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Aquesta mena de societat la trobem regulada al Codi Civil. Es tracta d’un tipus de
societat que consisteix en un contracte, realitzat entre dues o més persones, amb
afany de lucre –però amb objectius lícits- on posen de forma comuna béns, indústria o
diners.
També trobem la figura de la Societat Civil Universal, que posen en comú tots els béns
i guanys, tot i que la més habitual és la particular, com la que trobem aquí.
Els socis poden ser capitalistes o industrials, aportant béns o diners, i treball o
indústria, respectivament.

Requisits
Es requereix que hi hagi un mínim de dos socis. No s’estableix un capital mínim, sinó
que hi ha un bé comú fixat. Poden aportar-se només béns, però no es podran aportar
només diners o treball.

Tràmits
Per a exercir l’activitat a la mateixa, cal que existeixi un contracte privat, on es detalli
la naturalesa de les aportacions i el percentatge que cada comuner té a les pèrdues i
guanys d’aquesta Comunitat de Béns.
La comunitat es constituirà per escriptura pública, quan s’aportin béns immobles o
drets reals.
Fiscalitat
Es tracta d’un tipus d’empresa rendible quan els socis es situen en la franja de
tributació de l’IRPF inferior al 30%, perquè no es troba subjecta al pagament de
l’Impost de Societats.

Avantatges
Més fàcil en quant a tràmits es refereix.
No precisa de molta inversió, no requereix d’un capital mínim.
Les mateixes avantatges que l’empresari individual pel que fa a impostos.
És una forma jurídica que permet mantenir en secret pactes entre socis, ja que la
constitució es pot realitzar mitjançant contracte privat.

Inconvenients
Forma societària poc definida.
La responsabilitat dels socis és il·limitada. Dels deutes que pugui generar la societat,
els socis respondran amb el seu patrimoni personal.

