
 

 
Es tracta d’una societat mercantil capitalista, amb personalitat jurídica pròpia i 

independent dels socis. El seu capital social està separat per accions. No hi ha un 

nombre de socis mínim per a fer aquesta SA. 

 
 

Requisits 

 

El capital social mínim és de 60.101,21€ i cal desembossar com a mínim el 25%, del 

valor nominal de cadascuna de les accions. 

 

El seu procés de fundació es pot donar per la fundació simultània, on la subscripció 

de totes les accions es fa en un sol conveni per actes entre els fundadors. També es 

pot donar la fundació successiva, on abans de fer l’atorgament d’escriptura de 

constitució de la societat, els promotors fan promoció pública de la subscripció de les 

accions per qualsevol mitjà de publicitat o per intermediaris financers. 

 

Els fundadors i promotors d’una societat poden reservar-se els drets de contingut 

econòmic, però no poden excedir del 10% dels beneficis nets, segons balanç, una 

vegada deduïda la quota de reserva legal, i per un període màxim de 10 anys. Els drets 

es poden incorporar als títols nominatius diferents de les accions, però que es pot 

restringir la seva transmissibilitat als estatuts socials. 

 

L’administrador pertany a la societat, tot i que no és obligatori que tingui accions de la 

mateixa. L’administrador, administradors o Consell d’Administració, seran anomenats 

en Junta General. Les decisions es prenen en Junta General, que es reuneix dins dels 

sis primers mesos de cada exercici.  

 

Caldrà fer la comprovació que la denominació de la societat no existís, i 

s’acompanyarà de “Societat Anònima” o “S.A.”. 

 

 
 

 

 

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAATTT   AAANNNÒÒÒNNNIIIMMMAAA      



Responsabilitat 

 

La responsabilitat dels socis davant terceres persones està limitada a la seva aportació 

al capital social de la societat. No responen amb el patrimoni personal dels deutes 

existents. 

 

 

Avantatges 

 

Reducció dels terminis per a la creació d’empreses, per mitjà d’un Sistema de 

Tramitació Telemàtica. Tramitació en 48 hores. Tràmits més àgils, es redueix 

substancialment el temps i el cost. 

 

S’ajorna l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per 

la modalitat d’operacions societàries, derivades de la constitució de la societat. 

 

Aplaçament de les quantitats derivades de retencions o ingressos a compte de l’IRPF, 

que es devenguen en el primer any des de la seva constitució. 

 

No tenen l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats, a 

compte de les liquidacions corresponents als dos primers períodes impositius 

conclosos des de la seva constitució. 

 

 

Inconvenients 

 

Constitució i dissolució formal, suposant molt temps i costos. 
 
El capital social mínim inicial és de 60.101,21€. 
 
Tràmits molt complicats, com la gestió mercantil, presentació de comptes anuals, 

gestió fiscal i comptable. 

 

 

 


