
                            FITXA RESUM de dades necessàries  
                            per poder fer la tramitació d’una societat 
 

 

Data naixement Règim matrimonial guanys (gananciales) 
separació de béns

 

     Tramitació de la societat limitada (SL) 
 

 
Aquest formulari recull les dades més importants del Document Únic Electrònic (DUE) que es tramita al 
punt PAE del Consell Comarcal del Maresme.  
 
Envieu-nos aquest formulari al mail emprenedoria@ccmaresme.cat i ens posarem en contacte amb 
vosaltres per concertar una cita. 
 
 
 

Dades del soci 1 
 

Nom Cognoms NIF/NIE/CIF Nacionalitat 
 

Data naixement Estat civil 
des de (data) 

 

Adreça Codi postal Població 
 

 

Adreça electrònica Telèfon Núm. de la Seguretat Social (12 dígits) 
- 

És autònom actualment? 
Sí No 

Administrador 
Sí No 

Treballador 
Sí No 

Base de Cotització Mútua d’Accidents Treball/ Malalties Professionals 

Aportació al Capital 
Social 

Dinerària 

No dinerària 
 Descripció: 

Percentatge 
% 

Familiar d’un altre soci 
Sí No 

 

   Nom i cognoms altre soci 

 

 
Dades del cònjuge (soci 1) 

 

Nom Cognoms NIF/NIE/CIF Nacionalitat 
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Data naixement Règim matrimonial guanys (gananciales) 
separació de béns

Data naixement Règim matrimonial guanys (gananciales) 
separació de béns

Dades del soci 2 
 

Nom Cognoms NIF/NIE/CIF Nacionalitat 
 

Data naixement Estat civil 
des de (data) 

 

Adreça Codi postal Població 
 

 

Adreça electrònica Telèfon Núm. de la Seguretat Social (12 dígits) 
- 

És autònom actualment? 
Sí No 

Administrador 
Sí No 

Treballador 
Sí No 

Base de Cotització Mútua d’ Accidents Treball/ Malalties Professionals 

Aportació al Capital 
Social 

Percentatge 
% 

Familiar d’un altre soci 
Sí No 

Nom i cognoms altre soci 

Dinerària 

No dinerària  Descripció: 
 

Dades del cònjuge (soci 2) 
 

Nom Cognoms NIF/NIE/CIF Nacionalitat 
 

 
 

Dades del soci 3 
 

Nom Cognoms NIF/NIE/CIF Nacionalitat 
 

Data naixement Estat civil 
des de (data) 

 

Adreça Codi postal Població 
 

 

Adreça electrònica Telèfon Núm. de la Seguretat Social (12 dígits) 
- 

És autònom actualment? 
Sí No 

Administrador 
Sí No 

Treballador 
Sí No 

Base de Cotització Mútua d’ Accidents Treball/ Malalties Professionals 

Aportació al Capital 
Social 

Percentatge 
% 

Familiar d’un altre soci 
Sí No 

Nom i cognoms altre soci 

Dinerària 

No dinerària  Descripció: 

 
Dades del cònjuge (soci 3) 

 

Nom Cognoms NIF/NIE/CIF Nacionalitat 
 



                             

3 

 

Objecte social  

 

 
Soci amb personalitat jurídica (en cas d’haver-n’hi)

 

Denominació social NIF/NIE/CIF  

Data de constitució Data d’inscripció:  

Adreça Codi postal Població  

Adreça electrònica Telèfon Aportació al Capital Social Percentatge 
% 

Nom del representant/s legal/s NIF  

Adreça 
 

Codi postal Població 

 

 
 
Dades de l’empresa 

 

Denominació social Telèfon Fax Adreça electrònica 
 

Adreça social  Codi postal Població 

 

 

Si voleu els estatus tipus, les activitats s’escolliran del llistat del programa, en el moment de fer el DUE. 
 
 

Dades de l’activitat 
 

Descripció de l’activitat Telèfon Fax Adreça electrònica 
 

Adreça Codi postal Població 
 

Superfície del local  Núm. de treballadors (sense    Codis  IAE*        Codis CNAE*       Capital social          Data inici activitat 
m2 comptar amb els socis) 

 
L’activitat es realitza: 

dins del local fora del local 
*Consultar prèviament els codis IAE i CNAE (informació d’IAE a la AEAT 901 33 55 33) 

 

Comunicació d’inici d’activitat 
 

 

1. Realitzareu compres de materials o serveis per desenvolupar l’activitat? 

Abans d’iniciar l’activitat (504) 
A la vegada o després d’iniciar l’activitat (502) 

 
2. Realitzareu operacions comercials amb altres països de la UE? 

SI 
NO 

 
3. Realitzareu operacions comercials no subjectes o exemptes d’ IVA? 

SI 
NO 

 
4. A l’ inici de l’activitat disposareu de local? 

                       SI  
                       NO 



                             

4 

 

Documentació a portar al Consell Comarcal del Maresme en el moment de la tramitació: 
 

 

1. Certificació negativa de la Denominació social 
2. Fotocòpia i original del DNI dels socis (Estrangers: NIE comunitari, o NIE i permís de residència i treball per 

compte propi) 
3. Document acreditatiu del Número d’Afiliació a la Seguretat Social dels socis 
4. Dades personals dels socis i dels cònjuges: DNI i Règim Matrimonial. Per acreditar-ho s’haurà de presentar 

original i fotocòpia del Llibre de Família 
5. Percentatges de participació en el Capital Social i identificació d’Administrador/s. Si és necessària la 

inscripció al Règim de Treballadors Autònoms d’algun dels socis i/o administrador/s caldrà aportar la Base de 
cotització escollida i Mútua d’AT-EP, si s’escau. En el cas d’una SL el capital mínim és de 3.000€ 

6. Original d’aquest formulari 
 
Documentació a presentar a la cita notarial per la constitució d’una SL tramitada telemàticament al punt 
PAE del Consell Comarcal del Maresme 

 

a) Abans d’anar al notari caldrà anar al Banc (en el cas d’aportacions dineràries): 
 obrir un compte per l’empresa 
 fer l’ingrés de l’import del capital social 
 solꞏlicitar un certificat del banc sobre aquest ingrés 

 
b) El dia de la cita notarial s’ha de presentar la següent documentació totalment actualitzada i en vigor: 

 DUE – Document Únic Electrònic que facilitarà el punt PAE del Consell Comarcal del Maresme 
 Fotocòpia i original del DNI de tots els socis 
 Estrangers; NIE comunitari o NIE i permís de residència per compte pròpia i Passaport (original i fotocòpia) 
 Dades personals dels cònjuges dels socis: DNI (original i fotocòpia) i règim matrimonial 
 Certificat titularitat compte bancari (dels socis treballadors)  
 Certificat bancari de l’ingrés del Capital Social 
 Relació de les aportacions no dineràries (relació de béns, descripció, núm sèrie i valor estimat) 

 
Haureu de solꞏlicitar al notari que us lliuri els següents documents: 

 Còpia simple de l’escriptura 

 
 
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les dades aportades en aquest formulari són certes.  
I per que així consti signo aquest document.  
 
 
 
Localitat i data 
      
 
 
Nom, cognoms i signatura de la persona solꞏlicitant 
      
 
 
 
 
 
 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 
Responsable del tractament Consell Comarcal del Maresme
Delegat de Protecció de Dades Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Maresme 
Finalitat del tractament Gestionar el servei d’emprenedoria i fer els tràmits corresponents 
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al 

tractament, adreçant-vos a Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 1 
08301 Mataró dpd@ccmaresme.cat

Informació addicional ampliada “Política de Protecció de Dades” al nostre web (http://www.ccmaresme.cat/politica-de-
privacitat)

 


