FORMES JURÍDIQUES
FORMA

NÚM. MÍNIM
DE SOCIS/ES

EMPRESARI
INDIVIDUAL

1

COMUNITAT DE
BÉNS (CB)

SOCIETAT CIVIL

No hi ha mínim

RESPONSABILITAT
Il·limitada

ÒRGAN DE
GOVERN

ADOPCIÓ
D’ACORDS

No hi ha mínim

Il·limitada

Socis
administradors

Pactes subscrits entre
les parts.

2

No hi ha mínim

Il·limitada
Mancomunada

Socis
administradors

Mancomunada

1 (SLU –
unipersonal-) o més

SOCIETAT
ANÒNIMA
(SA)

1 (SAU –
unipersonal-) o més

3.005,06 €

60.101,21 €

3
3.005,06 €

SOCIETAT
ANÒNIMA
LABORAL (SAL)

3

COOPERATIVA

3

3.000 €

SOCIETAT
LIMITADA
NOVA EMPRESA
(SLNE)

1 (Unipersonal) i
màxim 5 persones
físiques en el
moment de la
constitució

Mínim 3.012 € i
màxim 120.202 €

60.101,21€

Administradors
(Consell i Junta
General)

Limitada

Administradors,Con
sell, Junta
General i censors
de comptes

Limitada

Majoria

Impost de
Societats

Majoria

Impost de
Societats

Administradors
(Consell i Junta
General)

Limitada

Administradors,Con
sell, Junta
General i censors
de comptes

Majoria

Assemblea
General, Consell
Rector i
interventors

Assemblea General,
Consell Rector

Limitada

Administradors
(Consell i Junta
General)

Ajuntament

IRPF

IRPF

Limitada

En funció del què es
determini als Estatuts

RÈGIM
TRIBUTARI
IRPF

Cap

2

SOCIETAT
LIMITADA
(SL)

SOCIETAT
LIMITADA
LABORAL (SLL)

CAPITAL MÍNIM

Majoria

Majoria

de Montgat

Impost de
Societats

Impost de
Societats

Impost de
Societats

Impost de
Societats

NORMATIVA

FORMA APROPIADA PER...

Codi de Comerç
(Títol I) i Reglament
del Registre
Mercantil
Pactes subscrits
entre les parts o
Codi Civil (Títol III
Llibre II)

Desenvolupar petites empreses, en
les que és necessària la intervenció
personal, la seva experiència i el
seu crèdit comercial
Regular una situació de copropietat
de béns o drets sense que
necessàriament es requereixi cap
acord de voluntat entre les parts
Cercar cooperació amb altres
professionals o un soci que aporti
capital; intentar unir experiències i
esforços, sense establir lligams ni
vinculacions estrictes

Codi Civil (Art. 1.665
al 1.708)
Llei 2/1995, de 23
de
març, de Societats
de Responsabilitat
Limitada
RD 1564/1989, de
22 de desembre, pel
que s’aprova el text
refós de la Llei de
SA
Llei 4/1997, de 24
de
març, de Soc. Lab.;
Llei 2/1995, de 23
de març,de SRL i
RD 2114/1998,de 2
’octubre, sobre
registre
administratiu de
Soc. Lab.
Llei 4/1997, de 24
de
març, de Soc. Lab.;
RD564/1989, de 22
de desembre, Text
refós de la Llei de
SA i RD 2114/1998,
de 2 d’octubre,
sobre registre
administratiu de Soc
A Catalunya: Llei
18/2002, de 5 de
juliol, de
cooperatives
Llei 2/1995, de 23
de
març, de SRL, mod.
perla Llei 7/2003,
d’1 d’abril de la
Societat Limitada
Nova Empresa

Petites empreses en les que els socis
desitgen córrer un risc limitat i
determinat per endavant
L’explotació d’empreses mercantils o
industrials
dotades
de
grans
aportacions de capital, per mitjà de
lliure i pública subscripció d’accions

Fomentar
l’economia
social,
mitjançant la possibilitat d’establir la
propietat de l’empresa a favor dels
treballadors que hi prestin serveis
retribuïts de forma indefinida i en
jornada completa

Fomentar
l’economia
social,
mitjançant la possibilitat d’establir la
propietat de l’empresa a favor dels
treballadors que hi prestin serveis
retribuïts de forma indefinida i en
jornada completa

Realitzar activitats que
corresponguin a interessos i
necessitats socioeconòmiques
comunes als socis
Projectes empresarials petits. Facilita
la seva constitució i posada en
funcionament, d’una manera ràpida i
amb plenes garanties jurídiques

