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Es tracta d’una societat mercantil amb personalitat jurídica pròpia, on
divideixen el capital social en participacions, integrades per les
aportacions dels socis i valorades econòmicament.

Requisits

No hi ha un nombre mínim de socis per tal de constituir una SRL.

La denominació és lliure, portant la denominació “SL” o “SRL” o
“Societat de Responsabilitat Limitada”.

El capital social mínim és de 3.010€, subscrits i desemborsats, dividit
en

participacions

participacions

no

iguals,
tenen

indivisibles
caràcter

i

de

acumulables.

valors,

no

Aquestes

poden

estar

representades per mitjà de títols o anotacions en compte, ni denominarse accions. El capital social es pot aportar en diners o espècie.

La societat portarà un Llibre de registre de socis, on es farà constar la
titularitat i les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les
participacions socials.

La transmissió de participacions socials serà lliure entre els socis i
d’aquests al seu cònjuge, ascendents o descendents o en favor de
societats del mateix grup que la transmeten.

Els administradors de la societat no tenen perquè ser accionistes, però
l’òrgan que pren les decisions és la Junta General d’Accionistes, que es

reuneix un cop a l’any. L’administrador, administradors i, en el seu cas,
el Consell d’Administració serà designat per la Junta i ostentarà les
funcions de gestió i representació de la societat.

Els administradors no es podran dedicar al mateix objecte social que la
societat, a menys que s’autoritzi expressament.

Responsabilitat

Es limita a les aportacions realitzades per aquests. No responen
personalment i és la societat la que respon amb el seu patrimoni
empresarial.

Fiscalitat

Les societats mercantils estan subjectes a l’Impost de Societats. El tipus
impositiu general és del 30%.

A partir de l’any que obtinguin beneficis, les societats mercantils estan
obligades a fer tres pagaments a compte en concepte de l’Impost de
Societats amb el model 201.

Els terminis són fins el 20 d’abril pel primer pagament, fins el 20
d’octubre pel segon i fins al 20 de desembre pel tercer.

Per a fer la declaració-liquidació anual, les empreses tenen fins el 25 de
juliol de l’any següent al de referència, per als que tanquin coincidint
amb l’any natural.

S’aplicarà el 25% a:

-

Mútues d’assegurances generals, entitats de previsió social i
mútues d’accidents de treball i malalties professionals.

-

Societats de garantia recíproca

-

Societats cooperatives de crèdit i caixes rurals.

-

Collegis

professionals,

associacions

empresarials,

cambres

oficials i sindicats.
-

Entitats sense fins lucratius.

-

Unions, federacions i confederacions de cooperatives.

S’aplicarà el 20% a Societats Cooperatives fiscalment protegides.

S’aplicarà el 10% a fundacions i associacions declarades d’utilitat
pública.

Avantatges

-

La responsabilitat dels socis és limitada a les seves aportacions a
la societat. No responen del seu patrimoni personal dels deutes
de la societat.

-

El capital social mínim molt més petit que el de la S.A.

-

Hi ha facilitats per controlar les entrades i sortides de socis.

Inconvenients

-

La constitució i dissolució formals, pel que fa a temps i costos.

-

La gestió mercantil, com són la presentació dels comptes anuals,
gestió comptable i fiscal més complexa que un autònom o una
societat civil.

-

La transmissió de les participacions socials és limitada.

