
 

 
Es tracta d’una forma de societat mercantil de tipus capitalista. 

 

La societat està constituïda per dos tipus de socis:  

 

 Comanditaris, que tenen la seva resposabilitat limitada al capital social que 

aporten i no participen en la gestió. 

 

 Col.lectius, tenen responsabilitat il.limitada, són els que regeixen la societat i 

hi aporten treball, i en alguns casos també capital.  

 

La condició de soci no és transmissible.  

 

Els requisits de constitució són els mateixos que en el cas de la Societat Col·lectiva, 

però cal consignar per separat les dades dels socis comanditaris i les seves 

aportacions a l’escriptura de constitució. 

 

Cal que a la denominació hi apareguin el nom de tots els socis, de part d’aquests, 

seguit de l’expressió “i companyia”, tancant-ho amb l’expressió “societat en 
comandita”. No es podran incloure els noms dels socis comanditaris. 

 
 

Requisits 
 

Pel que fa als socis col·lectius, aquests s’hauran de donar d’alta al Règim Especial de 

Treballadors Autònoms. 

 

La posició jurídica dels socis col·lectius és igual que la de les societats col·lectives. 

 

Pel que fa als socis comanditaris, aquests participen dels beneficis en proporció a la 

seva aportació a la societat, mentre que pel que fa a les pèrdues, només participen fins 

allà on han aportat. Tampoc poden ser apoderats dels socis gestors, ni actuar com a 

administradors, perquè en cas contrari han de respondre il·limitadament dels deutes 

socials i participar en les pèrdues.  

 

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAATTT   CCCOOOMMMAAANNNDDDIIITTTÀÀÀRRRIIIAAA   



Tenen limitació en el dret d’informació, que es restringeix als moments i formes 

determinats al contracte social. L’únic dret obligatori d’informació és el que fa 

referència a la comunicació del balanç de la societat a final d’any.   

 

Tipus concret 

 

Societat Comanditària per accions 

 

És la societat comanditària en la qual el capital corresponent als socis comanditaris 

està representat per accions. Les seves característiques són: 

 

- Hi ha un mínim legal pel capital inicial, de 60.101,21€. 

- El capital desemborsat és de, com a mínim, un 25% del subscrit.  

- La qualitat de soci és transmissible, amb les limitacions de la Llei de S.A. 

- Es podrà crear una Junta General de socis comanditaris, amb funcionament 

anàleg al de les juntes de les S.A. 

- La raó social haurà d’anar acompanyada per l’expressió “Societat en comandita 

per accions” o “S.com.per A.”. 

 

Responsabilitat 

 

Tots els socis col·lectius, siguin o no gestors, queden obligats de forma personal i 

solidària per les operacions de la societat. Els socis comanditaris responen per les 

obligacions i pèrdues de la societat fins el límit del fons que van posar o es van 

obligar a posar en comandita.  

 

Avantatges 
 

No cal una inversió inicial, sinó aquella necessària per a algunes despeses.  

 

Tenen l’avantatge de permetre una major acumulació de capital sense que els socis 

comanditaris interfereixin en la gestió social.  

 



Depenent del volum de negoci, pot haver-hi un avantatge el fet en aquesta forma 

societària, l’empresa estigui subjecta a l’impost de societats. 

 

 

 

 

Inconvenients 
 

No cal una inversió inicial, sinó aquella necessària per a algunes despeses.  

 

Tenen l’avantatge de permetre una major acumulació de capital sense que els socis 

comanditaris interfereixin en la gestió social.  

 

Depenent del volum de negoci, pot haver-hi un avantatge el fet en aquesta forma 

societària, l’empresa estigui subjecta a l’impost de societats. 

 

  

 
 

 


