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Resum

Aquest article resumeix de forma esquemàtica els principals instru-
ments legals a la disposició dels emprenedors a l’hora d’implementar 
la seva idea de negoci. L’elecció del tipus de societat (anònima, limi-
tada, cooperativa etc) és de vital importància per les conseqüències 
que pot tenir tant a l’hora de la consecució dels objectius de l’empresa 
com a l’hora de la tributació.

Així mateix, s’ofereixen algunes pautes pràctiques a seguir en el 
llarg procés des de l’elecció de la forma jurídica que millor s’adapta al 
negoci, fi ns a la seva engegada.
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1. Introducció

Dins del procés de creació d’empreses des de la idea inicial fins a la seva 
implementació final, cal seguir successives fases que impliquen la considera-
ció de qüestions importants. L’elecció de la forma legal idònia per a iniciar i 
gestionar un negoci és un element imprescindible que s’ha d’analitzar amb 
deteniment. Una elecció correcta permetrà a l’empresari una major fluïdesa de 
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les seves relacions internes entre els seus socis i externes entre els seus clients 
i proveïdors i, en el fons, una millor optimització dels resultats econòmics. 

Prèvia a la decisió sobre la forma legal a adoptar a l’hora d’implementar 
un negoci, l’emprenedor haurà d’avaluar els següents paràmetres:

•  El nombre de socis implicats en el negoci influirà en l’elecció de 
la forma legal. No serà el mateix el caràcter individual o col·lectiu 
del projecte a executar. Les relacions entre els partícips en el negoci 
s’haurien de regularitzar abans d’iniciar-se el negoci i caldrà ava-
luar l’aportació de cadascun d’ells en el mateix, ja sigui mitjançant 
l’aportació de capital o ja sigui mitjançant la implicació en el negoci 
per la condició de professional o laboral dels socis.

•  La personalitat jurídica de la forma jurídica triada tindrà importants con-
seqüències, evitant futures responsabilitats de l’emprenedor que no veurà 
afectat el seu patrimoni personal pels deutes assumits en el negoci. 

•  La responsabilitat a assumir en el negoci. Conseqüència del punt 
anterior, si la normativa aplicable atorga personalitat jurídica a la 
forma legal triada, el soci persona física únicament respondrà fins al 
límit de l’aportat i, per tant, serà la forma legal triada la que ostentarà 
tots els drets i obligacions enfront de tercers, responent per això.

•  Les opcions de finançament en la implementació del negoci serà un 
altre element a tenir en compte. Un finançament intern, mitjançant 
aportació de capital atorgarà major solvència al negoci encara que 
suposarà un major cost fiscal (1% de l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics, des d’ara ITPAJD) i legal (formalització 
davant notari i inscripció en el registre mercantil) i un finançament 
extern mitjançant préstec beneficiarà a la societat a curt termini, encara 
que tindrà un cost important reflectit com a deute de la societat cap 
als seus socis, amb devolució de principal i interessos. Sense perjudici 
de tot això, els emprenedors que tenen la possibilitat de cobrar les 
prestacions per atur poden optar per la capitalització de l’atur, en lloc 
del cobrament en períodes mensuals. Aquesta capitalització únicament 
és possible en cas de precisar del capital per a iniciar un nou negoci, 
circumstància que caldrà provar davant l’administració competent. 

•  La normativa legal i les seves constants modificacions requereix 
una especial atenció per part de l’emprenedor i, depenent del sector 
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econòmic implicat, caldrà tenir una capacitat d’adaptació del negoci 
a la legalitat vigent a cada moment. Lligat a aquest punt, la implan-
tació del negoci pot requerir determinats controls de l’Administració, 
ja sigui mitjançant una autorització prèvia o mitjançant una simple 
comunicació. Aquest punt s’haurà de tenir en compte puix que una 
autorització prèvia de l’Administració requerirà uns terminis legals 
que podrien demorar l’engegada del negoci.

•  La fiscalitat mereix un capítol a part que no ha de deixar-se de comen-
tar. L’impacte fiscal en l’elecció de la forma legal idònia pot aconsellar 
optar per determinada forma jurídica sobre una altra. Sense perjudici 
que la fiscalitat no hauria d’influir en les decisions empresarials, els 
constants canvis normatius en matèria tributària tenen conseqüències 
importants en la vida quotidiana del negoci.

•  Finalment, la successió del negoci és altre element determinant i més 
si tenim en compte que el teixit empresarial espanyol està format 
majoritàriament per petites i mitjanes empreses de caràcter familiar, 
preocupades pel canvi generacional. La tributació de la successió és 
un altre element important en l’elecció de la forma jurídica. 

Tots els elements comentats constitueixen alguna de les notes que qualse-
vol emprenedor ha de tenir en compte. Ha de quedar clar que no existeix una 
forma jurídica determinada depenent del tipus de negoci. A més, la presència 
de diferents socis en el negoci obligarà a realitzar un exercici previ perquè 
les diferències entre ells es resolguin de forma satisfactòria als interessos del 
negoci. En la pràctica, és interessant redactar uns acords parasocials que regu-
lin tots aquells aspectes no inclosos en els Estatuts Socials de la companyia. 

2. Tipologia i formes jurídiques

En essència, existeixen dues formes d’organització:

2.1. L’empresari persona física.

En aquest apartat, es presenten les següents opcions:

•  Empresari Individual. Es tracta de la forma més senzilla de realitzar 
una activitat econòmica o empresarial. D’acord amb les normes del 
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codi de comerç, per a operar es precisa capacitat d’obrar, habitualitat en 
l’exercici de l’activitat i actuació en nom propi. A nivell de responsabi-
litat, l’empresari individual respon amb els seus propis béns privatius 
afectes o no a l’activitat, pel que respondrà de forma il·limitada pels seus 
deutes i les seves obligacions. L’empresari individual gestiona i dirigeix 
el seu negoci, assumint un dret propi i originari a la direcció del negoci.
Respecte a la fiscalitat, caldrà respectar les normes de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques, determinant la seva tributació 
d’acord amb les normes de determinació dels rendiments d’activitats 
econòmiques o professionals. A més, l’empresari haurà de donar-se 
d’alta del règim laboral d’autònoms.

•  Comunitat de béns. D’acord amb el codi civil (article 392 C. c.), 
la comunitat de béns és aquell contracte pel qual la propietat d’una 
cosa moble o immoble pertany proindivís a diverses persones (dues 
o més). No existeix cap requisit especial respecte a l’aportació dels 
socis, encara que la responsabilitat de cadascun d’ells dins de la 
comunitat de béns s’entén de forma il·limitada. Per això, el seu patri-
moni personal respondrà pels deutes i les obligacions en la comuni-
tat. No és requisit necessari la inscripció de la comunitat de béns en 
cap registre públic o semipúblic, encara que s’haurà de formalitzar 
davant Notari mitjançant document públic, en el cas que es realitzin 
aportacions de béns immobles.
Respecte a la fiscalitat, caldrà respectar també les normes de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, determinant la seva tributa-
ció d’acord amb el règim d’atribució de béns. Aquest règim significa 
que els útils o les rendes derivats de la comunitat de béns s’imputen 
directament als comuners, havent de tributar de forma individual.

•  Societat Civil. Igual que en el tipus anterior, la societat civil està 
regulada en el Codi Civil espanyol (articles 1665 a 1708 C. c.) i es 
defineix com aquell contracte pel qual dos o més persones s’obliguen 
a posar en comú capital, béns o indústria, amb el propòsit de repartir 
entre si els guanys. 

Respecte a les aportacions de cadascuns dels socis, no existeix cap 
mínim legal establert, de manera que es pot aportar no només diners, béns 
o indústria sinó el propi treball, en el cas de les societats civils de caràcter 
professional (per exemple, societat civil d’advocats). 

Com en la resta de figures analitzades en aquest apartat, la responsabi-
litat dels socis és il·limitada, de manera que el patrimoni personal de cadas-
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cun d’ells respon pels deutes i les obligacions incorregudes per la societat 
civil. No hi ha cap requisit respecte a la seva constitució, permetent-se que 
els pactes entre els socis siguin públics o secrets. La forma del contracte 
de societat civil és lliure (article 1667 C. c.). 

Respecte a la fiscalitat, es respectaran de nou les normes d’atribució de 
rendes contemplades en el Text Refós de la Llei Impostos Renda Persones 
Físiques (TRLIRPF). Per això, ha de quedar clar en el contracte de societat 
civil tant les aportacions de cadascun dels socis en aquesta com la propor-
ció que cadascun dels socis es reparteix dels beneficis de la societat civil. 

2.2. L’empresari persona jurídica

2.2.1. SOCIETAT ANÒNIMA

Normativa bàsica:
•  Reial decret Legislatiu 1564/1989 de 22 de Desembre pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de Societats Anònimes (des d’ara 
LSA), modificat parcialment per la Llei 2/1995, de 23 de Març de 
Societats de Responsabilitat Limitada.  

•  Reial decret 1784/1996, de 19 de Juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Registre Mercantil. 

La constitució d’una Societat Anònima i d’una Societat de 
Responsabilitat Limitada no difereix en absolut, precisant-se per a això una 
Escriptura Pública, signada davant Notari. Excepte especificació concreta, 
l’Escriptura pública de constitució haurà de contenir tres documents essen-
cials: els estatuts socials, el certificat bancari d’aportació dinerària i el 
certificat emès pel registre Mercantil central sobre la denominació social. 
D’aquests tres documents, els Estatuts Socials són el document essencial 
en el qual s’estableixen la forma en que es regirà la societat. 

A. Estatuts Socials: 

El contingut mínim que han de tenir uns Estatuts Socials perquè siguin 
inscriptibles és el següent:

Denominació de la societat
Els accionistes fundadors haurien de comparèixer en l’acte formal de 

constitució amb la certificació negativa original de la denominació social, 
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emesa pel registre Mercantil Central. Malgrat que la reserva de la denomi-
nació social és de 15 mesos, el certificat emès caducarà als 2 mesos de la 
seva emissió, per la qual cosa caldrà controlar la seva caducitat i, si escau, 
preveure la seva renovació.  

Objecte social
La fi de tota societat és la de realitzar una activitat econòmica o pro-

fessional, i per això haurà de quedar ben delimitat el seu objecte social que 
podrà ser tan ampli com desitjat. Lògicament, l’objecte social no podrà 
anar contra la llei, la moral o l’ordre públic. En el moment de donar d’alta 
censal davant l’Agència Tributària, no cal oblidar l’alta de totes les activi-
tats de la societat (en cas de tenir diversos objectes socials).

Durada de la societat 
La normativa permet que la durada de la societat sigui per temps 

determinat o per temps indefinit. Enfront d’altres jurisdiccions properes, 
l’habitual és la durada per temps indefinit.

Data d’inici 
Els Estatuts Socials indicaran la data d’inici de les operacions de 

l’empresa que coincideix amb l’acte constitutiu. No hem de confondre 
aquesta data amb l’inici d’activitats des del punt de vista tributari; per aquest 
fet, abans d’iniciar les activitats caldrà obtenir el corresponent Nombre 
d’Identificació Fiscal (NIF) i comunicar la data d’inici de les activitats. 

 
Domicili Social 
D’acord amb la normativa, el domicili social serà el lloc on es trobi 

el centre de l’efectiva gestió i administració de la societat. Espanya es 
troba organitzada territorialment a través de les Comunitats Autònomes, 
amb determinades especialitats normatives i tributàries, per la qual cosa 
el domicili social comportarà automàticament l’assumpció d’aquestes 
normes (per exemple, una societat domiciliada a Guipúscoa es regirà per 
les normes forals i, subsidiàriament, per les normes comunes a la resta del 
territori espanyol).

Així mateix, s’haurà d’esmentar l’òrgan competent que decideixi la 
creació, supressió o trasllat de sucursals que podrà ser tant la Junta General 
com l’òrgan d’administració.

Capital social  
El capital social mínim permès és de 60.101,21 Euros. La normativa 

permet tant les aportacions dineràries com les no dineràries. Lògicament, 
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les aportacions no dineràries s’haurien de quantificar econòmicament. La 
LSA permet el desemborsament parcial del 25% del capital social i la resta 
dels dividends passius s’hauran de desemborsar en un termini màxim de 
cinc anys, des de la constitució de la societat. 

Nombre d’accions en les que es divideix el capital social
Les accions representen parts alíquotes del capital social, havent-se 

d’enumerar el nombre d’accions en que es divideix i el valor nominal 
de cadascuna d’elles. Per tant, els Estatuts Socials han d’expressar el 
valor nominal de cadascuna d’elles, el nombre total d’accions, i si escau, 
l’existència de classes, el contingut dels drets de cadascuna d’elles i les 
sèries corresponents.

Òrgan d’Administració
Els Estatuts Socials hauran de definir si la societat es regeix per 

un administrador únic, dos mancomunats o solidaris, o per un Consell 
d’Administració. Cal recordar que la Junta General d’Accionistes és l’únic 
competent per a revocar o nomenar a l’òrgan d’Administració.  

Per a ser nomenat administrador o membre del Consell d’administració, 
la Llei no requereix la condició d’accionista, tret que els Estatuts Socials 
indiquin el contrari. El termini de durada del càrrec serà de cinc anys.

Deliberació i adopció d’acords: la Junta General d’Accionistes
Hi ha dues classes de Juntes Generals:

-  Junta General Ordinària: Té competència exclusiva per censurar la 
gestió social, aprovar els comptes de l’exercici anterior –si escau- i 
acordar l’aplicació del resultat. Es reunirà de forma obligatòria en el 
termini dels sis mesos següents a la finalització de l’exercici social.  

-  Junta General Extraordinària: Té competència per a decidir sobre la 
resta d’assumptes que afectin a la Societat i no siguin exclusius de 
la Junta Ordinària. 

Els acords deliberats per la Junta General s’adoptaran per majoria, 
exceptuant:

a)  Qualsevol modificació dels Estatuts Socials que impliqui noves obli-
gacions per als accionistes, s’haurà d’adoptar amb l’aquiescència 
dels interessats.

b)  La creació, la modificació i l’extinció anticipada de l’obligació de 
realitzar prestacions accessòries requerirà igualment el consenti-
ment dels interessats.
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Els acords adoptats per la Junta General obliguen a tots els accionistes, 
fins i tot als dissidents i als absents. No obstant això, tindran dret a separar-se 
de la societat, els accionistes que no hagin votat a favor dels següents acords:

-  En cas de modificació de l’objecte social, i de transformació, fusió o 
escissió de la societat.

-  Trasllat del domicili social a l’estranger.
-  Restricció a la lliure transmissió de les accions nominatives (per un 

termini de 3 mesos des de l’adopció de l’acord).

Tancament de l’exercici social
Els Estatuts Socials determinaran la data de tancament de l’exercici 

social, que no podrà ser superior a un any natural.

B. Certificat bancari.

És el document acreditatiu emès pel banc o la caixa d’estalvis, que acre-
dita l’obertura d’un compte corrent de la societat en constitució i en el qual 
s’ha de realitzar l’aportació de capital. La Caixa o Banc haurà d’emetre el 
corresponent certificat en el qual s’acrediti els socis i les aportacions dineràries 
de cadascun d’ells. Cal assenyalar que existeix la possibilitat de realitzar única-
ment aportacions no dineràries en el propi acte constitutiu, per la qual cosa no 
seria necessari aquest document. No obstant això, no cal oblidar que la societat 
incorrerà ràpidament en les seves primeres despeses notarials i registrals, per la 
qual cosa es recomana que l’aportació sigui també dinerària. 

C. Denominació social. 

La petició de la denominació social es realitzarà davant el Registre 
Mercantil Central, ja sigui a través de carta, fax o Internet (www.rmc.és). 
Es recomana realitzar tres propostes de denominació social, en ordre de 
preferència (cada sol·licitud implica la liquidació de nous aranzels). El 
Registre qualificarà aquesta sol·licitud emetent el corresponent certificat 
negatiu, és a dir, autoritzant la denominació social.

2.2.2. SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

Normativa bàsica:
•  Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat 

Limitada.
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Igual que la Societat Anònima, la constitució d’una Societat de Res-
ponsabilitat Limitada (des d’ara S.R.L. o S.L.) es formalitza mitjançant 
escriptura pública atorgada davant notari pels socis fundadors, per si o per 
mitjà de representants.

L’Escriptura pública haurà de tenir el següent contingut obligatori: 
a) La identitat del soci o socis.
b) La voluntat de constituir una S.R.L.
c)  Les aportacions de cadascun dels socis i la numeració de les 

participacions assignades en pagament, el capital mínim del qual 
subscrit i desemborsat íntegrament és de 3.005,06 Euros. Aquesta 
aportació es justificarà mitjançant el corresponent certificat emès 
per l’entitat bancària davant la qual s’hagi obert el compte corrent 
de la societat. 

d)  Els Estatuts Socials que contindran –com a mínim- la següent 
informació: 

- La denominació de la societat.
- L’objecte social, determinant les activitats que l’integren.
- El domicili social.
-  El capital social, les participacions en que es divideixi, el seu 

valor nominal i la seva numeració correlativa.
-  La manera o maneres d’organitzar l’administració de la societat, 

en els termes establerts en la Llei de Societats de Responsabilitat 
Limitada.

- La data de tancament de l’exercici social. 
-  La determinació de la manera concreta en que inicialment 

s’organitzi l’administració de la societat, en cas que els 
Estatuts prevegin diferents alternatives, així com la persona o 
persones que s’encarreguin inicialment de l’administració i de 
la representació social.

Igual que les societats anònimes, la Junta General és competent per a: 
a)  La censura de la gestió social, l’aprovació dels comptes anuals i 

l’aplicació del resultat.
b)  El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i, si 

escau, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social 
de responsabilitat contra qualsevol d’ells.

c)  La modificació dels estatuts socials, amb l’excepció del canvi 
de domicili social dins del mateix terme municipal que, excep-
te disposició contrària dels estatuts, és competència de l’òrgan 
d’administració.
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d)  L’augment i la reducció del capital social. 
e) La transformació, fusió i escissió de la societat. 
f)  La dissolució de la societat, excepte en els supòsits de compliment 

del terme fixat en els estatuts. 
g) Qualsevol altre assumpte que determinin la llei o els estatuts. 

Els assumptes descrits amb anterioritat - excepte el punt d) i e) - 
s’adoptaran per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que repre-
sentin almenys 1/3 dels vots corresponents a les participacions socials en 
que es divideixi el capital social, sense computar els vots en blanc. Per a 
decidir l’augment o la reducció de capital es requereix el vot favorable de 
més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en que es divi-
deixi el capital social. Per a la transformació, fusió o escissió de la societat, 
es requereix el vot favorable d’almenys 2/3 dels vots corresponents a les 
participacions en que es divideixi el capital social. 

Igual que la Societat Anònima, l’administració de la Societat Limitada 
es confiarà a: 

- Un administrador únic.
- Dos administradors solidaris o mancomunats.
-  Un Consell d’Administració compost per un mínim de 3 i un màxim 

de 12 membres. 

En la figura 1, es pot constatar que la majoria de les societats anònimes 
i limitades opten per un consell d’administració (més propi de les SA per la 
grandària i la finalitat d’aquestes) o per un administrador únic:

Figura 1: Seqüència entre la idea i la creació d’empresa a Espanya

SOCIETAT 
ANÒNIMA

SOCIETAT 
LIMITADA

Consell Administració 45% 12%

Administrador únic 38% 51%

Administradors mancomunats 3% 13%

Administradors solidaris 14% 24%

Font: Registre Mercantil 
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La Junta General té la competència exclusiva per al nomenament dels 
administradors que podran ser tant persones físiques com jurídiques (en 
aquest cas s’haurà de nomenar una persona física com a representant), no 
sent necessària la condició de soci. 

No podran ser Administradors o Consellers:  
a) Les fraccions i concursats no rehabilitats. 
b) Els menors, inclosos els emancipats.
c) Els incapacitats per sentència judicial i els declarats pròdigs.
d)  Els condemnats a penes que duguin annexa la inhabilitació per a 

l’exercici de càrrec públic i els quals haguessin estat condemnats 
per greu incompliment de lleis o disposicions socials. 

e) Aquells que per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç.
f)  Els funcionaris al servei de l’Administració amb funcions al seu 

càrrec que es relacionin amb les activitats pròpies de la societat que 
es tracti. 

g)  És necessari que, a més de no estar incurs en cap de les prohibicions 
anteriors, l’administrador no estigui afectat per cap de les incompa-
tibilitats establertes en les lleis.

El càrrec d’administrador s’entén de caràcter gratuït, tret que els 
Estatuts Socials estableixin el contrari, en aquest cas s’haurà d’especificar 
de forma concreta i específica la forma de retribució.

2.2.3.  ALTRES FORMES JURÍDIQUES: SOCIETAT COMANDITÀRIA, SOCIETAT ANÒNIMA 
LABORAL, SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA I SOCIETAT COOPERATIVA

2.2.3.1. Societat Comanditària

Existeixen dos tipus de societats comanditàries:
-  Societats comanditàries simples (article 145 Codi de Comerç i article 

210 del Reglament del Registre Mercantil). La característica essen-
cial es troba essencialment en l’existència de dos tipus de socis:

 -  Col·lectius, que dirigeixen i gestionen la societat i, en conseqüèn-
cia, responen de forma il·limitada dels deutes de la societat.

 -  Comanditaris, que no intervenen en la direcció i la gestió de la socie-
tat i, per tant, responen de forma limitada dels deutes de la societat.

-  Societats comanditàries per accions (articles 153 i 154 C.com). Igual 
que en la societat comanditària simple, existeixen dos tipus de socis 
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col·lectius i comanditaris. La principal diferència és la divisió del 
seu capital en accions. Aquest capital és de 60.121,21€, com a les 
societats anònimes. 

Es tracta de dues formes jurídiques que, en realitat, pràcticament no 
s’usen.

2.2.3.2. Societat Anònima Laboral/Societat de Responsabilitat 
Limitada Laboral

Aquest tipus de societats estan regulades mitjançant Llei 4/1997 
i no deixen de ser una classe de Societat Anònima o de Societat de 
Responsabilitat Limitada, per la qual cosa els tràmits en la seva constitució 
no difereixen del comentat respecte a les S.A. i les S.L. (les normes que les 
regulen són supletòries a l’esmentada Llei).

No obstant això, cal destacar les següents peculiaritats:

•  Els socis d’aquest tipus de societats han de ser en més del 50% del 
capital social treballadors que prestin el seu treball retribuït de forma 
personal i directa. 

•  Cap soci podrà tenir accions (SA) o participacions socials (SL) que 
representin més del 33,33% del capital social.

•  Els treballadors no socis de la SAL o SLL no podran superar el 15% 
de les hores per any treballades pels socis treballadors (amb més de 25 
socis treballadors) o el 25% (amb menys de 25 socis treballadors).

•  Prèvia a la seva inscripció en el Registre Mercantil, la societat laboral 
haurà d’obtenir la inscripció davant l’autoritat laboral competent, 
estatal o autonòmica que emetrà el corresponent certificat de quali-
ficació i inscripció. 

•  El Registre Mercantil no qualificarà l’Escriptura de Constitució si 
falta el certificat anterior. 

2.2.3.3. Societat Limitada Nova Empresa

Normativa bàsica:
• Llei 7/2003, de Societat Limitada Nova Empresa.

Es tracta d’un nou tipus de societats que van néixer amb la idea de 
millorar i simplificar els tràmits per a la creació d’empreses. Es pretén que 
aquestes societats estiguin constituïdes en un únic tràmit i un sol dia, mit-
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jançant la constitució davant notari que s’ocuparà de tots els tràmits fins a 
la seva inscripció en el Registre Mercantil. La veritable utilitat d’aquestes 
societats és per a aquells empresaris individuals que desitgen transformar 
la seva activitat personalista a una capitalista. 

Els requisits són: 

-  Els socis només poden ser Persones Físiques i no poden superar el 
nombre de cinc socis. 

-  Aquestes societats no han de legalitzar el llibre registre de socis.  
-  La denominació social serà el nom i els dos cognoms d’un dels socis 

fundadors.
-  El capital social pot ser entre 3.012€ i 120.202€ i el desemborsa-

ment haurà de ser mitjançant aportacions dineràries.
-  Respecte a la seva tributació, no difereix a la resta de societats, enca-

ra que presenta algunes peculiaritats: 
-  Ajornament o fraccionament de les quantitats derivades de retencions 

o ingressos a compte de l'IRPF reportats durant el primer any des de 
la seva constitució.

-  Ajornament dels deutes tributaris de l’Impost sobre Societats corresponents 
als dos primers períodes impositius conclosos des de la seva constitució. 

-  No obligació d’efectuar els pagaments fraccionats a compte de les 
liquidacions corresponents els dos primers períodes impositius con-
closos des de la seva constitució.

-  Ajornament de l’import corresponent al ITPAJD (operació societària). 

2.2.3.4. La cooperativa

Normativa bàsica.
•  Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les coope-

ratives.

Les cooperatives són un tipus de societats que per la seva pròpia espe-
cialitat s’han de regir per una llei especial (Llei 20/1990). Les comunitats 
autònomes tenen competències exclusives respecte a les cooperatives. En 
el present estudi, únicament farem esment de la Llei estatal esmentada.

2.2.3.4.1. Principis cooperatius bàsics

1)  La cooperativa existeix fonamentalment per al benefici dels seus 
propis afiliats. 
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2) La cooperativa presenta les següents notes bàsiques: 
 a. Autonomia: Es tracta d’una empresa privada. 
 b. Associar persones, tant físiques com jurídiques.
 c. De caràcter voluntari: Llibertat d’afiliar-se com de desafiliarse. 
 d.  Destinada bàsicament a atendre les necessitats dels seus mem-

bres. 
 e.  La distribució de la propietat cooperativa entre els membres 

sobre una base democràtica. 
 f.  De caràcter empresarial: La cooperativa és una organització de 

factors de producció que actua en el mercat, en circumstàncies 
anàlogues a les de qualsevol empresa i en paritat de competència. 

El preàmbul de la Llei sobre Cooperatives estableix un règim fiscal 
específic d’aquestes societats, responent als següents principis: 

1)  Foment de les societats cooperatives en atenció a la funció social, a 
les activitats i a les característiques que compleixen.

2)  Coordinació amb els altres àmbits de l’ordenament jurídic i amb el 
règim tributari general de les persones jurídiques. 

3) Reconeixement dels principis essencials del cooperativisme. 
4)  Caràcter supletori del règim tributari general propi de les persones 

jurídiques.

Respecte al règim fiscal de les cooperatives, cal assenyalar que la 
filosofia de la Llei es basa en el principi mutualista, el que significa que 
les cooperatives són societats concebudes per operar únicament amb els 
seus socis. Per exemple, una cooperativa del treball associat únicament pot 
donar treball als seus treballadors que siguin socis.

2.2.3.4.2. Classificació de les cooperatives

La Llei 20/1990 estableix uns beneficis fiscals a totes les cooperatives 
amb la condició que compleixin tots els requisits legals. La llei estableix 
una triple classificació: 

-  Cooperatives protegides. Seran cooperatives protegides totes aque-
lles que no incorrin en cap de les causes previstes en l’article 13 de 
la Llei 20/1990. 

-  Cooperatives especialment protegides. Es beneficien de determi-
nats avantatges especials suplementaris a les cooperatives protegides. 
La llei considera especialment protegides les següents classes de 
cooperatives de primer grau: 
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 • Cooperatives de treball associat (Art. 8).
 • Cooperatives agràries (Art. 9).
 • Cooperatives d’explotació comunitària de la terra (Art. 10).
 • Cooperatives del Mar (Art. 11).
 • Cooperatives de consumidors i usuaris (Art. 12). 

No podran pertànyer a aquest grup la resta de les cooperatives 
d’habitatges, de serveis, de transportistes, d’assegurances, sanitàries, 
d’ensenyament o de crèdit. 

-  Cooperatives que hagin perdut la seva protecció. Es tracta 
d’aquelles cooperatives que hagin incorregut en algun dels supòsits 
de l’article 13 de la Llei:  

1.  No efectuar les dotacions obligatòries al fons de reserva i als fons 
d’educació i de promoció. 

2.  Abonar als socis interessos superiors als fixats legalment per les 
seves aportacions al capital. 

3.  Distribuir els dividends de les cooperatives amb criteris distints als 
exigits per la Llei. 

4. No imputar les pèrdues al fons de reserva o als socis. 
5.  Vulnerar els límits legals de les aportacions al capital social, de par-

ticipació de la cooperativa en el capital d’altres societats, del nom 
de treballadors assalariats,… 

6.  Vulnerar els límits de les operacions que es puguin realitzar amb 
terceres persones no sòcies. 

7.  Paralitzar les activitats socials durant dos anys sense causa justifi-
cada. 

8.  No realitzar l’auditoria comptable quan existeixi obligació legal per 
a això. 

2.2.3.4.3. Aspectes bàsics de la tributació de les cooperatives

1) ITPAJD. S’estableix l’exempció en les següents operacions: 
 -  Actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.
 -  Constitució i cancel·lació de préstecs.
 -  Adquisicions de béns i drets que s’integrin en el fons d’educació 

i promoció per al compliment dels seus fins.
 -  Les cooperatives especialment protegides es beneficien d’una 

exempció per a l’adquisició de béns i drets destinats directament 
al compliment de les seves finalitats socials i estatutàries.
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2) Impost sobre Societats:
 -  Tipus de gravamen del 20% a la base imposable, positiva o 

negativa corresponent als resultats cooperatius. Recordar que els 
resultats extracooperatius tributaran al tipus general.

 -  Llibertat d’amortització dels elements de l’actiu fix amortitza-
ble, adquirits en el termini de tres anys a partir de la data de la 
seva inscripció en el Registre de Cooperatives. 

 -  Les cooperatives especialment protegides tindran una bonifica-
ció del 50% de la quota íntegra de l’impost. 

3)  IBI. S’estableix una bonificació del 95% de la quota i, si escau, dels 
recàrrecs, únicament per a les cooperatives agràries i d’explotació 
comunitària de la terra.

2.3. Síntesi societats

Dins del Dret Societari, trobem diferents tipus de societats mercan-
tils que coexisteixen actualment -entre elles- les Societats Anònimes, les 
Societats de Responsabilitat Limitada, les Societats Comanditàries Simple 
o per Accions, les Societats Col·lectives,…. A més, al costat d’aquestes 
formes jurídiques, existeixen altres més recents i que, sense perjudici de 
la seva qualificació com societat o no, la veritat és que van adquirint més 
importància amb el temps (A.I.E., U.T.E., Societats laborals….). 

L’experiència pràctica mostra que, de forma majoritària, les dues for-
mes jurídiques més utilitzades avui dia són la de la Societat Anònima i la 
Societat de Responsabilitat Limitada. A pesar d’això, un dels dubtes que, 
sovint sorgeix en el moment de formalitzar la constitució de la societat 
mercantil, és la de triar entre una o altra.  

Les similituds entre una forma i una altra són evidents. Es tracta de 
societats mercantils amb personalitat jurídica pròpia i de caràcter capita-
lista. Això significa que els accionistes o socis d’ambdós tipus de societats 
únicament responen fins al límit de les seves aportacions. L’article 1 de la 
LSA i LSRL estableix de forma clara que els accionistes o socis “no res-
pondran personalment dels deutes socials”. Aquest és, sens dubte, el gran 
avantatge (o desavantatge per  uns altres) d’aquestes societats, ja que en 
les societats civils, els socis, al no estar clara la seva naturalesa jurídica, sí 
responen personalment dels deutes socials. 
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Les diferències estan perfectament delimitades per ambdues lleis:

1) Capital social:
a)  En les Societats Anònimes, el capital social no ha de ser inferior a 

60.101,21€.
b)  En les Societats de Responsabilitat Limitada, el capital social no ha 

de ser inferior a 3.005,06€.
Respecte al capital social, cal realitzar les següents matisacions:
-  Les lleis que regulen ambdues formes jurídiques fixen capitals 

mínims. Això significa que res impedeix que, per exemple, una S.L. 
tingui un capital social de 60.000€. 

-  Si bé el desemborsament inicial del capital social ja és de per si 
mateix un motiu per a triar la forma de S.L., cal tenir en compte que, 
respecte a les S.A., no cal confondre entre el concepte de subscripció 
i el de desemborsament. Això significa que, encara que la Llei obliga 
a subscriure el capital social mínim en el moment de la constitució, 
es pot desemborsar únicament una quarta part. Conseqüentment, en 
el moment de la constitució, els nous accionistes únicament desem-
borsaran 15.025,30€ del capital social. Així, d’acord amb l’article 12 
LSA, “no es podrà constituir cap societat que no tingui el seu capital 
subscrit totalment i desemborsat en una quarta part, almenys, el 
valor nominal de cadascuna de les accions”. Per tant, serà la Junta 
General de la Societat Anònima la qual, en el moment de la consti-
tució, establirà “la forma i el termini màxim en que s’han de satisfer 
els dividends passius” (article 9.f LSA). A més, en virtut del principi 
de sobirania de la Junta General, existeix la possibilitat d’ampliar o 
renovar aquest termini. 

-  Aquest últim aspecte cal tenir-lo molt en compte. Dins del tràfic 
mercantil, existeix un problema bàsic identificat per la garantia o fia-
bilitat que atorga la societat enfront de tercers. No és el mateix cons-
tituir una societat de 3.005,06€ que una de 60.101,21€ i, enfront de 
tercers, no és el mateix operar amb una societat que respon fins a mig 
milió que una que respon enfront de deu (de les antigues pessetes). 
La garantia que ens dóna una és molt diferent de l’altra i els bancs 
ho tenen molt clar a l’hora d’atorgar un crèdit, una pòlissa, un leasing 
o una hipoteca. A més, cal tenir en compte que, una vegada pagades 
les despeses de constitució d’una S.L. –igual que una S.A.- (Advocat, 
Notari, Hisenda i Registre Mercantil……), ja haurà desaparegut bona 
part del capital. Per tant, quan haguem de contractar amb una socie-
tat, el primer que hem de fer és consultar el registre mercantil per a 
comprovar si la societat pot hipotèticament respondre.



66  Guillem Domingo Pérez

-  Cal tenir en compte que en la majoria de les legislacions especials, 
s’exigeix la forma de Societat Anònima (Bancs, Televisions privades, 
Segurs,…..). 

2) Òrgans de la societat.

Respecte al nombre d’accionistes o socis, des de l’entrada en vigor de 
la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, és possible que la societat 
estigui constituïda per un únic soci. La LSA ha admès aquesta possibilitat 
incorporant l’article 311 (Serà d’aplicació a la S.A. unipersonal el dispo-
sat en l’article XI de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada) 

Tant les S.A. com les S.L. estan supeditades a una Junta General i 
administrades per un òrgan d’administració que és qui dirigeix el dia a dia 
de la societat. Un dels avantatges a l’hora de decidir-se per una S.L. és que 
precisament la durada del càrrec d’administrador és per temps indefinit el 
que, no només implica una flexibilització de la vida de la societat, sinó que 
abarateix els costos de manteniment de la societat.

Són precisament aquests costos de manteniment els que, finalment, fan 
decantar-se més per la forma de la S.L. que la S.A. Cal tenir en compte que 
cada vegada que es pretengui reunir la Junta General, aquesta haurà de ser 
convocada. D’acord amb l’article 97 LSA, cada convocatòria comportarà la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) 
i en un dels diaris de major circulació en la província. Això suposa un cost 
de prop 400€ cada vegada que es vulgui reunir la Junta (tret que la societat 
anònima o limitada sigui unipersonal, en aquest cas no fan falta convoca-
tòries). En canvi, en les S.L, aquest sistema s’ha simplificat permetent-se 
que la Junta General es convoqui mitjançant carta certificada amb justificant 
de recepció (6€). El mateix passa amb els trasllats de domicili, en els quals, 
malgrat estar davant una modificació estatutària, en les S.A. s’obliga a reali-
tzar publicacions i en les S.L. no. A més, en les S.A., s’exigeixen un conjunt 
de requisits que encareixen de forma notable aquests costos (intervenció 
d’auditors en el control dels comptes anuals, experts independents o perits 
en casos de valoracions en aportacions no dineràries,….). 

A partir de les estadístiques de la figura 2, es podrà visualitzar per-
fectament la tipologia de societats que es constitueixen a Espanya (dades 
fins a 30 de setembre de 2006). A més, s’han afegit informacions sobre les 
societats unipersonals als efectes d’obtenir una visió sobre les principals 
operacions societàries (incloses les extincions) a Espanya: 
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Entre altres conclusions, cal destacar:
•  L’enorme importància de constitucions de societats limitades sobre 

la resta de formes jurídiques.
•  Una quarta part d’aquestes constitucions són societats unipersonals el que 

permet constatar que molts empresaris individuals opten per una forma 
capitalista i no personalista, a l’hora d’iniciar una activitat econòmica. 

•  El petit volum d’extincions durant l’exercici 2006, el que apunta una 
durabilitat de les esmentades formes legals en el temps.

•  Les noves formes com la Societat Limitada Nova Empresa van néixer 
amb gran expectació però no han obtingut el resultat desitjat i els 
emprenedors opten directament per la Societat Limitada.

A efectes comparatius, a França (veure figura 3), les estadístiques de 
l’any 2006 demostren un sistema molt més equilibrat i repartit entre les 
diferents formes jurídiques:  

Figura 2: Principals operacions societàries a Espanya

CONSTITUCIONS
SOCIETATS 
UNIPERSONALS EXTINCIONS

SOCIETATS 
ANÒNIMES

1.558 societats 
(1,38%)

1.341 societats 1.190 societats

SOCIETATS 
LIMITADES

112.261 societats
(98,10%)

35.929 societats 9.204 societats

ALTRES 603 societats
(0,52%)

93 societats 198 societats

TOTAL 114.422 societats 37.363 societats 10.592 societats

Font: Registre Mercantil

Figura 3: Tipus de societats a França.

FRANÇA Inscripcions (2006)

Societats mercantils 145.098

Societats Civils 71.573

A.I.E. 449

Empresaris individuals 64.239

Total 281.359

Font: www.greffes.com
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3. Aspectes jurídic-tributaris pràctics en la fase 
de constitució d’una societat. Formalització. Capital 

3.1. Registre general de Societats Mercantils

•  Sol·licitar la Certificació negativa de la denominació social davant el 
Registre Mercantil Central a Madrid (3 o 4 dies).

•  Es proposen 3 noms per ordre de preferència. Si la certificació és 
negativa, significa que el nom proposat queda aprovat. Ha de constar 
el nom i cognoms de la persona física o raó social que ho sol·licita.

•  La certificació negativa caduca als 2 mesos de la seva emissió, i es 
pot renovar fins als 15 mesos, coincidents amb la reserva de la deno-
minació social.

3.2. Entitat Bancària

Cal obrir un compte corrent a nom de la societat. Es requereix:
• Fotocòpia del NIF del client.
• Autorització signada per a obrir el compte corrent.
• Ingressar l’import corresponent al capital social.
•  Sol·licitar certificat a l’entitat bancària relatiu a les aportacions efec-

tuades pels socis en el compte corrent de la societat en constitució.

3.3. Notari

Tots els accionistes o socis de la societat han de comparèixer davant 
notari, aportant-se: 

• Estatuts de la Societat en constitució. 
• Certificat emès per l’Entitat Bancària. 
• Certificació negativa del Registre Mercantil Central. 
•  En cas que algun dels socis sigui no resident, haurà de comparèixer 

amb el corresponent NIE (Nombre d’identificació d’estrangers) en 
cas de ser soci persona física o amb el corresponent NIF (Nombre 
d’Identificació Fiscal) en cas de ser soci persona jurídica. En aquest 
sentit, és important assenyalar que no és possible comparèixer davant 
notari sense aquests documents. En cas de no tenir-los, cal preveure 
més de 30 dies d’emissió per al NIE i d’1 per al NIF. 

•  En el cas anterior, s’haurà d’emplenar el corresponent formulari 
administratiu justificatiu de la inversió estrangera en societat o sucur-
sal espanyola.
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3.4. Hisenda Estatal

Cal tramitar l’alta de la Societat en la delegació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (des d’ara AEAT) (Secció de Censos) del domi-
cili social de l’empresa. Entre els documents a presentar, cal destacar el 
model censal. Aquest document ha estat modificat en els últims anys i ha 
rebut nombroses crítiques per la complexitat en la seva complementació. 
En aquest imprès, existeixen més de 500 caselles, per la qual cosa qual-
sevol error o omissió en la seva formalització pot comportar importants 
conseqüències en les futures relacions amb l’Administració Tributària.

Els documents a presentar en hisenda són:
• Imprès de referència signat per l’Administrador.
• Escriptura Original de Constitució.
• Fotocòpia d’aquesta Escriptura.
• Fotocòpia del DNI de l’Administrador. 

Una vegada presentada la documentació, l’AEAT atorgarà un Nombre 
d’Identificació fiscal (NIF) provisional, amb el qual la societat ja podrà 
operar. No serà possible obtenir el NIF definitiu fins a la inscripció defini-
tiva de la societat en el Registre Mercantil corresponent. 

3.5.  Administració autonòmica (Impost de Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentat)

• Escriptura Original de Constitució.
• Fotocòpia d’aquesta Escriptura.
• NIF provisional.
• Fotocòpia del NIF de la societat. 
•  Model de liquidació emplenat i pagament de l’1% del capital social 

en concepte de ITPAJD (operació societària). 

3.6. Registre Mercantil

La inscripció de la Societat en el Registre Mercantil s’ha de realitzar 
en un termini de 15 dies hàbils aproximats, en el qual el Registrador haurà 
d’emetre la corresponent qualificació.

•  Escriptura de Constitució (amb el justificant de pagament del 
ITPAJD).
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• Fotocòpia del NIF de la Societat.
• Imprès d’entrada en el Registre.

3.7. Tresoreria General de la Seguretat Social

En cas que la societat hagi de contractar a un o diversos treballadors, 
s’haurà de sol·licitar prèviament l’alta patronal en la Seguretat Social. Per 
a això, s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

• Sol·licitud mitjançant model oficial. 
• Fotocòpia del DNI del representant.
• Fotocòpia del NIF de la societat.
•  Escriptura de Constitució (on constin els poders o facultats del repre-

sentant).

4. Conclusions

Existeixen moltes formes legals i cadascuna d’elles ha estat creada 
amb la finalitat de cobrir determinades opcions d’organització per part 
dels emprenedors. Totes elles tenen la seva pròpia normativa específica. 
No obstant això, hem constatat que els emprenedors opten de forma majo-
ritària per la societat limitada, que permet major flexibilitat i agilitat que 
la resta de formes legals. Una altra qüestió molt distinta és el tractament 
fiscal de les diferents formes legals que mereixerien un capítol a part. No 
obstant això, ha quedat clar que existeixen dues formes legals: les perso-
nalistes i les capitalistes. Si bé les primeres, tributen en seu de la persona 
física i, per tant, per l'IRPF, les segones tenen personalitat jurídica pròpia 
i, per tant, tributen directament per l’Impost sobre Societats. La tributació 
d’aquestes últimes ha millorat al llarg del temps i la recent Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l'IRPF i de modificació parcial de les Lleis dels 
Impostos sobre Societats, sobre la Renda de No Residents i sobre el 
Patrimoni (BOE 29/11/2006) estableix una millora del tipus de grava-
men de les Empreses de Reduïda Dimensió (ERD) reduint-lo del 30% al 
25%. Si tenim en compte que el teixit empresarial espanyol està format 
majoritàriament per Petites i Mitjanes Empreses (pimes), aquesta rebaixa 
animarà als empresaris individuals a canalitzar el seu negoci a través de 
les Societats Limitades. 

Per finalitzar, farem un comentari genèric sobre els temps necessaris 
per iniciar un negoci. Sense perjudici que la realització via Internet de 
molts tràmits ha escurçat l’engegada d’un negoci, la realització de tots 
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els tràmits des de la constitució davant Notari fins a la seva inscripció 
en el Registre Mercantil i les altes en les Administracions corresponents 
(Hisenda i Seguretat Social) prendran més de 30 dies. En alguns països 
del nostre entorn, aquests temps s’escurcen fins als 2 dies, mitjançant la 
seva tramitació en un únic acte. Per exemple, en el Regne Unit, és possible 
constituir una societat (LLP o LTD) via Internet (www.companieshouse.
co.uk): 5 minuts és el temps rècord de constitució per part d’un emprene-
dor. A més, s’estima que es constitueixen 120 societats per via electrònica 
cada hora laborable. També és cert que, en els països anglosaxons, no és 
necessària la intervenció de fedatari públic, el que escurça notablement els 
terminis en la constitució.
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