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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6520 Reial decret 421/2015, de 29 de maig, pel qual es regulen els models 

d’estatuts tipus i d’escriptura pública estandarditzats de les societats de 
responsabilitat limitada, s’aprova un model d’estatuts tipus, i es regulen 
l’Agenda electrònica notarial i la Borsa de denominacions socials amb reserva.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, va partir de la necessitat d’agilitzar l’inici de l’activitat emprenedora, 
qüestió a què dedica el capítol IV dins del títol primer, dedicat al suport a la iniciativa 
emprenedora; en aquest es creen els punts d’atenció a l’emprenedor, amb la intenció 
d’integrar en un sol lloc les múltiples finestretes existents per a l’assistència a l’inici de 
l’activitat emprenedora.

Molt lligat a això, i igualment amb la intenció de facilitar l’activitat emprenedora que 
s’hagi de dur a terme a través de persones jurídiques determinades, es regula a l’article 15 
de la Llei esmentada la constitució de societats de responsabilitat limitada, amb escriptura 
pública i estatuts tipus, mitjançant l’anomenat document únic electrònic (DUE) i a través 
del sistema de tramitació telemàtica del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses 
(CIRCE), i l’escriptura pública s’ha d’autoritzar en el termini màxim de 12 hores hàbils i s’ha 
de qualificar i inscriure, si s’escau, en el Registre Mercantil en el termini de 6 hores. 
S’estableixen, per tant, uns requisits temporals exigents que la llei és conscient que només 
es poden assolir amb l’estandardització dels estatuts socials corresponents a la constitució 
de la societat. Per això l’article esmentat estableix la necessitat que hi hagi uns estatuts 
tipus que permetin l’autorització de l’escriptura de constitució i la qualificació i inscripció 
d’aquesta en terminis tan breus.

Aquest Reial decret regula, d’acord amb l’habilitació legal, els aspectes que han de 
reunir els estatuts tipus en format estandarditzat, així com aprova el model estandarditzat 
previst legalment; s’ha optat, seguint la regulació existent fins ara, per un model d’estatuts 
d’una gran senzillesa sense perjudici de l’aprovació futura d’un altre o uns altres models 
que incorporin més complexitat.

L’article 16, que regula la constitució de societats de responsabilitat limitada sense 
estatuts tipus, introdueix la possibilitat de constitució de societats limitades per mitjans 
electrònics, la novetat principal de la qual és que habilita per obtenir en un termini de 
temps molt breu una inscripció provisional, i s’aplica en el que calgui el que disposa l’article 
15; per tant, es pot utilitzar el mateix model d’escriptura amb format estandarditzat que 
permeti tant al notari, que ha d’autoritzar el document, com al registrador mercantil, que 
l’ha d’inscriure, complir les seves comeses respectives dins dels terminis brevíssims 
previstos.

En conseqüència, de conformitat amb el que preveu la Llei de suport als emprenedors 
i la voluntat del legislador de facilitar la creació d’empreses en temps més curts, l’escriptura 
en format estandarditzat i camps codificats s’ha d’utilitzar en els supòsits de constitució 
telemàtica. Aquest Reial decret regula, d’acord amb l’habilitació legal, els aspectes que ha 
de reunir l’escriptura pública i deixa l’aprovació del model concret a una ordre del ministre 
de Justícia.

El Reial decret igualment regula algunes qüestions col·laterals a les quals també es 
refereix la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i que no estan suficientment reglamentades, 
com la Borsa de denominacions socials amb reserva, l’habilitació normativa de la qual està 
a la disposició final primera del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital; l’Agenda electrònica notarial, a 
través de la qual s’ha de concertar la cita per a l’atorgament de l’escriptura de constitució, 
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o el format en què s’han de remetre aquestes escriptures al Registre Mercantil 
corresponent.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, i del ministre d’Indústria, Energia i 
Turisme, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
a la reunió del dia 29 de maig de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regulació de les especificacions i 
condicions de l’escriptura de constitució i dels estatuts tipus amb format estandarditzat i 
amb camps codificats, que estableix la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització, de la Borsa de denominacions socials amb 
reserva i de l’Agenda electrònica notarial. Igualment s’aprova un model d’estatuts tipus en 
format estandarditzat.

CAPÍTOL II

Model d’estatuts tipus i d’escriptura pública en format estandarditzat

Article 2. Estatuts tipus en format estandarditzat per a la constitució de societats de 
responsabilitat limitada.

S’aprova el model d’estatuts tipus en format estandarditzat a què es refereix l’article 15 
de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, per a la constitució de societats de responsabilitat 
limitada amb capital social no inferior a 3.000 euros i societats de responsabilitat limitada 
de formació successiva amb el contingut i format que resulta dels annexos I i II d’aquest 
Reial decret.

Article 3. Camps codificats.

1. Els models d’estatuts tipus en format estandarditzat contenen camps emplenables 
en els quals s’han de fer constar les dades codificades que corresponguin, per tal que la 
informació estructurada d’aquesta manera sigui tractable electrònicament.

2. Cadascun dels camps que figuren en el model estandarditzat entre parèntesis i 
subratllat ha de contenir la dada codificada que correspon a la numeració situada en 
aquest, d’acord amb la relació continguda a l’annex II d’aquest Reial decret.

Article 4. Determinació de l’objecte social.

1. L’objecte social s’ha d’identificar als estatuts tipus mitjançant la selecció d’alguna 
o algunes de les activitats econòmiques i dels seus codis determinats habilitats per ordre 
del ministre de Justícia, i han d’estar disponibles a la seu electrònica del Ministeri de 
Justícia, amb la descripció corresponent de la Classificació nacional d’activitats 
econòmiques (CNAE 2009). El codi o codis a seleccionar han de tenir almenys dos dígits.

2. Entre les activitats que conformin l’objecte social, se n’ha d’assenyalar una, a 
l’efecte que sigui considerada l’activitat principal. Aquest cas s’ha d’especificar amb el codi 
CNAE a quatre dígits.

Article 5. Emplenament dels estatuts tipus.

1. La redacció dels estatuts tipus s’ha de fer directament a la plataforma telemàtica 
del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (d’ara endavant, CIRCE) mitjançant 
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l’emplenament dels camps configurats com a variables. Una vegada emplenats, s’ha 
d’elaborar el document dels estatuts, que s’ha d’incorporar a l’escriptura; aquest document 
ha d’incloure el codi ID-CIRCE que estableix l’Ordre ECO/1371/2003, de 30 de maig, per 
la qual es regula el procediment d’assignació del codi ID-CIRCE que permet la identificació 
de la societat limitada Nova Empresa i la seva sol·licitud en els processos de tramitació no 
telemàtica.

2. De la mateixa manera s’ha de generar un fitxer en format xml del document dels 
estatuts, que s’ha de remetre al notari pel sistema de tramitació telemàtica del CIRCE 
juntament amb el document únic electrònic (DUE), igualment en format xml, que ha 
d’acompanyar l’escriptura en format estandarditzat a què es refereixen la disposició final 
desena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i l’article següent.

3. El format del fitxer xml que conté el model d’estatuts tipus està determinat a l’annex 
II d’aquest Reial decret.

Article 6. Model d’escriptura pública en format estandarditzat.

1. El model d’escriptura pública en format estandarditzat amb camps codificats per a 
la constitució de societats a què es refereix la disposició final desena de la Llei 14/2013, de 
27 de setembre, s’ha d’aprovar per ordre del ministre de Justícia.

2. L’escriptura pública en format estandarditzat s’ha d’efectuar emplenant cadascun 
dels camps emplenables que contingui el model de format contingut a l’ordre del ministre 
de Justícia que l’aprovi. El notari ha de completar els camps seguint les instruccions 
contingudes en cada cas, de manera que la informació estructurada sigui tractable 
electrònicament.

3. El model estandarditzat d’escriptura pública s’ha d’utilitzar per a la constitució de 
societats limitades amb estatuts tipus i sense.

Article 7. Remissió de l’escriptura de constitució al Registre Mercantil.

1. La remissió al Registre Mercantil de la còpia autoritzada de l’escriptura de 
constitució de societats limitades a què es refereixen els articles 15 i 16 de la Llei 14/2013, 
de 27 de setembre, s’ha d’efectuar mitjançant un document electrònic en format xml, 
segons el model que regula l’article anterior, signat pel notari amb el seu certificat 
reconegut de signatura electrònica, de manera que permeti el tractament electrònic de tots 
els camps codificats continguts a l’escriptura. El document electrònic ha d’incloure, en el 
cas que s’opti per estatuts tipus, els estatuts socials en format xml.

2. S’ha de posar a disposició dels atorgants al punt d’atenció a l’emprenedor, sense 
cap cost addicional, una còpia simple electrònica de l’escriptura de constitució.

3. Quan s’utilitzi el DUE que estableix la disposició addicional tercera del text refós 
de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
la remissió esmentada s’ha d’efectuar a través del CIRCE.

CAPÍTOL III

Agenda electrònica notarial

Article 8. Agenda electrònica notarial.

1. El Consell General del Notariat és l’entitat encarregada de desenvolupar i 
gestionar, sota la supervisió de la Direcció General dels Registres i del Notariat, 
l’anomenada Agenda electrònica notarial, que ha de contenir el calendari de disponibilitat 
dels notaris per a la signatura d’escriptura de constitució de societats.

2. L’Agenda ha de permetre en qualsevol moment, en l’àmbit de la creació de 
societats a les quals sigui aplicable, la reserva de cita amb el notari per a l’atorgament de 
l’escriptura corresponent. Concertada la cita, l’Agenda ha de posar a disposició del 
sol·licitant un justificant d’aquesta, en què s’ha d’indicar en tot cas el nom i la residència 
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del notari i la data i hora acordada. L’actualització de les dades de disponibilitat de l’Agenda 
s’ha de fer en temps real.

3. La cita reservada és vinculant per al notari. Si per qualsevol causa, degudament 
justificada, el notari no està en disposició d’autoritzar l’escriptura en la data i hora 
assenyalada, ha de posar immediatament aquesta circumstància en coneixement del 
Consell General del Notariat, que ha d’oferir al sol·licitant la possibilitat d’atorgar l’escriptura 
davant d’un altre notari dins del mateix termini, si la impossibilitat del primer seleccionat se 
li ha comunicat abans que faltin sis hores perquè acabi el termini. En tot cas, qualsevol 
alteració o modificació de la cita s’ha de comunicar al CIRCE.

CAPÍTOL IV

Borsa de denominacions socials amb reserva

Article 9. Borsa de denominacions socials amb reserva.

1. El Registre Mercantil Central és responsable de generar i mantenir, sota la 
supervisió de la Direcció General dels Registres i del Notariat, la Borsa de denominacions 
socials amb reserva.

2. Ha de generar aleatòriament i mantenir actualitzada, amb els filtres adequats per 
eliminar denominacions inutilitzables, una Borsa d’almenys 1.500 denominacions socials, 
que es pot consultar electrònicament de manera gratuïta.

3. Cadascuna de les denominacions socials de la Borsa esmentada requereix, abans 
de la seva publicació electrònica, la qualificació prèvia de la seva idoneïtat per part del 
registrador encarregat del Registre Mercantil Central.

4. El Registre Mercantil Central ha d’expedir una certificació electrònica negativa, 
dotada d’un codi segur de verificació, de cadascuna de les denominacions socials de la 
Borsa.

5. Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud i satisfets els drets aranzelaris 
corresponents a una certificació, l’interessat pot seleccionar alguna denominació d’entre 
les disponibles i descarregar-se la certificació electrònica corresponent acreditativa de la 
inexistència d’una entitat amb una denominació idèntica. L’assignació de la denominació a 
través de la Borsa de denominacions té la mateixa vigència que la certificació negativa de 
denominacions. Aquest tràmit pot ser efectuat, igualment, a través dels punts d’atenció a 
l’emprenedor.

6. L’interessat es pot adreçar a qualsevol oficina del Registre Mercantil per obtenir el 
document en paper acreditatiu de la selecció d’una denominació de les que s’inclouen a la 
Borsa de denominacions.

Disposició addicional primera. Agenda electrònica notarial.

L’Agenda electrònica notarial ha d’estar en funcionament, amb les característiques 
determinades a l’article 8, en el termini de tres mesos des de la publicació d’aquest Reial 
decret al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició addicional segona. Aranzels aplicables.

1. Quan el capital social de les societats de responsabilitat limitada constituïdes de 
conformitat amb aquest Reial decret no sigui superior a 3.100 euros i els seus estatuts 
s’ajustin als estatuts tipus, s’han d’aplicar els aranzels que preveu per a això l’article 5.Dos 
c) del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.

2. En els altres casos de constitució de societats de responsabilitat limitada 
constituïdes de conformitat amb aquest Reial decret, s’han d’aplicar els aranzels que 
preveu l’article 5.U g) del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre.
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Disposició addicional tercera. No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les competències en matèria de legislació 
mercantil i d’ordenació dels registres i instruments públics que atribueix a l’Estat, 
respectivament, l’article 149.1.6a i 8a de la Constitució.

Disposició final segona. Aplicació.

La Direcció General dels Registres i del Notariat ha de dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les resolucions i instruccions necessàries per a l’aplicació del que preveu 
aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Modificació del Reglament de l’organització i règim del notariat, 
aprovat per Decret de 2 de juny de 1944.

S’afegeix un apartat j) a l’article 349 del Reglament de l’organització i règim del notariat, 
amb la redacció següent:

«j) La negativa injustificada a la prestació de funcions requerides a través de 
l’Agenda electrònica notarial.»

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació al «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de maig de 2015.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

ANNEX I

Estatuts tipus en format estandarditzat per a societats de responsabilitat limitada 
amb capital social no inferior a 3.000 euros o de formació successiva (SLFS)

NOTA. El que està indicat entre [ ] és opcional.

Article 1r Denominació social.

La denominació de la societat és (1.1 Denominació social). Es constitueix una societat 
de responsabilitat limitada que es regeix per les normes legals i per aquests estatuts.

Article 2n Objecte social.

La societat té per objecte l’exercici de les activitats corresponents als codis i les 
descripcions següents de la Classificació nacional d’activitats econòmiques:

Activitat principal: (1.2.1 Objecte social – camp activitat principal / 1.2.1 Objecte social 
– descripció activitat principal)

Altres activitats: (1.2 Objecte social – camp / 1.2 Objecte social – descripció)
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Si alguna de les activitats triades és de caràcter professional, la societat l’ha d’exercir 
com a mera intermediadora entre el professional prestador del servei i el consumidor.

Article 3r

La durada de la societat és de (1.3 Durada) [i inicia les operacions el dia (1.4 Data 
d’inici de l’activitat)].

L’exercici social acaba, cada any, el dia (1.5 Data de tancament de l’exercici social).

Article 4t Domicili social i web corporativa.

El domicili social es fixa a (1.6 Domicili social)
(1.11 Pàgina web de la societat)

Article 5è Capital social.

El capital de la societat és de (1.7 Capital social) euros, dividit en (1.8 Nombre de 
participacions) participacions socials de (1.9 Valor de cada participació) euros de valor 
nominal cadascuna, numerades correlativament a partir de l’u.

[Si SLFS La societat se subjecta al règim de formació successiva que preveu l’article 
4 bis de la Llei de societats de capital.]

Article 6è Organització de l’administració de la societat.

La Junta General pot optar per qualsevol de les maneres següents 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, durada i prohibició de competència.

Només les persones físiques poden ser nomenades administradores. L’exercici del 
càrrec d’administrador és per a un temps indefinit.

Respecte dels altres requisits de nomenament, incompatibilitats i prohibicions per ser 
administrador, s’aplica el que disposa la Llei de societats de capital.

El càrrec d’administrador és de (1.10 Retribució administrador).

Article 8è Manera dels òrgans col·legiats de deliberar i adoptar acords.

La societat es regeix pel que disposa a l’efecte per a la societat de responsabilitat 
limitada la Llei de societats de capital.

La Junta General la dirigeix el seu president, que ha de concedir l’ús de la paraula, 
determinar el temps i el final de les intervencions, i sotmetre a votació els projectes 
d’acords.

La Junta General és convocada mitjançant un anunci publicat en la pàgina web de la 
societat si aquesta ha estat creada, inscrita i publicada en els termes que preveu la Llei. 
Mentre la societat no tingui aquesta pàgina web, la convocatòria s’ha de fer per qualsevol 
procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l’anunci per 
part de tots els socis en el domicili designat a l’efecte o en el que consti en la documentació 
de la societat.

[Article 9è Societat de responsabilitat limitada unipersonal.

A la societat de responsabilitat limitada unipersonal s’apliquen les especialitats de 
règim que preveu la Llei de societats de capital aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol.]
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ANNEX II

Camps codificats continguts als estatuts tipus i node xml associat

Número 
camp 

codificat
Camp Tipus de 

dades Observacions Node

– ID-CIRCE. Alfanumèric. Codi generat pel sistema CIRCE. <ID-CIRCE/>
1.1 Denominació social. Alfanumèric. Pot ser de la Borsa de denominacions socials. <denominación_social/>
1.2.1 Objecte social - descripció 

activitat principal.
Alfabètic. 1 entrada. <Descripcion_Actividad_

principal/>
Objecte social - camp 

activitat principal.
Alfanumèric. <Valor_codigo_actividad_

principal/>
1.2 Objecte social - descripció. Alfabètic. D’1 a n entrades. <Descripción_CNAE/>

Objecte social - camp. Alfanumèric. <Valor_código_CNAE />
1.3 Durada. Alfanumèric. Trieu-ne una:

– Indefinida.
– XX anys/mesos.

<Duración/>

1.4 Data d’inici d’activitat. Data. <Fecha_inicio_actividad/>
1.5 Tancament de l’exercici 

social.
Dia i mes. Dia i mes de l’any (en lletres). <Fecha_cierre_ejercicio/>

1.6 Domicili social. Alfabètic. Codificació INE. <Tipo_via/>
Alfabètic. <Nombre_via/>
Alfanumèric. Opcional. <Km/>
Alfanumèric. Ha d’admetre S/N. <Numero/>
Alfabètic. Opcional. <Bis/>
Alfanumèric. Opcional. <Bloque/>
Alfanumèric. Opcional. <Escalera/>
Alfanumèric. Opcional. <Piso/>
Alfabètic. Opcional. <Puerta/>
Alfanumèric. <Cod_postal/>
Alfanumèric. Codificació INE (de tres dígits). <Cod_municipio/>
Alfabètic. <Municipio/>
Alfabètic. <Provincia/>
Alfanumèric. Codificació INE (de dos dígits). <Cod_provincia/>
Alfabètic. Codificació INE. <País/>
Alfanumèric. Opcional. <Teléfono/>
Alfanumèric. Opcional. <Fax/>
Alfanumèric. Opcional. <Email/>

1.7 Capital social. Numèric. Si és societat limitada de fundació successiva 
el capital social subscrit i desembossat ha de 
ser la mateixa quantitat i ha d’estar compresa 
entre 1 i 2.999 euros.

<Capital social/>

1.8 Nombre de participacions. Numèric. <Participaciones/>
1.9 Valor de cada participació. Numèric. <Importe participaciones/>
1.10 Retribució administrador. Alfanumèric. Trieu-ne una:

– Gratuït.
– Quantitat fixa determinada per la Junta   

General per a cada exercici econòmic.
– Un percentatge de XX (nombre) % dels 

beneficis repartibles de cada exercici 
econòmic, d’acord amb la Llei.

<Retribucion_administrador/>
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Número 
camp 

codificat
Camp Tipus de 

dades Observacions Node

1.11 Pàgina web de la societat. Alfanumèric. Trieu-ne una en funció de si ja es disposa de 
pàgina web. En aquest últim cas s’ha de 
completar l’URL (uniform resource locator) de 
la pàgina web:

– D’acord amb l’art. 11 bis de la Llei de 
societats de capital, la Junta General pot 
acordar que la societat tingui una pàgina web 
corporativa, i pot delegar en l’òrgan 
d’administració l’elecció de l’adreça URL o 
lloc en la web de la web corporativa, que una 
vegada concretada s’ha de comunicar a tots 
els socis. A l’òrgan d’administració de la 
societat li correspon la modificació, el trasllat 
o la supressió de la pàgina web.

– La societat té una pàgina web corporativa 
d’acord amb el que disposa l’article 11 bis de 
la Llei de societats de capital. L’adreça de la 
web és l’URL de la pàgina web. És 
competència de l’òrgan d’administració la 
modificació, el trasllat o la supressió de la 
pàgina web.

<Pag_web/>
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