EMPRESES (SL O SLNE)
INFORMACIÓ QUE CAL PORTAR AL PUNT PAE EN EL MOMENT DE LA TRAMITACIÓ


Documentació que acrediti el registre de la Denominació Social en el Registre
Mercantil (efectuat per un dels socis). Original i fotocòpia. (vàlid per 3 mesos
renovable)

Dels socis promotors1:


Fotocòpia i original del DNI de cada soci. En el cas de cònjuges, s’haurà de
presentar original i fotocòpia del Llibre de família – Estrangers: NIE comunitari o NIE i
permís de residència i treball per compte propi.



Dades de la Seguretat Social
a) Socis/es no estan donats d’alta al Règim Especial Treballador Autònom (RETA):
 Número d’ Afiliació2
 Mútua d’incapacitat temporal (IT) i malalties professionals (EP)
 Número de compte bancari per domiciliar les quotes (IBAN)
b) Socis/es estan donats d’alta al RETA
 Rebut de pagament de la quota
 Nom de la mútua d’IT i EP



Percentatges de participació en el capital social i identificació dels
administradors3



Dades personals dels cònjuges dels socis. DNI (original i fotocòpia) i règim
matrimonial.

De l’empresa i l’activitat:


Epígraf de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) i el CNAE (Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques). Consulteu a l’Agència Tributària sinó esteu segurs a
través del telèfon 901 33 55 33 o pàgina web: www.aeat.es



Dades de contacte (telèfon, correu electrònic, pàgina web)



Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (incloent metres
quadrats totals).
Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat).





Certificat aportació dinerària i/o relació de bens no dineraris amb valor aproximat
Número del compte bancari (IBAN) per al pagament de les taxes del Registre
Mercantil Provincial.

1

Si un dels socis és una persona jurídica, al aportar la denominació social, el CIF de l’empresa, el domicili social,
les dades complertes del representant legal (poders per signar), la data d’atorgament de l’escriptura i la data
d’inscripció al Registre Mercantil Provincial. Cal presentar l’escriptura (original i fotocòpia de la caràtula i les
dades registrals) i el poder del representant (original i fotocòpia).
2
No és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un núm que comença amb 08 i
es pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social
3
Si és necessària la inscripció al Regim Especial de Treballadors Autònoms d’algun dels socis i/o administradors
caldrà aportar la base de cotització escollida, que es pot consultar a la web de la Seguretat Social i Mútua
d’accidents, si s’escau.
Amb el suport de:
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

Dels treballadors, si s’escau:


Contracte o acord de contractació



Fotocòpia i original del DNI dels treballadors



Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social o altre document que
acrediti el número d’afiliació4.

Documentació a presentar a la cita notarial per la constitució d’una SL ó SLNE
tramitada telemàticament en un punt PAE
Després d’obtenir el DUE al punt PAE haurà de tenir en compte els passos següents:
a) Abans d’anar al notari caldrà anar al banc:
i. Obrir un compte per l’empresa.
ii. Fer l’ingrés de l’import del capital social.
iii. Sol·licitar un certificat del banc sobre aquest ingrés.
b) El dia de la cita notarial, s’ha de presentar la documentació següent:


DUE facilitat pel punt PAE



Fotocòpia i original del DNI de tots els socis.5



Dades personals dels cònjuges dels socis: DNI (original i fotocòpia) i règim
matrimonial.



Certificat bancari de l’ingrés del Capital Social.



Justificant de pagament al Registre Mercantil Central, en cas de pagament a
compte (el facilita el punt PAE Manresa).

Finalitzada la cita notarial, se us lliurarà:
-

El CIF provisional una vegada en notaria tinguin coneixement del mateix.
Còpia simple de l’escriptura.

4

No és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un núm que comença amb 08 i
es pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social
5

Estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència per compte pròpia.

Amb el suport de:
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

