Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible
IMPO – Servei Municipal d’Ocupació
Informació de la Unitat de Foment Empresarial per a Emprendedors

FORMES JURÍDIQUES SOCIETAT LIMITADA NUEVA EMPRESA (SLNE)
Característiques

És una forma jurídica mercantil de tipus capitalista. El capital està dividit en participacions iguals,
indivisibles, acumulables i nominals; i no poden transmetre’s lliurement, ja que els socis tenen
dret d’adquisició preferent.
 Número màxim de socis: 5. Tots han de ser persones físiques. Pot e
existir
xistir una Societat Limitada
Nova Empresa unipersonal des de l’origen o de manera sobrevinguda. No poden constituir ni
adquirir la condició de soci únic d’una SLNE els qui ja tinguin la condició de soci d’una altra
SLNE. Res no s’oposa que la mateixa perso
persona
na sigui soci únic d’una SL normal. Com a
conseqüència de la transmissió de les participacions, podrà superar
superar-se
se el número de cinc socis.
 Capital mínim de 3.000 € i m
màxim de 120.000 €. En el moment de constitució de la societat cal
desemborsar un mínim de
e 3.000 € en metàl•lic.
àl•lic. La resta d’aportacions pot ser en béns o drets
patrimonials susceptibles de valoració econòmica.
 El nom està format pels cognoms i nom d’un dels socis fundadors, seguit d’un codi alfanumèric
(codi ID-CIRCE)
CIRCE) i la indicació societat limitada nova empresa o l’abreviatura SLNE.
 Hi ha la possibilitat de fer aportacions no dineràries sense ser necessari l'informe extern d'un
expert.
 Règim de seguretat social: El mateix que en el cas de les societats limitades normals.
 Impost de Societats: 25% dels beneficis (en entitats de nova creació el 15% la base imposable
en el primer període en que aquesta resulti positiva i en el següent)
següent).
Avantatges
 Respecte a l'Empresari Individual
Individual:
o Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat.

 Respecte a la SA:

o El capital social per a la seva constitució és molt menor.
o Possibilitat de control de qui són els socis de la societat

 Respecte a la SA i la SL tradicional
tradicional:

o L’objecte social és molt més ampli que en el cas de les empreses mercant
mercantils
ils tradicionals, per la qual
cosa la societat pot ampliar o modificar les seves activitats sense haver de fer cap modificació a
l’escriptura.
o Amb una sol•licitud prèvia, se’ls permet ajornar, sense aportar garanties, els deutes tributaris de
l’impost de societats corresponents als dos primers períodes impositius conclosos des de la
constitució.
o Amb una sol•licitud prèvia, possibilitat d’ajornar o fraccionar les retencions a compte de l’IRPF que es
meritin durant el primer any de la constitució. Cal tenir en compte que les quantitats ajornades o
fraccionades meritaran interessos de demora i la seva concessió és potestativa.
o Amb sol•licitud prèvia
a i sense aportar garanties, ajornament del pagament de l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en la modalitat d’operacions societàries,
durant un any des de la constitució.
o Possibilitat d’obrir un compte estalvi
estalvi-empresa per part
art dels socis potencials en una entitat financera,
per anar-hi
hi dipositant imports destinats a constituir el capital d’una futura SLNE, els quals poden
desgravar en liquidar anualment l’IRPF
l’IRPF.

Inconvenients
 Respecte a l'Empresari Individual
o Suposa una major complexitat pel que fa als tràmits de constitució i a les obligacions
administratives.
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 La limitació de la responsabilitat en cas de sol•licitar crèdits bancaris no es sempre així ja que
si el capital social no és suficient es demanen avals personals.
 La responsabilitat dels administradors pot sobrevenir en solidaria i il•limitada en cas de que no
es segueixin els mecanismes legals establerts per als supòsits de crisis d'empreses
TRÀMITS ADMINISTRATIUS GENERALS PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA SLNE
On cal fer la sol·licitud a Catalunya per a la constitució d’una SLNE?
Demanant cita prèvia a les C
Cambres
ambres de comerç de Barcelona, Lleida, Tortosa, Girona,
Reus, Sabadell, Terrassa o Manresa.
També al punt
unt PAE de l’IMPO. Servei Gratuï
Gratuït.
 S’inicia amb la visita a un PAIT ((‘Punto
Punto de Asesoramiento y del Inicio de Tramitación’)
Tramitación
on es du a terme el primer pas que consisteix en emplenar el DUE (‘‘Documento Único
Electrónico’).
 Obtenir la documentació necessària per fer els tràmits
tràmits:
 Fotocòpia i original DNI de tots els socis (Estrangers: NIE Comunitari, NIE i permís de
residència i treball per compte pròpia o NIE per assumptes econòmics per a socis que
només són capitalistes).
 Fotocòpia i original DNI de tots els treballadors (Estrangers: NIE Comunitari o NIE i
permís de residència i treball).
 Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social dels socis administradors o
treballadors, o un altre document que acrediti el número d’afiliació a la Seguretat Social,
en cas de trobar-se
se afiliats.
 Epígraf A.E. (Activitats Econòmiques).
 Dades personals dels socis i cònjuges, si és el cas: DNI i règim matrimonial
matrimonial.
 Dades del domicili de l’empresa y de l’activitat, inclosos els metres quadrats del lloc
d’activitat, codi postal i telèfon.
 Percentatges de participació en el capital social i administradors. En el cas d’adscripció
en el Règim Especial de Treballadors Au
Autònoms:
tònoms: Base de cotització escollida i mútua
d’incapacitat temporal i malaltia professional.
 Número de compte bancari per a la domiciliació de l’Impost de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en cas d’ajornament i per al pagament al
Registre
stre Mercantil Provincial.
 Justificant de pagament realitzat (abans de la tramitació) en el Registre Mercantil Central
per a la reserva de la denominació social si s’ha triat aquesta opció. S’ha d’aportar el
justificant de pagament de 13,94 €.
 Per a la contractació
ntractació de treballadors: Contracte o acord de contractació o autorització per
cursar l’alta a la Seguretat Social.
 Si s’ha sol•licitat la Llicència d’Obertura s’ha de donar el número de referència
referència.
 Abans d’anar al notari, cal obrir un compte bancari pe
perr dipositar el capital social. L’entitat
bancària emetrà un certificat per poder acreditar davant del notari que s’ha fet efectiu aquest
ingrés.
 Acudir tots els socis al notari per signar l’escriptura.
 Obtenció del CIF provisional en el notari (es pot aconseguir el mateix dia de la firma).
 Recull de l’escriptura ja inscrita a la mateixa notaria.
 Recepció del CIF definitiu en el propi domicili.
 L’emprenedor pot descarregar el seu DUE definitiu a través de l’àrea restringida del portal
CIRCE.
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Para más información:


CIRCE
www.circe.es



Dirección General de Política de la PYME
www.ipyme.org

Actualització gener 2018
Observacions: Encara que s’ha extremat tot el possible la cura en assegurar l’exactitud i fidelitat d’aquesta informació i
de les dades contingudes, l’IMPO no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es poguessin
derivar d’accions empreses
mpreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d’aquesta fitxa.
fitxa..
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