
FORMES JURÍDIQUES 

Quina forma jurídica és la que més ens convé? 

Hi ha dos tipus de personalitat jurídica: 

Personalitat Física: figura jurídica en la qual el titular dels drets i obligacions és una persona. 

Personalitat Jurídica: figura jurídica en la qual el titular dels drets i obligacions és una entitat. 

Les empreses més comuns, segons el tipus de personalitat jurídica que presenten, són: 

EMPRESARI INDIVIDUAL 

És aquella persona en nom propi i per mitjà d’una empresa desenvolupa una activitat 
comercial, industrial o professional. Es tracta d’una de les figures més utilitzades per al comerç 
al detall (tendes de roba, quioscs, articles de regal, etc.) i per professionals (fontaners, pintors, 
decoradors, advocats, economistes,...). 

Característiques 

• La personalitat de l’empresa és la del titular (empresari). 

• No hi ha diferència entre el patrimoni mercantil (de l’empresa) i el civil (el del titular). 

• No hi ha aportació mínima. 

Avantatges 

• És idònia per a les empreses petites. 

• És la forma que menys tràmits i gestions du per a realitzar l’activitat. 

• Pot resultar la més econòmica al no tenir despeses de creació de personalitat jurídica. 

Inconvenients 

• L’empresari respon amb tots els seus bens dels deutes que es puguin generar a l’empresa. 

• El titular de l’empresa ha de fer front en solitari a les despeses i a les inversions, així coma 
la gestió i l’administració. 

• Si el volum de benefici és elevat pot tributar més 

Tràmits de creació 

Organisme Tràmits 

Agència Tributària Declaració Censal (imprès 036/037) i alta d’IAE 

Tresoreria General de la Seguretat 
Social 

Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(model TA.0521) 
Si hi ha treballadors: 
Afiliació de l’empresa a la SS mod. TA-6 
Afiliació del treballador en el Règim General de la SS 
(si és la primera vegada que treballa) 
Alta en el Règim General de la SS 

Ajuntament 
Llicència d’obres 
Impost sobre Bens Immobles 
Llicència d’Obertura 

Conselleria de Treball Comunicat d’obertura del centre de treball 

Inspecció Provincial de Treball Obtenció i legalització del llibre de visites 

             



COMUNITAT DE BENS 

És un contracte entre dues o més persones, pel qual una cosa o dret pertany a diferents 
persones. No té personalitat jurídica pròpia. El nom va acompanyat de les sigles CB. 

Característiques 

• Per exercir l’activitat mercantil es requereix d’un contracte privat on es senyali la 
naturalesa de les aportacions, el percentatge de participació que cada comuner té en les 
pèrdues i guanys de la comunitat de bens. 

• No s’exigeix aportació mínima, es poden aportar només bens, però no es pot aportar 
només diner o treball. 

• Es necessita escriptura pública quan s’aporten bens immobles o drets reals. 

Avantatges 

• És idònia per a les empreses petites. 

• Dur poc tràmits i gestions per a realitzar l’activitat. 

• Pot resultar econòmica al no tenir despeses de creació de personalitat jurídica. 

Inconvenients 

• El comuner respon amb tots els seus bens dels deutes que es puguin generar a l’empresa 
amb el percentatge de participació. 

• Si el volum de benefici és elevat pot tributar més. 

Tràmits de creació 

Organisme Tràmits 

Notari 
Contracte privat 
Escriptura pública només si s’han aportat bens 
immobles o drets reals 

Agència Tributària 
Número d’Identificació Fiscal 
Declaració Censal (imprès 036/037) i alta d’IAE 

Tresoreria General de la Seguretat 
Social 

Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(model TA.0521) 
Si hi ha treballadors: 
Afiliació de l’empresa a la SS mod. TA-6 
Afiliació del treballador en el Règim General de la SS 
(si és la primera vegada que treballa) 
Alta en el Règim General de la SS 

Ajuntament 
Llicència d’obres 
Impost sobre Bens Immobles 
Llicència d’Obertura 

Conselleria de Treball Comunicat d’obertura del centre de treball 

Inspecció Provincial de Treball 
Obtenció i legalització del llibre de visites 
Obtenció del Calendari Laboral 

 

SOCIETAT CIVIL 

És un contracte pel que dos o més persones posen en comú capital, amb el propòsit de repartir 
entre ells els guanys. 



Característiques 

• Podrà tenir personalitat jurídica pròpia o no segons que els seus pactes siguin públics o 
privats. 

• El capital està format per aportacions que poden ser en diners o bens. 

SOCIETAT LIMITADA 

Característiques 

• És de caràcter mercantil, qualsevol quin sigui el seu objecte. 

• Té personalitat jurídica pròpia. 

• En la denominació hi ha de figurar Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Limitada 
o les seves abreviatures SRL o SL. 

• El capital social ha d’estar constituït per les aportacions dels socis, que no poden ser 
inferiors a 3.005,06 €.  

• Només podran ser objecte d’aportació social els béns i drets patrimonials susceptibles de 
valoració econòmica, en cap cas treball o serveis. 

Avantatges 

• És idònia per a les empreses petites que vulguin limitar la responsabilitat dels seus socis. 

Inconvenients 

• Té alguna despesa de constitució. 

• Si el volum de benefici és reduït pot tributar més 

Tràmits de creació 

Organisme Tràmits 

Registre Mercantil Central Certificació negativa del nombre 

Notari Atorgament d’Escriptura Pública de constitució 

Conselleria d’Hisenda 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats (mod. 600) 

Registre Mercantil Inscripció de la Societat 

Agència Tributària 
Número d’Identificació Fiscal 
Declaració Censal (imprès 036/037) i alta d’IAE 

Tresoreria General de la Seguretat 
Social 

Alta en el règim corresponent dels socis treballadors 
i/o administradors (mod. TA.021) 
Si hi ha treballadors: 
Afiliació de l’empresa a la SS mod. TA-6 
Afiliació del treballador en el Règim General de la SS 
(si és la primera vegada que treballa) 
Alta en el Règim General de la SS 

Ajuntament 
Llicència d’obres 
Impost sobre Bens Immobles 
Llicència d’Obertura 

Conselleria de Treball Comunicat d’obertura del centre de treball 

Inspecció Provincial de Treball 
Obtenció i legalització del llibre de visites 
 

 

 



SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL 

És la societat limitada amb un sol soci. Es poden donar dues situacions: 

- Empresari que vol limitar la seva responsabilitat. 
- Societat Limitada que es queda amb un sol soci. 

Els tràmits són els mateixos que els de la Societat Limitada. 

SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA SLNE 

És una especialitat de la Societat Limitada on el capital social està dividit en participacions 
social. 

Característiques 

• És de caràcter mercantil, qualsevol quin sigui el seu objecte. 

• Té personalitat jurídica pròpia. 

• El número mínim de persones és de 2 i el màxim de 5. Han de ser persones físiques. 

• El capital social ha d’estar constituït per les aportacions dels socis, sense poder ser inferior 
a 3.012 €, ni superior a 120.202 €.  

• Les aportacions només poden ser en diners. 

• Òrgans socials: 
� Junta General 
� Òrgan d’Administració unipersonal o pluripersonal 

• Amplitud d’Objecte Social. L’objecte social pot comprendre totes o algunes de les activitats 
econòmiques possibles, agrícola, ramadera, forestal, peixatera, industrial, de construcció, 
comercial, turística, de transports, de comunicacions, d’intermediació, de professionals o 
de serveis en general. 

Avantatges 

• És idònia per a les empreses petites que vulguin limitar la responsabilitat dels seus socis. 

• És més senzilla de crear que la SL. 

• Té avantatges fiscals: 
Ajornament sense aportació de garanties de: 
� Durant un any, de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

Documentats (ITP/AJD), per les despeses derivades de la constitució de la societat. 
� Durant els dos primers períodes impositius acabats des de la seva constitució, de 

l’Impost sobre Societat (IS). 
� IRPF ajornat o fraccionar amb garanties o sense elles de les retencions o ingressos a 

compte de l’IRPF que es reporti en el primer any des de la seva constitució. 
� No tindrà obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats en els 

dos primers períodes de pagament. 

Inconvenients 

• Té alguna despesa de constitució més que l’Empresari Individual i la Comunitat de Bens. 

• Si el volum de benefici és reduït pot tributar més. 

 


