Taxes pels serveis prestats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Import 2017

1 Cooperatives
1.1 Inscripció de constitució de cooperatives:
1.2 Inscripció per la transformació d’una societat en cooperativa:
1.3 Inscripció de constitució o dissolució d’un grup cooperatiu:
1.4 Emissió de certificació negativa de denominació de la societat cooperativa o, si escau, de la resolució corresponent:
1.5 Pròrroga de la certificació de denominació:
1.6 Emissió de certificats de dades registrals, notes simples i còpies certificades: per certificat, nota simple o còpia certificada.
1.7 Lliurament dels comptes anuals en paper: per exercici
1.8 Lliurament dels comptes anuals en CD: per exercici.
1.9 Legalització de llibres: per cada volum de llibre.
1.10 Emissió de llistes en paper:
1.11 Emissió de llistes en CD:
1.12 Modificació d’estatuts:
1.13 Transformació en un altre tipus de societat:
1.14 Fusió o escissió de cooperatives:
1.15 Acord d’integració o separació d’un membre d’un grup cooperatiu:
1.16 Modificació dels compromisos generals assumits davant el grup cooperatiu:
1.17 Dissolució de la cooperativa:
1.18 Liquidació de la cooperativa:
1.19 Dissolució i liquidació de la cooperativa:
1.20 Nomenament i/o cessament de càrrecs socials, directius i/o gerencials:
1.21 Presentació de comptes anuals: per exercici.
1.22 Nomenament i cessament d’auditor:
1.23 Delegació de facultats i/o apoderaments que no derivi del cessament d’un càrrec directiu o gerencial:
1.24 Alta o baixa d’una secció de crèdit:
1.25. Acords intercooperatius:
1.26 Autorització per a la constitució de cooperatives de consumidors i usuaris per sota del nombre mínim de socis exigits per llei:
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2 Societats laborals.
2.1 Inscripció de la constitució d’una societat laboral:
2.2 Inscripció de l’adquisició o pèrdua de la condició de societat laboral:
2.3 Modificació d’estatuts:
2.4 Transmissió d’accions i participacions:
2.5 Transformació de societat laboral limitada en societat anònima limitada:
2.6 Transformació de societat anònima laboral en societat limitada laboral:
2.7 Dissolució:
2.8 Liquidació:
2.9 Dissolució i liquidació:
2.10 Fusió o escissió:
2.11 Emissió de certificats de dades registrals, notes simples i còpies certificades: per cada certificat, nota simple o còpia certificada.
2.12 Emissió de llistes en paper:
2.13 Emissió de llistes en CD:
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