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Des de l’any 2003 la normativa reguladora de les Societats Limitades ofereix la possibilitat de 
realitzar els tràmits de constitució i posada en marxa de la SLNE (SOCIETAT LIMITADA NOVA 
EMPRESA) per mitjans telemàtics, evitant desplaçaments a l’emprenedor estalviant-li temps i 
costos. Aquesta possibilitat de tramitació telemàtica es va estendre l’any 2009 a les Societats 
de Responsabilitat Limitada. 

L’avantatge de la tramitació telemàtica és una major agilitat a l’hora de crear l’empresa, evitant 
desplaçaments i temps, ja que implica als diferents organismes competents en la creació 
d’empreses, permetent la comunicació entre ells i accelerant els tràmits. 

Exemple: 

- Tramitació Presencial: 
Reg. Mercantil Central  Notari  AEAT Tributs Generalitat  Rg Mercantil 
Província  AEAT  TGSS = 40 dies aproximadament 

- Tràmit SLNE realitzat telemàticament: 
PAIT  Notari  CIRCE (AEAT  Tributs Generalitat  Rg Mercantil Prov  TGSS) 
 Notari = 48 hores 

- Tràmit SL realizat  telemàticament: 
Reg.Mercantil Central  Notari  AEAT Tributs Generalitat Rg Mercantil Província 
AEATTGSS= 20 dies aproximadament. 

La tramitació telemàtica es realitza a través d’un PAIT (Punt d’Assessorament i Inici de 
Tramitació) que són oficines dependents de les Administracions Públiques i entitats públiques 
privades, que inicien el tràmit administratiu de constitució d’una societat a través d’un DUE 
(Document Únic Electrònic, document que conté la informació necessària per a la constitució). 

El responsable de PAIT inclou les dades al Document Únic Electrònic (DUE).  Entre les 
funcions del DUE s’inclouen la generació de la denominació social de la nova empresa i 
l’obtenció de cita amb el Notari. 

Finalment es lliurarà a l’emprenedor el desglossament dels pagaments, honoraris, taxes i 
impostos i el dia que ha d’assistir al Notari per atorgar l’escriptura de constitució. 

  

01. Tramitació telemàtica a través de PAIT 
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Una vegada atorgada l’escriptura davant de Notari, la tramitació telemàtica realitzarà els tràmits 
necessaris per a: 

- Obtenir el CIF provisional  (AEAT) . 

- Liquidar l’impost de Transmissions Patrimonials (Agència Tributària de Catalunya). 

- Inscripció de l’empresa al Registre Mercantil de la Província. 

- Gestionar l’alta de promotors i treballadors, si és el cas,  en la Seguretat Social. 

- NIF definitiu. 



 

 

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora 
Informes en profunditat 

20. Com tramitar telemàticament  
una societat a Barcelona Activa 

5 / 23 
 

  

Per poder accedir al servei de constitució telemàtica de SLNE /SL de Barcelona Activa, és 
necessari: 

01. Assistència al curs “Com tramitar telemàticament una societat a Barcelona Activa” 

- Contingut del curs: 

- En Què consisteix la tramitació telemàtica i distinció entre SLNE/SL 

- Documentació Necessària per constituir una SLNE/SL 

02. Valoració, per part de l’equip tècnic de Barcelona Activa, de l’acompliment dels requisits 
per la constitució. 

02. Accés al servei de tramitació telemàtica 
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Denominació Social: 
La constitució d'una societat mercantil exigeix que el Registre Mercantil Central atorgui una 
certificació que acrediti que no figura registrada la denominació sol·licitada. 

La denominació social està formada per: 

SLNE 

- Els cognoms i el nom d’un dels socis. 

- Seguida d’un codi alfanumèric de 10 dígits i una lletra i SLNE. 

Per exemple Ribó Mas, Núria 2015631888B, SLNE. 

Una vegada constituïda l’empresa davant de Notari,  es pot modificar gratuïtament per un nom 
de fantasia (per exemple Barcelona Consulting, SLNE) en el termini de 3 mesos. La Gratuïtat 
implica que el canvi de nom no genera honoraris ni de Notari ni de Registre Mercantil. 

SL 
La denominació social serà un nom de fantasia (per exemple Barcelona Consulting , S.L.). 

Aquests és un dels primers aspectes diferenciadors entre la tramitació telemàtica de la SLNE i 
la SL: l'obtenció  del nom social és automàtic en el cas de la SLNE (ja que ha de coincidir  amb 
el nom d'un dels socis i un codi que evita la possible coincidència amb el nom d'un altre 
societat), en el cas de la SL s'ha de sol·licitar al Registre Mercantil  Central que ens ha 
d’autoritzar per utilitzar  el nom sol·licitat (durada tràmit: 3 a 15 dies). 

Capital Social: 
SLNE 
Capital Mínim: 3.012 € - capital màxim 120.202 €. 

El capital social està format per les aportacions dels socis, aportacions que es poden efectuar 
en metàl·lic, béns o drets; però en el moment de la constitució de la societat el capital mínim de 
3.012 € només pot aportar-se en metàl·lic 

SL 
El capital mínim fixat legalment és de 3.006 euros i no hi ha capital màxim. 

El capital dipositat en el moment de la constitució pot ser aportat en metàl·lic, béns o drets. 

03. Característiques SLNE 
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Objecte Social: 
SLNE 
L’objecte social ha de ser molt genèric (per exemple activitat comercial, activitat de 
intermediació, de serveis en general). 

SL 
L’objecte social ha de ser més concret i definit en funció de l’activitat en concret. 

Socis: 
SLNE 

01. Els socis han de ser persones físiques. 

02. El nombre de socis, en el moment de la constitució no pot ser superior a 5, 
posteriorment a la constitució, aquest número pot augmentar. 

03. Poden constituir-se SLNE unipersonals, però no poden constituir ni no adquirir la 
condició de soci únic d’una SLNE aquelles persones que ja tinguin la condició de soci 
únic d’una altre SLNE. 

SL 
01. Admet socis persones físiques o jurídiques. 

02. No existeix cap limitació respecte al número de socis en el moment de la constitució. 

03. És possible la constitució originaria unipersonal, també és possible ser soci únic de 
varies SL. 

Estatuts Socials 
SLNE 
Es poden utilitzar Estatuts Socials Orientatius. La utilització d’aquests estatuts socials 
possibilita que els tràmits de constitució i inscripció en el Registre Mercantil es realitzin en el 
termini de 48 hores. 

SL 
No existeix un model d’estatuts en concret legalment aprovat. 

S’adjunten models d’estatus als punts 5 i 6 del present informe. 
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Òrgans Socials: 

SLNE i SL 

Junta General de Socis: 
És l’òrgan de màxima decisió de l’empresa, té caràcter deliberant i els acords es prenen per 
majoria. 

Òrgan d’administració: 
El sistema d’administració s’haurà d’estructurar d’una de les següents formes: 

01. Administrador Únic. 

02. Dos administradors o més, que podran actuar de forma solidària o mancomunada o bé 
mitjançant un Consell d’administració. 

SLNE 
L’administrador ha de tenir la condició de soci i podrà exercir el seu càrrec de forma indefinida i 
pot ser de caràcter retribuït. 

No és possible administrar la societat mitjançant un consell d’administració. 

SL 
L’Administrador pot ser soci o bé una persona aliena a la societat, és possible organitzar 
l’administració de la societat mitjançant un consell d’administració. 

Participacions socials 
SLNE: 
La transmissió voluntària, per actes intervius, només podrà fer-se a favor de persones físiques. 

Com a conseqüència de la transmissió, podran superar-se el nombre de 5 socis. 

Si es produeix una transmissió a favor de persones jurídiques, les hauran d’alienar a favor 
d’una persona física, en el termini màxim de 3 mesos des de la transmissió. 

En cas contrari, la SLNE quedarà sotmesa a la normativa general de les SL, sense perjudici de 
la responsabilitat dels administradors per no adoptar el corresponent acord. 

SL 
La transmissió de participacions és podrà realitzar a favor de persones físiques i jurídiques. 

No hi ha límit fixat legalment  al nombre de socis que resulti de la transmissió. 
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Avantatges Fiscals SLNE 

Compte Estalvi-Empresa: 
Els contribuents podran aplicar una deducció per les quantitats dipositades en les entitats de 
crèdit (sempre en comptes separats de qualsevol altra imposició), per a la constitució d’una 
SLNE, d’acord amb els següents requisits: 

- El saldo del compte s’haurà de destinar a la subscripció com a soci fundador de les 
participacions. 

- La societat, en el termini màxim d'1 any des de la seva constitució, haurà de destinar 
aquests fons a: 

› Adquisició d’immobilitzat material i immaterial exclusivament afecte a l’activitat. 

› Despeses de constitució i primer establiment. 

› Despeses de Personal ocupat amb contracte laboral. 

- En tot cas, la SLNE, estarà obligada a tenir  abans d’un any amb: 

› Un local dedicat exclusivament a gestionar l’activitat. 

› Una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa. 

La deducció serà del 15% sobre una base màxima de 9.000 € anuals. 

- A més la SLNE haurà de mantenir durant els 2 anys següents a l'inici de l'activitat: 

› L’activitat econòmica en què consisteix el seu objecte social. 

› Un local dedicat exclusivament a la gestió de la seva activitat. 

› Una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa. 

› Els actius en els quals s'hagi materialitzat el saldo del compte estalvi-empresa. 

- Es perdrà el dret a deducció: 

› Quan no es destinin les quantitats dipositades en el compte estalvi-empresa per a la 
constitució de la societat. 

› Quan transcorrin 4 anys des de l’obertura del compte, sense que la nova SLNE consti 
inscrita en el Registre Mercantil. 

› Quan no es compleixin les condicions que donen de dret a la deducció. 

Cada contribuent només podrà mantenir un compte estalvi-empresa. 
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Ajornament de l'ITPAJD (operacions societàries) 
La nova societat podrà sol·licitar, sense necessitat d’aportar garanties, l’ajornament del deute 
tributari resultant de la liquidació de l’ITPAJD, durant el termini d'1 any des de la constitució. 

Les quantitats ajornades reportaran interessos de demora. 

Ajornament Impost Societats 
La SLNE podrà sol·licitar, sense aportació de garanties, l’ajornament del deute tributari 
corresponent a l’Impost de Societats dels 2 primers exercicis finalitzats des de la seva 
constitució. 

Les quantitats ajornades reportaran interessos de demora. 

Exoneració de l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats 
La SLNE no tindrà l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats, 
durant els dos primers exercicis conclosos des de la seva constitució. 

Ajornament o fraccionament de les quantitats derivades de 
retencions o ingressos a compte 
Es podrà concedir, prèvia sol·licitud, amb aportació de garanties o sense elles, l’ajornament o 
fraccionament de les quantitats corresponents a retencions o ingressos a compte de l’IRPF que 
es meritin durant el primer any des de la constitució. 

Les quantitats ajornades reportaran interessos de demora 
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Costos constitució SLNE /SL  

Registre mercantil Central (denominació social): 13,94 € 
Detall de despeses resultants de la constitució duna societat amb el capital mínim  

01. Notari (aproximat): 300, 00 euros (inclou constitució i nomenament administradors). 

02. ITPAJD (1% capital): 30,12€ 

03. Registre mercantil Província (aproximadament.): 160,00 (inclou constitució i 
nomenament administradors). 

Formes de pagament: 
01. En el cas de la SLNE: Denominació social, pagament en el moment de la tramitació, 

mitjançant targeta Visa, mastercard o American Express (necessari número de targeta, 
data de caducitat i codi CVV2/CVC2). 

02.  Notari, pagament en la Notària. 

03.  Número de compte bancari, per a la domiciliació del  pagament de la inscripció en el 
Registre Mercantil. 

04. Costos i formes de pagament. 
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La utilització d’aquest model d’estatuts socials, contingut en l'Ordre JUS/1445/2003,de 4 de 
juny, possibilita que els tràmits de constitució i inscripció en el Registre Mercantil es realitzin en 
el termini de 48 hores. 

Model Estatuts Socials 

I. Disposicions generals 
Article 1. - Denominació 

La Societat mercantil de responsabilitat limitada nova empresa, de nacionalitat espanyola, es 
denomina ___________________, SLNE 

Es regirà pel disposat en aquests estatuts, en el seu defecte pel disposat al Capítol XII de la llei 
2/1995, de 23 de març, i, en el no previst en el mateix, per les altres disposicions que siguin 
d’aplicació a les Societats de responsabilitat limitada 

Article 2. - Objecte 

La societat té per objecte l’acompliment d’activitats comercials.  

Si alguna de les activitats enumerades, així ho necessités, haurà de ser exercitada a través de 
professionals amb la titulació adequada o, en el seu cas, haurà de ser exercitada prèvies les 
corresponents autoritzacions o llicències administratives. 

Article 3. - Durada 

La societat es constitueix per temps indefinit i, començarà a les seves operacions socials el dia 
de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució. 

Article 4. - Domicili 

La societat té el seu domicili a Barcelona, __________________________ 

L’òrgan d’administració, podrà crear, suprimir i traslladar sucursals, agències o delegacions en 
qualsevol punt del territori espanyol o de l’estranger, i variar la seu social dins del mateix terme 
municipal del seu domicili. 

05. Estatuts socials orientatius SLNE 
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II. Capital social participants 
Article 5. - Xifra capital 

El capital social de la societat es fixa en la quantitat de ______ euros. 

L’esmentat capital social està dividit en _______ participacions socials, totes iguals, 
acumulables i indivisibles, de ____ euros de valor nominal cada una d’elles, numerades 
correlativament a partir de la unitat. 

Article 6. - Transmissions 
A) Voluntàries per actes ínter vius. - Serà lliure tota transmissió voluntària de participacions 
socials realitzada per actes ínter vius, a títol onerós o gratuït, en favor d'un altre soci, el 
cònjuge, o els descendents o ascendents del soci. 

Les altres transmissions per acte ínter vius se subjectaran al disposat en la llei. 

B) Mortis causa. - Serà lliure tota transmissió mortis causa de participacions socials, sigui per 
via d’herència o llegat en favor d’un altre soci, en favor de cònjuge, ascendent o descendent del 
soci. 

Fora d’aquests casos, en les altres transmissions mortis causa de participacions socials els 
socis sobrevivents, i en el seu defecte la Societat, gaudiran d’un dret d’adquisició preferent de 
les participacions socials del soci mort, apreciades en el valor raonable que tinguessin el dia de 
la mort del soci i el preu de les quals es pagarà al comptat; tal dret s’haurà d’exercitar en el 
termini màxim de tres mesos a comptar des de la comunicació a la Societat de l’adquisició 
hereditària. 

A falta d’acord sobre el valor raonable de les participacions socials o sobre la persona o 
persones que hagin de valorar-les i el procediment a seguir per a la seva valoració, les 
participacions seran valorades en els termes previstos en Artículo.100 Llei 2/1995 de 23 març 
1995Artículo.100 Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
(BOE de 24 de marzo) . 

Transcorregut el termini indicat, sense que s’hagués exercitat fefaentment aquest dret, quedarà 
consolidada l’adquisició hereditària. 

C) Normes comunes.  

01. L’adquisició, per qualsevol títol, de participacions socials, haurà de ser comunicada per 
escrit a l’òrgan d'administració de la Societat, indicant el nom o denominació social, 
nacionalitat i domicili de l'adquirent. 

02. El règim de la transmissió de les participacions socials serà el vigent en la data que el 
soci hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre o, en el seu cas, en la data 
de la mort del soci o en la d’adjudicació judicial o administrativa. 

03. Les transmissions de participacions socials que no s’ajustin al previst en aquests 
estatuts, no produiran cap efecte davant la societat. 
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III. Òrgans socials 
Article 7. - Junta general 
A) Convocatòria. - Les juntes generals es convocaran mitjançant correu certificat amb justificant 
de recepció dirigit al domicili que a tal efecte hagin comunicat els socis a l’òrgan d’administració 
(o mitjançant comunicació telemàtica dirigida a l’adreça electrònica que a tal efecte hagin 
comunicat els socis a l’òrgan d’administració). 

B) Adopció d’acords. - Els acords socials s’adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos, 
sempre que representin almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en 
què es divideix el capital social, no computant-se els vots en blanc. 

Malgrat i per excepció al disposat en l’apartat anterior, es requerirà el vot favorable: 

a) De més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital 
social, per als acords referents a l’augment o reducció de capital social, o, qualsevol altra 
modificació dels estatuts socials per als quals no es requereixi la majoria qualificada que 
s’indica en l’apartat següent. 

b) D’almenys dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el 
capital social, per als acords referents a l’augment del capital social per a sobre del límit màxim 
establert en el Artículo.135 Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. (BOE de 24 de marzo) , a la transformació, fusió o escissió de la societat, a la 
supressió del dret de preferència en els augments del capital, a l’exclusió de socis, a 
l’autorització als administradors perquè puguin dedicar-se, per compte propi o aliè, al mateix, 
anàleg o complementari gènere d’activitat que constitueixi l’objecte social. 

c) Si la Societat complís la condició d’unipersonal el soci únic exercirà les competències de la 
Junta General, en el cas de la qual les seves decisions es consignaran en acta, sota la seva 
firma o la del seu representant, podent ser executades i ser formalitzades pel propi soci o pels 
administradors de la societat. 
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Article 8. - Òrgan d’administració: manera d’organitzar-se 
01. L’administració de la societat podrà confiar-se a un òrgan unipersonal (administrador 

únic), o a un òrgan pluripersonal no col·legiat (diversos administradors que actuaran 
solidàriament o conjuntament) i el número del qual no serà superior a cinc . 

02. Correspon a la junta general, per majoria qualificada i sense que impliqui modificació 
estatutària, la facultat d’optar per qualsevol de les maneres d’organitzar l’administració 
de la Societat. 

03. Per ser nomenat administrador es requerirà la condició de soci. 

04. Els administradors exerciran el seu càrrec per temps indefinit, llevat que la Junta 
general, posteriorment a la constitució, determini el seu nomenament per termini 
determinat. 

05. La Junta General podrà acordar que el càrrec d’administrador sigui retribuït, així com la 
forma i quantia de la retribució. 

Article 9. - Poder de representació 

Quant a les diferents formes de l’òrgan d’administració, s’estableix el següent: 

01. En cas que existeixi un Administrador únic, el poder de representació correspondrà al 
mateix. 

02. En cas que existeixin diversos Administradors solidaris, el poder de representació 
correspondrà a cada un d’ells. 

03. En cas que existeixin diversos Administradors conjunts, el poder de representació 
correspondrà i s’exercirà mancomunadament per dos qualssevol d’ells. 

No podran ocupar ni exercir càrrecs en aquesta societat, les persones compreses en alguna de 
les prohibicions o incompatibilitats establertes en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado. (BOE de 12 de mayo) i en les altres disposicions legals, 
estatals o autonòmiques en la mesura i condicions en ella fixades. 

Article 10. - Facultats 
A l’òrgan d’administració correspon la gestió i administració social, i, la plena i absoluta 
representació de la societat, en judici i fora d’ell. 

Per tant, sense més ni més excepció que la d’aquells actes que siguin competència de la junta 
general o que hi hagi exclosos de l’objecte social, el poder de representació dels 
administradors i les facultats que l’integren, hauran de ser enteses amb la major 

extensió per contractar en general i per realitzar tota classe d’actes i negocis, obligacionals i 
dispositius, d’administració ordinària o extraordinària i de rigorós domini, respecte de qualsevol 
classe de béns mobles, immobles, accions i drets. 
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IV. Exercici, comptes anuals 
Article 11. - Exercici social 
L’exercici social comença l’un de gener i finalitza el trenta-un de Desembre de cada any. El 
primer exercici social començarà el dia de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de 
societat i finalitzarà el dia trenta-un de Desembre d’aquell mateix any. 

Article 12. - Comptes anuals 

01. L’òrgan d’administració, en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del 
tancament de l’exercici social, formularà els comptes anuals amb el contingut establert 
legalment o reglamentàriament. 

02. Quant a la forma, contingut, descripció, partides, regles de valoració, verificació, revisió, 
informació als socis, aprovació, aplicació de resultats, i dipòsit dels comptes anuals al 
registre mercantil, s’estarà al disposat en la legislació aplicable. 

V. Continuació d’operacions com a societat limitada. Dissolució i 
liquidació 
Article 13. - Continuació d’operacions com a societat de responsabilitat 
limitada. 

La societat podrà continuar les seves operacions socials com a societat de responsabilitat 
limitada general amb els requisits establerts en el Artículo.144 Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. (BOE de 24 de marzo) . 

Article 14. - Dissolució i liquidació 

La Societat es dissoldrà per les causes legalment establertes, regint-se tot el procés de 
dissolució i liquidació per la seva normativa específica, i en el seu defecte per les normes 
generals. 

Decidida la dissolució i produïda l’obertura del període de liquidació, cessaran en els seus 
càrrecs els administradors vigents al temps de la dissolució, els quals quedaran convertits en 
liquidadors, llevat que la Junta General, en acordar la dissolució, designi altres liquidadors en 
número no superior a cinc. 

VI. Disposicions complementàries 
Article 15 
Tota qüestió que se susciti entre socis, o entre aquests i la societat, amb motiu de les relacions 
socials, i sense perjudici de les normes de procediment que siguin legalment de preferent 
aplicació, serà resolta. mitjançant arbitratge formalitzat d’acord amb les prescripcions legals. 
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El model que s’adjunta a continuació és un model d’estatus proposat i validat notarialment, però 
a diferència del estatuts de la SLNE, no estan aprovats per cap Llei, per tant en el cas de la SL 
no existeix un model orientador d’estatuts aprovat legalment;  

Model Estatuts Socials: 

Capitulo I.  Disposiciones generales.  
Artículo 1.-  La Sociedad se denomina ___________________ 

Artículo 2.-  La Sociedad tiene por objeto ______________ 

Artículo 3.-  Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio 
la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.  

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades 
comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o la 
inscripción en Registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona 
que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan 
cumplido los requisitos administrativos exigidos.  

Artículo 4.-  La duración de la Sociedad es indefinida y da comienzo a sus operaciones el día 
del otorgamiento de la escritura fundacional.  

Si la Ley exigiere para el inicio de alguna de las operaciones enumeradas en el artículo 
segundo anterior la obtención de licencia administrativa, la inscripción en un Registro público o 
cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el 
requisito exigido quede cumplido conforme a la Ley.  

Articulo 5.-  La fecha de cierre del ejercicio social será el día 31 de Diciembre de cada año. 

Articulo 6.-  El domicilio de la Sociedad se establece ____________________ 

Articulo 7.-  El capital social es de ____________ euros,  dividido en _________ 
participaciones sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de ___ euros de valor 
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. 

  

06. Model Estatuts SL . 
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Capitulo II.  Régimen de las participaciones sociales.  
Articulo 8.-  Las participaciones sociales están sujetas al régimen previsto en la Ley.  

La transmisión de participaciones sociales y la constitución del derecho real de prenda deberán 
constar en documento público. La constitución de otros derechos reales deberá constar en 
escritura pública. 

Los derechos frente a la sociedad se podrán ejercer desde que ésta tenga conocimiento de la 
transmisión o constitución del gravamen.  

La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios que cualquier socio podrá examinar y del que 
los titulares podrán obtener certificaciones de los derechos registrados a su nombre.  

Artículo 9.-  La transmisión de participaciones sociales se regirá por lo dispuesto en los 
Artículos 28 y siguientes de la Ley. En consecuencia, será libre la transmisión voluntaria de 
participaciones por actos intervivos entre socios, o a favor del cónyuge, ascendientes o 
descendientes del socio o de Sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, 
así como las transmisiones mortis-causa.   

Articulo 10.-  En caso de USUFRUCTO de participaciones, la cualidad de socio reside en el 
nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados 
por la Sociedad durante el usufructo. En el caso de PRENDA corresponderá al propietario el 
ejercicio de los derechos del socio.  

Capitulo III.  Órganos sociales.   
Artículo 11.-  Los órganos sociales son la Junta General y los Administradores, y en lo no 
previsto en estos Estatutos se regirán por lo dispuesto en los Artículos 43 y siguientes de la 
Ley.  

Articulo 12.- Junta General.  Los socios reunidos en Junta General decidirán, por la mayoría 
legal, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.  

Articulo 13.-  Convocatoria.  La Junta General será convocada por los Administradores, o 
liquidadores, en su caso, mediante comunicación individual y escrita del anuncio a los socios al 
domicilio que conste en el Libro Registro, por correo certificado, con acuse de recibo.  

Artículo 14.-  Asistencia y Representación.  Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta 
General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la 
totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no consta 
en documento público deberá ser especial para cada Junta.   

Artículo 15.-  Administradores.  La Junta General confiará la Administración de la Sociedad a 
un Administrador único, dos mancomunados, varios solidarios, con un máximo de cinco, o a un 
Consejo de Administración.  

Artículo 16.- Para ser nombrado Administrador no se requerirá la condición de socio. 
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Artículo 17.-  Los Administradores ejercerán su cargo indefinidamente, pudiendo ser 
separados de su cargo por la Junta General aún cuando la separación no conste en el Orden 
del Día. 

Artículo 18.-.  La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde a los 
Administradores, y se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, pudiendo 
sin limitación alguna:  

01. Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y 
constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, 
incluso hipotecas.   

02. Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y 
condiciones que estimen oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte 
en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 
enajenar por cualquier titulo y, en general, realizar cualesquiera operaciones sobre 
acciones, participaciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de 
los que resulte la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución 
o suscribiendo acciones o participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de 
títulos valores.   

03. Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y 
plantación, deslindes, amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones 
hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos y cualesquiera otras 
cesiones de uso y disfrute.  

04. Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de 
giro.  

05. Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos.   

06. Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en cualquier 
clase de entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España y demás Bancos, 
Institutos y Organismos Oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y prácticas 
bancarias permitan.  

07. Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y 
remitir géneros, envíos y giros.  

08. Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y ante 
toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y 
procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar 
escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y 
Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos poderes.  

09. Dirigir la organización comercial de la Sociedad y sus negocios, nombrado y separando 
empleados y representantes.   
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10. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier 
cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de 
pago, recibos, facturas y libramientos.   

11. Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamientos.  

Artículo 19.-  El cargo de Administrador no será retribuido.  

Artículo 20.-  Consejo de Administración.  El Consejo de Administración, de haberlo, estará 
integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros.  

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados por otro Consejero, la mitad más uno de sus miembros. La representación se 
conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría 
absoluta de los asistentes a la reunión, que deberá ser convocada por el Presidente o 
Vicepresidente, en su caso. La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún Consejero 
se opone a ello. En caso de empate, decidirá el voto personal de quien fuera el Presidente.  

El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando 
lo soliciten dos de sus miembros. La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama 
dirigidos a todos y cada uno de sus componentes, con veinticuatro horas de antelación.  

Designará en su seno a su Presidente y a un Secretario.  

Capitulo IV.  Separación y exclusión de los socios.   
Artículo  21.- Los socios tendrán derecho a separarse de la Sociedad y podrán ser excluidos 
de la misma por acuerdo de la Junta General, por las causas y en la forma prevista en los 
Artículos 95 y siguientes de la Ley.  

Capitulo V.  Disolución y liquidación.   
Artículo  22. - La sociedad se disolverá y liquidará por las causas y de acuerdo con el régimen 
establecido en los Artículos 104 y siguientes de la Ley.  

Artículo 23. - Los Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en 
liquidadores, salvo que la Junta General hubiese designado otros al acordar la disolución.  

Los Liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. Transcurridos tres años desde la 
apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el 
balance final de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del 
Juez de Primera Instancia del domicilio social la separación de los liquidadores en la forma 
prevista por la Ley.  

Artículo 24.- La cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su 
participación en el capital social.  
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Capitulo VI.  Sociedad unipersonal.   
Artículo 25. - En caso de que la sociedad devenga unipersonal se estará a lo dispuesto en los 
Artículos 125 y siguientes de la Ley, y el socio único ejercerá las competencias de la Junta 
General.  

Transcurridos seis meses desde que el único socio sea propietario de todas las participaciones 
sociales, sin que esta circunstancia se hubiese inscrito en el Registro Mercantil, aquél 
responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el 
período de unipersonalidad. Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las 
deudas contraídas con posterioridad.   

Disposición final 
Todas las cuestiones que surjan por la interpretación de estos Estatutos, en las relaciones 
entre la Sociedad y los socios, y entre éstos por su condición de tales, y en la medida en que lo 
permitan las disposiciones vigentes, se someterán necesariamente al arbitraje institucional del 
TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, de l'Asociació Catalana d'Arbitratje, encomendando 
al mismo la designación de árbitros y la administración del arbitraje, de acuerdo con su 
Reglamento. 

 

Quadre comparatiu  SLNE/SL         

 SLNE SL 

Denominació social inicial fantasia NO SI 

Capital mínim 3.012€                                 3.006€ 

Capital màxim 120.020€ NO 

Aportació no dinerària de capital No per capital inicial                SI 

Possibilitat soci persona jurídica NO SI 

Obligació de soci administrador                                            SI   NO 

Possibilitat Consell  Administració                                        NO SI 

Avantatges Fiscals                                                                 SI NO 

Estalvi cost creació telemàticament SI SI 

Temps  tramitació                                                             48h a partir Notari 15 dies 
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- Fotocòpia i original DNI de tots els socis (Estrangers: NIE Comunitari o NIE i permís de 
residència i treball per compte propi). 

- Fotocòpia i original DNI de tots els treballadors (Estrangers: NIE Comunitari o NIE i 
permís de residència i treball). 

- Fotocòpia i original Targeta de la Seguretat Social de tots els socis, o un altre document 
que acrediti el núm. d’afiliació a la Seguretat social. (En el cas de pertànyer a alguna 
Mutualitat autoritzada, presentar alta original i fotocòpia). 

- Fotocòpia i original Targeta de la Seguretat Social de tots els treballadors, o un altre 
document que acrediti el núm. d’afiliació a la Seguretat social. (En el cas d’acollir-se a 
beneficis de contractació per minusvàlues etc., presentar justificant: Original i 
Fotocòpia). 

- Dades personals dels socis ( i cònjuges: DNI i Règim matrimonial). 

- Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat (Inclòs: metres quadrats del lloc de 
l’activitat, Codi Postal i Telèfon). 

- Percentatges de participació en el capital social i Administradors. Per a adscripció al 
Règim Especial de Treballadors Autònoms: Base de Cotització elegida i Mútua d'AT-EP. 

- Núm. de Compte Bancari (particular) per al pagament al RMP (Registre Mercantil 
Provincial). 

- Targeta VISA, mastercard o American Express, per procedir al pagament on-line de la 
denominació social, només en el cas de la SLNE. 

- Per a contractació de treballadors: Contracte o acord de contractació o autorització per 
cursar l’alta en la Seguretat Social. 

- Si la Llicència d’obertura està sol·licitada és necessari el núm. de Referència. 

- Una adreça electrònica si decideix contractar els serveis de registre de Domini i un 
número de targeta si s’opta per aquesta forma de pagament. 

- Dades de Representant de la SLNE/SL 

- Si l’activitat es realitza en un local arrendat i no existeix obligació de practicar retenció 
de l'IRPF, document acreditatiu que el llogater està donat d’alta en l’epígraf 861 de l'IAE. 

- Si es desitja, es poden domiciliar els pagaments a la Seguretat Social en un número de 
compte particular, en el moment de la tramitació. 

07. Documentació necessària per tramitar 
telemàticament 
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Notes: 
Aportació  de capital social. Abans d’anar  a la cita amb el Notari per constituir la SLNE, és 
necessari obrir un compte bancari en qualsevol entitat bancària per dipositar el capital social. 
L’entitat ha d’emetre un certificat que permeti acreditar davant de Notari la veracitat de d’ingrés. 

En el cas de titulars de NIE, si no han realitzat cap activitat i no consten donats d’alta a 
Hisenda, prèviament a la constitució de la societat  han de presentar a Hisenda el Model 030 
(declaració censal d’alta en el cens d’obligats tributaris, www.aeat.es (models i formularis, cens, 
certificats i altres) 

 

 

 

 
Elaborat per l’Equip de Barcelonanetactiva a partir de les següents fonts d’informació:  

- Llei SLNE: Llei 7/2003, d'1 d’abril, de la Societat Limitada Nova Empresa que modifica 
la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada. 

- Assignació ID-CIRCE: Ordre ECO/1371/2003, de 30 de maig, per la que es regula el 
procediment per a signar el codi ID-CIRCE. 

- Estatuts Socials Orientadors: Ordre JUS/1445/2003, de 4 de juny, en virtut de la qual 
s’aproven els Estatuts orientatius de la Societat Limitada Nova Empresa. 

- Regulació Tramitació Telemàtica: Reial Decret 682/2003, de 7 de juny, que regula el 
sistema de tramitació telemàtica a què es refereix la Llei 7/1995,de 23 de març, de 
Societats de Responsabilitat Limitada.  

- Canvi denominació gratuït: Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per l’impuls 
de la productivitat. 

- Llei SL: Llei 21/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada. 

- Reial Decret 1332/2006, de 21 de novembre que regula les especificacions i condicions 
per usar el DUE per la constitució i posada en marxa de SL mitjançant el sistema de 
tramitació telemàtica. 

- 

 

http://www.circe.es 

 

© Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2011 - Darrera actualització: 27/02/2011 

Tot i que s’ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l’exactitud i fidelitat d’aquesta informació i de les dades 
contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es 
puguin derivar d’accions empreses com resultat de les conclusions que es puguin extreure d’aquest informe. 
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