SOCIETATS LIMITADES (i SLNE)

Informació que cal portar al punt PAE en el moment de la tramitació:
Dades de l’empresa i de l’activitat:


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



Certificat Denominació Social vigent (vàlid per 3 mesos renovable)



Epígraf d’IAE i CNAE



Domicili de l’empresa i l’activitat (incloent els m² de superfície)



Número de compte bancari (IBAN) per al pagament de les taxes del Registre
Mercantil Provincial1.



Certificat aportació dinerària i/o relació de bens no dineraris amb valor aproximat

Dades dels socis/es:
a) Si els socis/es són persones físiques:


Còpia del DNI o NIE de les persones sòcies.



Estat civil dels socis, si estan casats, aportar DNI o NIE del cònjuge així com
indicar règim matrimonial.

b) Si els socis/es són persones jurídiques:


Escriptura de constitució i de càrrecs vigents així com el/s CIF’s corresponents.



DNI representant físic de la societat.

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

Si es volen contractar treballadors:


1

Contracte o acord de treball o bé autorització (amb les dades de la persona
treballadora) per tal de poder cursar l’alta a la Seguretat Social.

Es possible domiciliar aquest pagament al compte corrent utilitzat per dipositar el Capital Social o al compte
personal d’alguns dels socis.
2
No és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un número que comença amb 08
i es pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social

Documentació a presentar el dia de la cita notarial després d’haver complimentat el DUE:
1. Abans d’anar al notari, caldrà anar al banc:


Obrir un compte per l’empresa.



Fer l’ingrés de l’import del Capital Social i sol·licitar justificant.

2. El dia de la cita notarial, s’ha de presentar la documentació següent:


DUE facilitat pel punt PAE



DNI de tots els socis3



Dades personals dels cònjuges dels socis: DNI 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 )

Finalitzada la cita notarial, se us lliurarà el CIF provisional i còpia simple de
l’escriptura.

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

