
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 

 
Estatuts-tipus en format estandarditzat per a societats de 

responsabilitat limitada amb capital social no inferior a 3.000 euros 
 
 
 
Article 1er. Denominació social. 
La denominació de la societat é s  (Denominació social). Es constitueix una societat de 
responsabilitat limitada que es regirà per les normes legals i pels presents estatuts. 
 
 
Article 2on. Objecte social. 
La societat té per objecte el desenvolupament de les activitats corresponents als següents 
codis i descripcions de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques: 
 

Activitat principal: (Objecte social – camp activitat principal/ Objecte social – descripció 
activitat principal) 
Altres activitats: (Objecte social – camp / Objecte social – descripció) 
Si alguna de les activitats escollides fos de caràcter professional, la societat l’exercirà com 
a  mer intermediari entre el professional prestador del servei i el consumidor. 
 
 
Article 3er.  
La duració de la societat serà (Duració) [i donarà inici a les seves operacions el dia (Data d’inici 
de l’activitat)]. 
L’exercici social finalitza, cada any, el dia (Data de tancament de l’exercici social). 
 
 
Article 4t. Domicili social i web corporativa. 
El domicili social es fixa a (Domicili Social) (Pàgina Web de la societat) 
 
 
Article 5è. Capital social. 
El capital de la societat és de (Capital Social) euros, dividit en (Número de Participacions) 
participacions socials de (Valor de cada participació) euros de valor nominal cadascuna, 
numerades correlativament a partir de l’u. 
 
 
Article 6è. Organització de l’administració de la societat. 
La Junta General podrà optar per a qualsevol de les següents formes d’organitzar 
l’administració de la societat, sense necessitat de modificació estatutària: un administrador 
únic, de dos a cinc administradors solidaris o dos administradors mancomunats. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 

 
 
Article 7è. Nomenament, duració i prohibició de competència. 
Només les persones físiques podran ser nomenades administradors. L’acompliment del càrrec 
d’administrador serà per temps indefinit. 
Respecte de la resta de requisits de nomenament, incompatibilitats i prohibicions per a ser 
administrador, s’aplicarà el disposat a la Llei de societats de capital. 
El càrrec d’administrador serà (Retribució administrador). 
 
 
Article 8è. Mode de deliberar i adoptar acords els òrgans col·legiats. 

La societat es regirà pel disposat a l’efecte per a la societat de responsabilitat limitada en la 
Llei de Societats de Capital. 
La junta general serà dirigida pel seu president, que concedirà l’ús de la paraula, determinarà 
el t emps i la fi de les intervencions, i sotmetrà a votació els projectes dels acords. 
La junta general serà convocada mitjançant anunci publicat a la pàgina web de la societat 
si aquesta hagué estat creada, inscrita i publicada als termes previstos a la Llei. Mentrestant 
la societat no t i n g u i  la pàgina web, la convocatòria es realitzarà per qualsevol 
procediment de comunicació individual i escrit, que asseguri la recepció de l’anunci per tots 
e ls socis a l  domicili designat a l’efecte o en el que consti a la documentació de la societat. 
 
 
Article 9è. Societat de responsabilitat limitada unipersonal. 
A la societat de responsabilitat limitada unipersonal s’aplicarà les especialitats de règim 
previstos a la Llei de societats de capital aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol.] 

 


