercantil la legalització dels llibres dels empresaris, el 

dipòsit i la publicitat dels documents comptables i qualsevol funció atribuïda per les 

lleis.  

La inscripció al Registre Mercantil és obligatòria per a les societats mercantils.  

 

• Documentació necessària:   

o Per a la inscripció haurà de presentar-se la escriptura pública o, en 

casos permesos, el document privat.  

o Caldrà adjuntar també el document que justifica el pagament de 

l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

Documentats (model 600).  

 

• Termini per a la inscripció: La inscripció s’ha de realitzar dins del mes 

següent a l’atorgament dels documents.  

 

• Lloc: Registre Mercantil 

 

 

6. DECLARACIÓ D’ALTA A L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS EC ONÒMIQUES 
(IAE)  

 

L’empresa té l’obligació de donar-se d’alta d’IAE en l’epígraf que li correspongui en 

funció de la seva activitat.  

 

L'IAE és un tribut local directe al qual estan subjectes totes les persones físiques i 

jurídiques que realitzin una activitat empresarial, professional o artística dins del 

territori espanyol. Es presentaran tantes altes com activitats es tingui intenció 

d’exercir.  

 

A partir de l’1 de gener de 2003 resten exemptes les societats, tant les mercantils 

com les civils, amb una xifra de negocis inferior a 1 milió d’euros. Alhora, cal indicar 

que durant els dos primers anys d’exercici d’una activitat també hi ha exempció de 

satisfer l’IAE, llevat que l’activitat s’hagi dut a terme sota un altra titularitat, 

circumstància que s’entendrà que succeeix, entre d’altres supòsits, en els casos de 

fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. No obstant, sempre hi ha 

obligació de donar-se d’alta, essent possible utilitzar el model 036, és a dir aprofitant 

el mateix model que s’ha utilitzat per a sol·licitar el CIF.  
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L’import a satisfer va en funció de la pròpia activitat, del municipi en el qual es 

realitza l’activitat i de determinats elements tributaris tals com: potència instal·lada 

en kilowats de la maquinària, superfície del local, nombre d’habitants del municipi, 

etc.  

 

L’ajuntament pot posar un índex general d’increment per a tot el municipi i un índex 

de situació en funció de la ubicació del local dins del propi municipi que va de 0,4 a 

3,8. La Diputació Provincial pot establir un recàrrec de fins el 40%.  

 

L’alta de l’impost es podrà presentar a la Delegació d’Hisenda on radiqui el domicili 

fiscal amb el model 036.  

 

• Documentació necessària:  

o Imprès model que contindrà:  

o Dades d’identificació  

o DNI i NIF del gerent o persona autoritzada per satisfer el pagament  

o Còpia de la targeta d’identificació fiscal  

 

S’acostuma a realitzar aquest tràmit juntament amb el de l’obtenció del CIF i per 

tant, s’aporta també l’original i una còpia de l’escriptura de constitució.  

Termini: 10 dies hàbils abans d’iniciar l’activitat empresarial  

• Lloc: Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

 

7. DECLARACIÓ CENSAL D’ALTA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRI ES  

 

Per a poder iniciar les activitats la societat ha de donar-se d’alta de les obligacions 

fiscals. Cal indicar que la comunicació de totes aquestes obligacions es pot efectuar 

en el mateix model 036 mitjançant el qual hem sol·licitat el CIF provisional. Per tant, 

en el moment en que es presenta el model 036 davant d’Hisenda per tal d’obtenir un 

CIF provisional, a la vegada en el mateix document es poden comunicar les 

obligacions fiscals i l’alta de l’IAE.  

 

• Documentació necessària:  

o Primera còpia i còpia simple de l’escriptura pública de constitució  

o Fotocòpia del DNI de l’administrador  

o Model 036 degudament complimentat que contindrà les dades 

següents:  
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o Dades generals  

o Domicili fiscal  

o Obligacions tributàries (IVA, retencions IRPF, Impost sobre Societats, 

etc.)  

o Epígraf de l'IAE  

o NIF  

 

• Termini: Abans de l'inici de l’activitat  

 

• Lloc: Agència Estatal de l’Administració Tributària 

 

8. INSCRIPCIÓ DE L’EMPRESA A LA TRESORERIA GENERAL DE LA 

SEGURETAT SOCIAL I OBTENCIÓ DEL NÚMERO DE PATRONAL  

 

És l’acte mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a 

l’empresa o a l’empresari un número per a la seva identificació en el respectiu règim 

del Sistema de la Seguretat Social.  

 

La inscripció d’empresa serà imprescindible per tal de donar d’alta als treballadors 

afiliats.  

Si l’empresa té més d’un centre de treball, haurà d’obtenir un número d’identificació 

per cada centre de treball situat a cada província.  

 

• Documentació necessària:  

o Original i fotocòpia de l'IAE  

o Model TA-6 d’inscripció de l’empresa, per triplicat  

o Fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud d’inscripció  

o Pòlissa de cobertura de riscos d’accidents de treball i malalties 

professionals per la Mútua Patronal o per la Seguretat Social, per 

quadruplicat  

o Imprès d’alta del treballador contractat  

o Original i còpia de la targeta d’identificació fiscal  

o Original i còpia de l’escriptura de constitució de la societat  

 

• Termini: Abans que els treballadors comencin la seva activitat. 

• Lloc: Tresoreria General de la Seguretat Social  
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9. ALTA I AFILIACIÓ DELS TREBALLADORS AL RÈGIM GENE RAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL  

 

Estan obligades a fer aquest tràmit les empreses que tinguin treballadors per 

compte aliena dins del Règim General de la Seguretat Social.  

 

El número de patronal és únic per a cada centre de treball i vàlid per a tot el territori 

espanyol. L’empresari o representant legal de la societat està obligat a afiliar a tots 

els treballadors de l’empresa inclosos al règim general.  

 

El número d’afiliació assignat al treballador serà vàlid per a tota la vida; per tant, 

quan una empresa contracti un treballador que ja el tingui, només haurà de donar-lo 

d’alta a nom de l’empresa.  

 

• Documentació necessària:  

o Còpia del DNI del treballador.  

o Model TA-1 si es tracta de la primera afiliació.  

o Model TA-2 si no és la primera afiliació. Mitjançant aquest model 

s’haurà de comunicar obligatòriament l’alta, la baixa i les variacions 

de dades  

 

• Termini: Abans de la incorporació al lloc de treball.  

• Lloc: Direcció Provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social corresponent 

al domicili de l’empresa on presta serveis el treballador.  

 

10. ALTA DE L’EMPRESARI EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒ NOM DE LA 
SEGURETAT SOCIAL  

 

Estaran obligatòriament inclosos al règim especial d'autònoms:  

 

- Els empresaris individuals.  

- Els professionals.  

- Administradors, consellers i treballadors d’una societat que realitzin funcions de 

direcció o gerència i alhora posseeixin el control efectiu.  

- També ho estaran aquells treballadors que prestin serveis per a una societat 

mercantil capitalista a títol lucratiu (no tenint funcions de gerència), de forma 
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habitual, personal i directa sempre que alhora posseeixin el control efectiu de la 

societat.  

 

S'entendrà que s'ostenta el control efectiu en tot cas quan el treballador (amb o 

sense càrrec directiu) posseeixi accions o participacions que representin almenys el 

50% del capital social.  

 

Per tant, un soci que no és ni treballador ni administrador, amb independència del 

seu grau de participació no ha de donar-se d’alta en el Règim Especial d’Autònoms. 

No obstant, si aquest soci desenvolupa alguna tasca, ja sigui de gerència, direcció o 

bé la prestació de serveis habituals i a més ostenta el 50% o més de les accions, 

s’entén que té el control efectiu, i per tant ha de donar-se d’alta d’autònoms i no 

s’admet prova en contra.  

 

• Igualment es presumirà que s’ostenta el control efectiu, llevat prova en contra, 

quan es doni alguna de les circumstàncies següents:  

 

a) Que el treballador juntament amb altres persones que convisquin amb ell i que 

estiguin unides per vincles directes o polítics fins al segon grau, posseeixin el 50% 

del capital social de la societat. Així doncs, la persona que sigui administrador o 

treballador d’una societat sense ser-ne soci no ha de donar-se d’alta del règim 

d’autònoms, llevat que pugui demostrar-se que els familiars amb els que conviu 

tinguin la meitat o més del capital social.  

 

b) Que el treballador posseeixi almenys una tercera part del capital social. En aquest 

sentit comentar que un soci treballador que posseeix un terç del capital, es 

presumeix que ostenta el control efectiu però si pot demostrar-se que no és així, no 

caldrà que es dongui d’alta d’autònoms.  

 

c) Que el treballador posseeixi almenys el 25% del capital social i tingui atribuïdes 

funcions de direcció i gerència a la societat. Per tant, un soci amb un 25% caldrà 

que es dongui d’alta en el règim d’autònoms quan desenvolupi tasques de gerència i 

direcció. No obstant, aquest fet admet prova en contra.  

 

La inclusió en aquest règim no exclou la possibilitat que l'interessat pugui estar 

inclòs a altres règims de la S.S. de forma simultània.  

• Documentació necessària:  

o Original de l’ IAE  
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o Fotocòpia del DNI  

o Imprès model TA.0521  

 

• Lloc: Tresoreria General de la Seguretat Social.  

 

• Termini de presentació: 30 dies naturals següents a l'inici de l'activitat.  

 

11. ALTA DE COBERTURA DE RISCOS D’ACCIDENTS DE TREB ALL I 
MALALTIA PROFESSIONAL  

 

Els empresaris, quan inscriguin l’empresa, hauran d’acollir-se, obligatòriament, a la 

cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia professional, bé a la Seguretat 

Social o bé a una mútua d’accidents de treball o malaltia professional.  

 

• Documentació necessària: 

o Model AT-16, per acollir-se al Sistema de la Seguretat Social. 

Informació general de l’empresa i riscos a protegir.  

o Model establert a tal efecte per la Mútua d’Accidents de Treball i 

Malaltia Professional. En aquest cas, la Mútua ho comunicarà a la 

Tresoreria Territorial de la Seguretat Social adjuntant una còpia del 

document d’Associació.  

o Model P-1 si el treballador vol incloure beneficiaris.  

 

• Termini: Quan es fa la inscripció de l’empresa.  

 

• Lloc: Tresoreria de la Seguretat Social  

 

12. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES DE TREBALL  

 

En funció dels tipus de contractes laborals entre l'empresa i els treballadors, aquests 

s'hauran de formalitzar en model oficial davant les oficines de l'INEM.  

 

13. COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL  

 

L’empresari o representant legal de la societat comunicarà a l’autoritat laboral 

l’obertura del centre de treball on es desenvoluparà l’activitat de l’empresa.  
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Igualment, s’haurà de comunicar a l’autoritat laboral la represa de l’activitat després 

d’efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d’importància.  

 

• Documentació necessària:  

 

Model oficial per quadruplicat que contindrà les dades següents:  

Dades de l’empresa:  

o Nom o raó social  

o Domicili social  

o Activitat econòmica  

o DNI o NIF  

o Expressió de si l’empresa és de nova creació o ja existent  

o Entitat gestora o col·laboradora d’accidents de treball i malalties 

professionals  

 

Dades del centre de treball:  

o Nom  

o Domicili i telèfon  

o Activitat econòmica.  

o Nombre de treballadors.  

o Número d’inscripció a la Seguretat Social  

o Superfície construïda  

o Depenent del tipus d’activitats, caldrien memòries explicatives  

 

Dades de producció i /o emmagatzematge del centre de treball:  

o Utilització de substàncies perilloses.  

o Potència instal·lada.  

o Maquinària o aparells instal·lats.  

 

• Termini: La comunicació es presentarà en els 30 dies naturals següents a 

l’obertura del centre de treball o represa de l’activitat.  

 

• Lloc: Serveis Territorials del Departament de Treball 
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14. CALENDARI LABORAL  

 

L’empresa exposarà en tots els centres de treball el calendari laboral, en el qual 

figuraran les festes nacionals, les de la Comunitat Autònoma i les del municipi, 

distribuint els dies laborables d’acord a la jornada màxima legal. 

 

15. SOL·LICITUD LLICENCIA MUNICIPAL D’OBRES I LIQUI DACIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRE S 

 

En el cas de que l’obertura de l’activitat requereixi fer obres és necessari demanar 

permís d’obres, majors o menors en funció si hi ha o no augment del volum 

habitable, a l’ajuntament corresponent i liquidar l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres.  

 

• Lloc de tramitació: l’Ajuntament de la població. 

 

16. SOL·LICITUD DE LLICENCIA D’ACTIVITAT 

 

Comunicar o demanar la llicencia d’activitat és un acte obligatori i previ a l’inici de 

qualsevol activitat empresarial que pretén ubicar-se en un local, instal·lació 

permanent o oficina, mitjançant el qual l’administració local i/o Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya assegura el compliment de les normatives 

establertes per poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.  

 

Depenent de l’activitat i dels elements objectius que la conformen (superfície del 

local, taller o magatzem, capacitat de públic potencial, capacitat de producció, 

potencia de la maquinaria....), l’activitat s’ubicarà en un dels diversos annexes de la 

Llei 3/1998 (Llei de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental) o de la 

Ordenança Municipal d’Activitats i aquest fet ens determinarà el temps, els costos i 

els diferents professionals que hauran d’intervenir en la tramitació de l’aprovació 

administrativa del inici de la nostra activitat. 

 

• Lloc de tramitació: l’Ajuntament de la població. 
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17. INSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT EN EL REGISTRE INDUST RIAL I EN EL 
REGISTRE SANITARI D’INDÚSTRIES I PRODUCTES 

 

Mitjançant el Decret 324/1996, es crea el Registre d’establiments industrials de 

Catalunya (REIC) el qual substitueix el Registre industrial corresponent a l’àmbit 

territorial de les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona. 

 

El REIC té per finalitat disposar d’una informació bàsica sobre les activitats 

industrials que sigui útil per al coneixement d’aquest sector i per a la presa de 

decisions en les polítiques industrials. Alhora, aquesta base de dades també ha de 

permetre donar un servei d’informació de qualitat als ciutadans.  

 

Per tal de protegir la salut pública, les empreses que es dediquen a activitats 

alimentàries estan subjectes a l'autorització prèvia de funcionament, la qual 

comporta la inscripció en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de 

Catalunya (RSIPAC) i en el Registre general sanitari (RGS). 

  

A Catalunya, les indústries que es registren al RSIPAC queden directament 

registrades al REIC per tant, en aquest cas es consideren dos tràmits simultanis. 

 

• Documentació necessària:  

La documentació que caldrà presentar al registre d’establiments industrials serà la 

següent:  

Dades relatives a l’empresa:  

o Fotocòpia del DNI de la persona signant i del NIF de l’empresa.  

o Còpia de l’escriptura notarial de constitució de la societat (per a les 

noves indústries i per als canvis de titularitat), i de les ampliacions, 

modificacions de l’adreça social, quan es donin aquests casos.  

 

Dades relatives a l’establiment i a la indústria:  

o Memòria descriptiva de l'activitat. 

o Breu exposició del tipus d'activitat que s'hi desenvolupa, aliments que 

s'hi produeixen i matèries primeres que s'hi utilitzen. 

o Característiques dels processos i dels tractaments que s'hi apliquen, 

amb especial referència a aquells que suposen un risc sanitari més 

alt.  

o Esquema de les instal·lacions. 
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o Representació gràfica de les dimensions de les instal·lacions, la 

disposició d'equips i la distribució de les àrees de treball. 

 

• Termini de presentació: Les dades corresponents a l’imprès normalitzat 

hauran de comunicar-se un cop acabada la instal·lació i abans d’iniciar 

l’activitat. També han de comunicar-se les variacions essencials i el 

cessament de l’activitat.  

 

La comunicació d’una variació essencial de les dades o del cessament de 

l’activitat s’ha de fer dins el termini de dos mesos des que s’hagi produït la 

variació o cessament.  

 

Quan el titular prevegi que el termini d’execució de la nova instal·lació, de la 

modificació o del trasllat sigui superior a 1 any, comunicarà, abans de 

començar l’execució, les dades corresponents a l’imprès normalitzat, així 

com el programa d’execució.  

 

• Lloc: Oficina de Gestió Empresarial.  
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 ANNEX VI. COMUNICACIONS I CONSULTES 
 

1. Consulta amb l’Agència Catalana de Seguretat ACS A 
 

Senyor Rius, 

  

En resposta a la vostra consulta, us informem que els controls a efectuar i les 

freqüències analítiques han de ser determinades per la pròpia empresa en funció del 

resultat de l'aplicació del sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i 

de l'evolució dels resultats de les pròpies analítiques, que s'han d'entendre normalment 

com un sistema de supervisió de l'eficàcia de l'aplicació de bones pràctiques i de 

l'APPCC. 

  

Us recomanem que consulteu el Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes 

alimentosos" on podreu consultar les condicions d'autocontrol a complir així com el 

Reglament 2073/2005 relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes 

alimentosos, modificat pel Reglament 1441/2007 on s'estableixen els criteris 

microbiològics per a determinats microorganismes i les normes d'aplicació que han de 

complir les empreses alimentàries.  Aquest reglament estableix que les empreses 

decidiran la freqüència de les anàlisis, llevat que en l'annex I es fixin freqüències 

específiques, que seran les mínimes que haurà de fer l'empresa (article 4).  

  

Atentament, 

  

Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

C/ Roc Boronat, 81-95    4t 

08005 Barcelona 

Tel. 935 513 900 

Fax 935 517 503 

http://www.gencat.cat/salut/acsa 
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De: Rius Jordi [mailto:jordiriuscorcoi@yahoo.com]  

Enviat: sábado, 22 de noviembre de 2008 21:28 

Per a: Agència Catalana de Segureta ACSA 

Tema: 1222 Consulta analisis i controls de qualitat de cremes de verdures 

  

Bon dia, 
  
Estem estudiant la implantació d'una empresa productora de cremes (sopes) de 

verdures líquides i voldria saber els controls de qualitat i altres anàlisis que s'han 

de fer del producte final per complir amb la legislació vigent. 
  
Moltes Gràcies per la seva atenció, 
  
Jordi Rius 
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2. Informe de Societat cooperativa andaluza Cortijo del Gavilan 
 

Es tracta d’una empresa amb una mida similar a la que es projecta. S’utilitza per 

justificar l’estimació de ventes. 
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Figura 1. Informe de Societat cooperativa andaluza Cortijo del Gavila n 
Font: http://www.einforma.es 
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