CAPITALITZACIÓ
1. Empresa Individual – Societat Privada Particular (SCP)
Ara es pot capitalitzar:


100% de la totalitat, en efectiu, havent de justificar aquesta quantitat amb pressupostos primer i
posteriorment amb factures.
La resta en quotes d’autònom.



Tota la prestació en el pagament de les quotes d’autònom.

Documentació:
 Pla d’empresa.
 Pressupostos.
 Contracte de lloguer (si s’escau).

2. Societat Limitada (S.L.) – Societat Anònima (S.A.)
Ara es pot capitalitzar:


100% de la totalitat com a capital social.
La resta de la prestació en el pagament de les quotes d’autònom.



Tota la prestació en el pagament de les quotes d’autònom.

Documentació (de tot original i dues còpies):
 Certificació negativa del nom.
 Proposta estatuts.
 Pla d’empresa.
 Escrit signat per tots els socis/es fundadors/res, on ha de constar:
Les dades personals de cada soci/a
L’aportació al capital social de l’empresa
El tipus de participació
Que no hi ha impediments legals per a la futura constitució de la societat i el seu posterior registre
 Contracte de lloguer (si s’escau).
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3. SOCIETAT COOP.CAT.LIM. (SCCL) o SOCIETAT LABORAL (SLL, SAL)
Ara es pot capitalitzar:


La quantia que s’aporti com a capital social.
La resta de la prestació en el pagament de les quotes d’alta de la seguretat social (règim d’autònoms
i règim general).

Documentació (de tot original i dues còpies):
 Certificació negativa del nom.
 Proposta estatuts.
 Pla d’empresa.
 Escrit signat per tots els socis/es fundadors/res, on ha de constar:
Les dades personals de cada soci/a
L’aportació obligatòria i voluntària, i quota d’ingrés, si s’escau, al capital social de l’empresa
El tipus de participació (laboral o general, únicament en cas de societats laborals)
Que el lloc de treball serà estable i si es fixarà o no període de prova i la seva durada
Que no hi ha impediments legals per a la futura constitució de la societat i el seu posterior registre
 Declaració de compromís per part de tots els socis/es fundadors/res
 Contracte de lloguer (si s’escau).

4. PERSONES QUE TENEN RECONEGUDA UNA MINUSVALIDESA SUPERIOR O
IGUAL AL 33 %.
Ara es pot capitalitzar:


El 100% de la totalitat, en efectiu, havent de justificar aquesta quantitat amb pressupostos primer i
posteriorment amb factures.
La resta en quotes d’autònoms



Tota la prestació en quotes d’autònom.

Documentació:
 Pla d’empresa.
 Pressupostos.
 Contracte de lloguer (si s’escau).

_______________________________________________________________
TOTS ELS TRÀMITS DE LA CAPITALITZACIÓ S’HAN DE FER ABANS DE
CONSTITUIR-SE COM A EMPRESA (és a dir, quan encara no s’ha fet l’alta fiscal:
mod. 036 / 037 (IAE) ni l’alta d’autònom, i es figura encara INSCRIT COM A
ATURAT a l’OTG).
(DARRERA ACTUALITZACIÓ Octubre 2015)
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