Formulari d’inici de tramitació d’alta d’una Societat Limitada (SL)
Enviar, per correu electrònic, degudament emplenat 2 dies abans de la visita concertada
juntament amb fotocòpia de la documentació necessària per fer el tràmit.
Dades de l’empresa:
Raó social ________________________________________________________________________________
Domicili fiscal:
Adreça _________________________________________________________________Codi postal ________
Municipi _________________________________________________________________________________
Correu electrònic _____________________________________________________ Telèfon ______________
Domicili activitat:
Adreça _______________________________________________________________Código postal ________
Municipi _________________________________________________ Superfície de local (m2) _____________
Data inici activitat __________________

Llicència obertura Núm.____________________

Codi IAE ___________ Codi CNAE __________ Núm. de treballadores (sense comptar els socis) ____________
Objecte social en cas de no ser estatuts tipus ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Número de compte corrent bancari on domiciliar els pagaments del Registre Mercantil Provincial i/o les
quotes de la Seguretat Social:
IBAN: __________________________________________________________________

Autoritzo la Cambra para enviar-me informació per correu electrònic.
Mitjançant el present formulari s'habilita la Cambra, per a tractar les dades de caràcter personal necessàries per a la prestació dels
serveis de constitució de S.L. El tractament consistirà en la recollida, estructuració, confrontació, comunicació per transmissió. Per a
l'execució de les prestacions derivades d'aquest tràmit l'emprenedor posa a disposició de la Cambra la següent informació: socis- nom,
cognoms, DNI, telèfon, adreça, postal, núm. d'afiliació a la SS, dades del cònjuge i règim matrimonial.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, tractarà les seves dades per possibilitar la prestació dels serveis
sol·licitats, així com per a la remissió de comunicacions sobre la Cambra i els seus serveis. La base legal per a la prestació de serveis serà
l'execució contractual i un interès legítim de màrqueting directe / art. 21.2 Llei 34/2002. Les seves dades seran tractades mentre siguin
necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats o fins que vostè no ens digui el contrari, en relació als enviaments. Es preveuen
únicament, les comunicacions imprescindibles per a la prestació dels serveis o les legalment establertes. Podrà sol·licitar informació
addicional sobre els tractaments o exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a: Cambra de Comerç
de Barcelona, Av. Diagonal, 452 -08.006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o: lopd@cambrabcn.org.
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Resum socis (emplenar annexos 1-2-3-4 si cal)
Nombre de socis persones físiques _____ Nombre de socis persones jurídiques _____
¿Algun és estranger? ____ ¿De quin país? _________________________

Resum capital social (mínim legal 3.000 €)
Aportació soci núm. 1 ____________ €
Aportació soci núm. 2 ____________ €
Aportació soci núm. 3 ____________ €
Aportació soci núm. 4 ____________ €
Aportació soci núm. 5 ____________ €
Aportació soci núm. 6 ____________ €
Aportació soci núm. 7 ____________ €
Aportació soci núm. 8 ____________ €
TOTAL

____________ €

Règim d'administració de la societat
Administrador únic
Administradors solidaris
Administradors mancomunats
Consell d’administració
Administrador 1
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
Núm. afiliació a la Seguretat Social ______________________
Base de cotització a la Seguretat Social ___________________ €
Administrador 2
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
Núm. afiliació a la Seguretat Social ______________________
Base de cotització a la Seguretat Social ___________________ €
FO-SIA-001-03
Trámites_PUNTO PAE_Info (62) 19/03/2019 - 2
Cambra de Comerç de Barcelona Tel. 902 448 448  www.cambrabcn.org

Administrador 3
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
Núm. afiliació a la Seguretat Social ______________________
Base de cotització a la Seguretat Social ___________________ €

Administrador 4
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
Núm. afiliació a la Seguretat Social ______________________
Base de cotització a la Seguretat Social ___________________ €

Administrador 5
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
Núm. afiliació a la Seguretat Social ______________________
Base de cotització a la Seguretat Social ___________________ €
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Annex 1: Dades dels socis (persones físiques):
Soci 1
Nom_____________________________ Cognoms ________________________________________________
DNI /NIE ________________ Telèfon ______________ Correu electrònic ______________________________
Domicilio ___________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi __________________________________________________________________________________
Nº afiliació Seguretat Social __________________________ És treballador?

SI

NO

Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________
Règim matrimonial (si s’escau) ________________________________

Cònjuge 1 (si s’escau)
Nom______________________________ Cognoms _______________________________________________
DNI / NIE __________________

Soci 2
Nom_____________________________ Cognoms ________________________________________________
DNI /NIE ________________ Telèfon ______________ Correu electrònic ______________________________
Domicilio ___________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi __________________________________________________________________________________
Nº afiliació Seguretat Social __________________________ És treballador?

SI

NO

Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________
Règim matrimonial (si s’escau) ________________________________

Cònjuge 2 (si s’escau)
Nom______________________________ Cognoms _______________________________________________
DNI / NIE __________________
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Annex 2: Dades dels socis (persones físiques):
Soci 3
Nom_____________________________ Cognoms ________________________________________________
DNI /NIE ________________ Telèfon ______________ Correu electrònic ______________________________
Domicilio ___________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi __________________________________________________________________________________
Nº afiliació Seguretat Social __________________________ És treballador?

SI

NO

Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________
Règim matrimonial (si s’escau) ________________________________

Cònjuge 3 (si s’escau)
Nom______________________________ Cognoms _______________________________________________
DNI / NIE __________________

Soci 4
Nom_____________________________ Cognoms ________________________________________________
DNI /NIE ________________ Telèfon ______________ Correu electrònic ______________________________
Domicilio ___________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi __________________________________________________________________________________
Nº afiliació Seguretat Social __________________________ És treballador?

SI

NO

Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________
Règim matrimonial (si s’escau) ________________________________

Cònjuge 4 (si s’escau)
Nom______________________________ Cognoms _______________________________________________
DNI / NIE __________________
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Annex 3: Dades dels socis (persones jurídiques) 1:
CIF _________________ Raó social _____________________________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi _______________________________ Correu electrònic ___________________________________
Telèfon ______________ Data de constitució _______________ Data d’ inscripció _______________
Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal 1:
DNI /NIE ______________ Cognoms ___________________________________________________
Nom ________________________________ Nacionalitat __________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi ______________________________ Telèfon _______________

Dades dels socis (persones jurídiques) 2:
CIF _________________ Raó social _____________________________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi _______________________________ Correu electrònic ___________________________________
Telèfon ______________ Data de constitució _______________ Data d’ inscripció _______________
Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal 2:
DNI /NIE ______________ Cognoms ___________________________________________________
Nom ________________________________ Nacionalitat __________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi ______________________________ Telèfon _______________
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Annex 4: Dades dels socis (persones jurídiques) 3:
CIF _________________ Raó social _____________________________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi _______________________________ Correu electrònic ___________________________________
Telèfon ______________ Data de constitució _______________ Data d’ inscripció _______________
Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal 3:
DNI /NIE ______________ Cognoms ___________________________________________________
Nom ________________________________ Nacionalitat __________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi ______________________________ Telèfon _______________

Dades dels socis (persones jurídiques) 4:
CIF _________________ Raó social _____________________________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi _______________________________ Correu electrònic ___________________________________
Telèfon ______________ Data de constitució _______________ Data d’ inscripció _______________
Aportació dinerària al capital social ______________ € Aportació no dinerària (breu descripció) __________
_________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal 4:
DNI /NIE ______________ Cognoms ___________________________________________________
Nom ________________________________ Nacionalitat __________________________________
Domicili ____________________________________________________________ Codi postal_____________
Municipi ______________________________ Telèfon _______________
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